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A seg~nda eàição dos Atznae;~ :do Congresso Ccmstuui:n.té 
da Repuhlica, cujo primeiro· Yolume agora se publica.~ foi man

dada fazer pelo Exmo .. 5r. Dr. A.rnolfo Azevedo, Presidente da 

Camara:- dos Deputados, executando a resolução d~esta Casa do - · 

Congresso, votada aos 9 de Set~mbro de 1921, conforme esta 
:-. -::: : ~· .. . :~ 

indic.1.ção de sua respeetiva.··~Iesa : 

f( Fica a ~lesa da Ca.ma.ra auctorizada a mandar tirar uma -
~· 

nova c~ii~ .. ão de mil exemplares, (') pela. Yerba. de publicação de 

dtbates, dos .Annaes do Congresso Constituinte Repubiicano, a 

que serão accrcscentados o~ discursos que nelle foáun pronun

ciados, mas não foram officia.lmente publicados, :constando, 
entretanto! dos jornaes da época, ou encOntrâ.ndo-se em poder ·. 

dos seus auctores. -

A no,~a edi(.~o dos Annaes da Constituinte> será. destinada 

á venda, calculado o preço de cada. exemplar pelo do seu custo. 

Sala das CommissC~, S de Setembro de ·1921. -Arnoifo 
A=evedo, Presidente.- José Au!Ju.sto, ·I o ~ecretario.- Cost?t: 
,Rego, :.>o Secretario.)) - -· 

Determinando~ editar outra. Yez estes .4n_naes, o Exmo. Sr .. 

··J•residentc da Catuarh. satistazia. a ~ece5sidade cn~ac:Iã por se 
ter exgottadc) a. prirncir<.~. edição, tirada eni 189i,:IDàs deseja'\~, 

especialmente, que a. de agora representasse um dos C()Dcursos 

da. Camara. ás commemorações do Centenario da. Independencia ;; 

( 1) Por determinação :do Exmo. Sr. Presidente da Caniara, a 
êdição foi, depois,. augmentada para-tres mil exemplares, segundo 
emenda apresentada ao proiecto n. 380~ de 1923, e:n 18 de Dezembro 
desse anno. 
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nacional,- deven!fo: . para. is..~!' estar concluida a iropres..~ó 
· no dia 7 de Setembro dç 1922. Infelizmente~ devido a accumulo 

de ~rviço na Imprensa XacionaL: Íl;io houYe tneio de realizar 

o patriotico intentp de S. Excellencia. 

Excluidos os varios indices parciae5, afóra aquillo :que 
~ ·=~-o:::: ------

perfez o tomo da ediçiio primitiva, estãO nest.1. incluidas as 
Se~sõcs Prepa.ratorias do Senado, com o apanhado a que~ do 

mesmo modo que :;e. fizera. na Ca.m.:tra.~ se deu o nome de 

Hist.or;co, e o proj<»cto d~ Cvnstituit;"~O~ con5t.1.nte do decreto 

:n. !H4 A~ de ~3 de Outubro de iS90! en\·iado pelo Govcrno '

Provisorio ao Congresso Constituinte~ o _ qual difficilmentc ~ 
logrará ler no quadro onde se encontra~ .distribuido i margem 

das duas rolumna.s de emendas julgadas pêla Commissão 

Especial. 

Ern cumprimento da -Indicaçã.o da ~lesa., foram feitas 

pesquiz:as em jornaes public.1.dos na Capital Federal durante o 

tempo en1 que funccionou~o:~co!lgresso Constituinte, não tendo 

sido achado, na integra:- nenhum dos ~iscursos de qtic: nos 

:Annn:~s! restam sómente resumos~ e nem ao menos. resumos 
daquelles a que os Annaes apenas .a.lluden1. 

- . 

. Os= discursos que se publica.ra.mc em Appendice pa...'.~ram 

~a. o corpo d_p volume, substituindo os ~imples resumos, ou 

resalvas~ que-lhes tomavam o loglr. ' Transferiu-S(\ tambem do 

Ap. pendice, incorpor~ndo-se á ses..~o em que foi recebida(I3 de 

Dezembro de i S91 )~ a Represenlaçiio enviada ao Congresso pelo 

A.postola.do Positivista do Brazil, propo.~_do modificações no pro
jecto de Const1tuição :··:;-

Para que a redacç.ão dest~ trabalho correspondesse á im
porta.ncia da -ni3.ter!a que o compõe~ - elemento informati\·o, 

que é, da 'organização constitucional do Biaz.il-,_ seria indis

pensavel refundir não só a parte ~oticiosa. das ·sessões, mas, 



principalmente! os discursos, pois que en; alguns delles se vêem· 

trechos de duvidoso s~ntido, senão inintelligiYeis_ Alterar, 

porém~ sobretudo o:; discursos,= ainda. para os melhorar, impor

taria viciar-lhes a authenticidade, cor:p promettendo, desta sorte, 

=o caracter à~ documento politico e historico, q_ue constitue o 

motivo essencial de sua. conservàr .... 1o. . . 
No que concerne à feitura typographic;s. é que não poude 

deixar de fazer modificaçücs a revisão. Foram restabeleci das 

pa1avz:as q~H\ pnr troca de letras~ ou erro de copia. estavam 

rnudad:L-; em outr:ts divcrs"l.\;;~ - t~Xe~plo: caracta, em vez~ 

de coarcüzr. ft~!Jenlunia ern lo~ar de harmúnia; sa.na.ram-se -

incorrccçôes gramma.ticaes, no que em muito se attendeu á 

pontuação, e~bora. só se endireitasSe a.quillo quç não poderia 

subsi~tir sem a.berrar das normas ordinarias, e uniformizou-se, 

quanto foi pos5ivd, a orthogra.phia. Estas modificaçfies, to

da. via. obedeceram a? cuidado escrupuloso de nã~ transformar 

jamais as. particularidades.originarias ?a. const~ucção, -o que 

se verific."lrá no caso da colloca.ção::dos pronomes ·euclitiet>s, 

que, na época, só excepci_onalmente era feita de modo a ada-

ptar-se ãs regras hoje ~dop~das. ~-

Dos tres i~dices que precedem o texto dos A.nnaes, o pri
meiro - o [,ufice geral- está construido aú geito dé r(•sumo 

das sessúes, trazendo dois fins: pó r em relevo todos os aconte

cimentos do Congresso e suppril;' as deficiencias dos ltistoricos, 
cousa inutil, cuja reprod~cçio se fez W. para qu~ f~ con

servada intacta ~ primeira. e.dição. 
O ln_dice de materias vem chamar a. attenção para a 

constancia de certos 3:55umptos em partes que não poderiam ser 

inàicaàas no Indice geral, systematisando questões-~omo -

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

religiosos, etc. He$pigou-se tambem sobre casos que, nã<? sendo 

propriamente ma.tcria,da Constituinte, se_prcndem á ,historia da 

Republica e do Congr~. Ca_~ outros, ·qual a qual nws 
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suggestivo: como feição da. ~tncntilidade e p5ych<·1~gia do mo

mento, · deixam"='dc ser m('ncionados, attendida a qualidade 

ofl ~· ~ial da publicaç.;1o. --

. O Indice onomll.<\Lico, fcito.t letra a. letra., ~"Undo as as.o;i-~ 

;naturas autograpbas da ConstituiçãQ, obedeceu ao iut.uito, de = 

consagrar a ,·erdadeira graphia dos =n01n~ d•· congres.,isp..~, 

alguns delles, ainda agora~ altcr:tdos~ e corrigir ouira irre

~nlaríd:ulc: ronstituintec; bn.uYe. f]UÇ figuram, em di~llr.'OS~ 

f'Ut emenda..;; e votas subx·ripto~ ~jc proprio pttnbo, Ol~ 1nai5 

d•~ tllna firma p.'lrlameu t:tr. 

O lndic~ regi$ta, a par das C(•rnbinaç(,.?~ dos nomt~ p.arla

':lenta.rr~! 05 w)me..:; co1nplctos, entre pareuthe..::is. t..!uandu falte·, 

11a pagina apo11tada, a firma r1u•· se procure~ n~io tendo f~cnr"" 
rido falha, natural em trabalho ~i o longo~ recorra -~e au parcn-

·- thcsis, (JUC esclan·cct·á. 
-- · . Este ultimo indic.e ,-em; outrosim, faculrar o coubecin1ento, 

em· um só iogar, da: procedencia dos rongres...~istas, de sua repre

. senta:ç-.ão por cann~- deputado ou senador -~ .bcJ.ll como o da 

funcçiio . t~pecia.l qÚe exerceram no Congrcs .... ~ ou= nc) doverno 

Pro v-iso rio . 

.:\s c~taçt~ de · pagin:t referem-se a discurs~, moções, 

emendas, pareccn .. ~~ iudicac_~Vcs, requ,·rimcutos e declara·~ões de 

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

meiros s:gnatarios, sendo esta a pra.~e, e ~endo s:do dcUes, nas 

discussões, a. respon~b]idadc, _mesmo em iniciatiYa..;; de ban

cáda, como succedcu com Pt:.rnambuco c Rio Grande do Sul. 

Clpital Federal, '22 de Julho de 1924. 

José Vieira~ 
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doml~ (pedido de in!orm~o). -i-;-;:. - . :Represent..atão do 
Apostolado P~lth·t:Jta do Bn.::.il _propondo modl!ieatV(.:S no - ,. - . . . 
vroJeeto d~ ConstitulcAo. 47"4. - Reconbeelmento, 507 . -
P...e2>-post:l do Gen.,.ralistrimo Deodoro á. m~m do C<>n-
~ ( moc;:4o tl"baldlno de> Amaral). 507. - O ~neerra .. 
mento das dl.seussôes (o art. G~ do Regim~nto Comm\Un 
alte-rado na !i> edlç!.o). 50S~ .....:... .A ~tÜ.ra. · ·(coi:lsidera
çv.es e moção do senador 'l'&va.res .Bastos . sob.re a execucã<> 
do Codigo P~ e as nom~ :feitas par_a.· -OS·· cargos-~ 
ju.st.lça.). sos . - Augmento da.s hora.S d& trabalho .·do cOn-

: 
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x:-irfl)). ~(~~~ F.m~'-ntl:,,. ":1":. ::---A muila.nÇ!t tla CaJlit.nl 1l:r. 
T:'n i;ão <"! ô F...,ta.do: f'}ll I!.io (}.... :J'an:Jirn (con..ochl•.:ra~ do 
~1·--putaclo .t:rban() 'l{nt'('-()nd:~). 71;. - Impomo ad<llcional <h~ 
1:; '/r ~hn~ os dlr~ito~ d~ importa.~1o (emendas do •.lt!pu
tado .Jo~· :\la.ria.noj. 719. - . A dl."Crlminac<'lo da.."' ro•ndas 
11lh:•cu~•): do tkput:t.tl(l ~l·~ir:\. de Ya."C'onn•lh>s). 71!l. · -- .\. 
·!i~rhnin;l(;;-,v c.la~ r··n·l;ts (di~t~l~n •'"' •.l•·puta•.lv E~pirítc, 

~\ntv). ::~. 

A on:-ani.%:\~~o do~ est.at.lo~ (di~u.~io da moçlto Eri~ 
('Ho"lhn). 74~. ntN"U~l() dl) prnjf"Cto d~ Con~itui~xn. 

":' ~t;. - .\ cll~rírnina~::') d:t.l'4 T••nôa~ ( •ti~ur~ Ôf> ~·nn•lol- ::: 
l"h:s.l•tinn .... ·'mar.\!). -;:;c - J·:nwnll:l. ;.;,, ·- .\ cli~ .. ritni· 

llzt• ·.'f·• •las r•·nd;L-. ( •ti~·u~ 1!.-• •l•·put:tf'lo .\~..:i"' !~r;t:tii _J. -;o;~, . 
. \ •lL ... •rjminnt;:á•• .ta~ r•·nt'l;uc (•lí~·u~.-. •19 ,...n:\rln:- .\r"lr:-.. 

,: ~r-~. l..olw'\), ";7!. ·- l·:uv·ncla.•. :•q, 

l' r: r: \t .\ TJ:R«'~ r r: ' :·u=: =' ~ \c) . .. • . . • • • • . • .. .. . . . . .. . . • • . .. • . .. • .. . .. • .. .. • . • • • ; ~:; 

f~c.n:;-r:uut:..-;:tn •lo Cons:r··~~ c•··m o r.o\·crno Prc:wiMri.:; 
l ..... •r t••r m:t:t~l:ulo •·limln:tr do.l'« arehh'O!'i O!" ultimo!" '\"i"stl~iO!o\ 

tlu •:SJ:::nl\:ldàu < mt ..... :.lc• •lo d•·tlU:...""Ldo ~·abra (• ouu·os). ';S7.
•• •·n'-"•·rnum~nt(• <1:1 ::. cliscu~:L~ do Tltulo I do ·J>roj(-cto •.lt~ 

t~on:<tltufct&.ú (T•·qu~.-:-fm•.·nto tio 4lo:·putatlo Pt.-dro .... ~t:rico). 
':' ~ 9 . - ~br.~ o :"l.-con..~'-"eirnen to do deputado Pri~v Para.l.."f() 
( tlt.-cl;:&.rn<:Ji.o d,~ \'o to). 7S9. - Ct?s..~o de 400 h .. •guas quadra-
•la~ d~ t•·rr!torio :i. t•nili.o no planalto ~~cntrnl da ReP"Ubllca. 
p..'lrn :t futura.: Caplt.:l.l Fw·~rnl (~:ncn~ do dt-putado Lauro 
)U.'Ht~r ~ -ouu·o~ >. 4~ l. - Conoli~tão i of!fclo ·do '\·i:;c()nd~ 
d•~ l"ort.o S'l'!~ro :'\o mini~ Thomaz José Ce>élho dt.- · AI- : 
nH·idn). 75>!. - O t:n~rrnmento da d.iseus.....:;üo do 'I'itulo ;r 
do proj('(:to d~ Con..~ltul~i.o ( qu,:.stilo d~~ ordem). 7!fS. 

DF'.<:'l~A <:t: AJt'T A Sl':'E-S.t<í . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ';!)9 . 
En~ .. rramênt.o da. llL~~"lSão do Titulo . I do. projecto ~~ 

Con~t!tu!~o td~iamtilo d_, '\."Oto). SOl.- ()rga."li:taciio dos 
'-'.s:ado~ (:no-<:ão Erico C~!h9: rt:qu~rim~nto). SOl.- O cargo 
d~ ~~t.arlo de ~ow·rno c a !un~o de "~rncor -dê orphão~ 
(pedido .: de !nf•'l:-rr.a<:ão \ • . ,SGI. -A diS<."rlmina.cH.!' das ren~-. 
(~~r>Hca~1o do d~putado Serz.:dello). SO!!.- O irnl)Osto ád
d1c1onnl d~ 15 % ~br.e os di~i:os de importa~o (~:xpllca

~d.o p.:~l do deput-:wo .lo~ )tarl!lllo). SO-t.- Votação do 
Titulo I do proj-<>eto d •.• Cons:J:ui~o-Da orpani:Q.('(ÍO federal; 
8<'5. - Retirad...'\ de t."m-enc.la...' ~05. - Pr~encla dos ~ub
totituth·os na.~ '"Ot:l~ (qu-e&Ao de or<l("m). SOO. - Votação. 
do :u-t. 1• até a emend.:l :s:ubst.ituth·a. ~o deput!l.do Julio de 
Ca.<ttilhos e outros. :1.0 :lrt. S•- Da . compctNicia llos e:Jtados 
na <lecreta~io de in&[)<)8t03 -. S06. 

l)ECl:M...\. ota .. ....:'I'.\. .sr.~s..\o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s:::o - . 
~ . 

Proro:;:u;:-ai o do~ trabalhos < n:elamac;:ão !CObre a a era). 
S31 . - As ulvídas dQS e-st:l.dos (d~Iar:lt:ào <le ~·c.to). Sl::.
.R~~osijo Jkla appro"~ação <lo .. . :ti:'t. 1• da Con~ltuic:-4o e ''oto : 
de louvor ao Exetclto c ::l Armada .- ]')('la pTOClam:t~o da 

. 'R('rmbUc-:l. ( m~o do !U!n:tdo:- Ameriro U,oo) • . S::5. - Re-ti-
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rad:a. de -em~ncb.s e ''Ota~~o do T1rulo l dA. ConB~1tuiçA.o. do 
:art. s• atê o ·art. 1.! - · Do com_peteftct4 dG t.-:"ttido e do,- e.s
tad.03 paro crear joflt.e.. ~ rccdt4. ts.d.o r.ontrcn'i..ndo o cl.J8po.to 
n.IJ~ ar~. · -:·# s•# ,. .c H, ~ 1• -. S3G. 

. -
DSClWA. s&:\.."'l"A ~o.~ ••••••• •• ••••••••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S57 

:: -~~ . 
~un~.a. do \-icc-Prell1dentc _do ConõTeao. QU~ nAo ~ 

a~1t.a. SS3. - ~~ d.ia de Sa~. SG:. - 0 "I."Oto de 
lo<:\"(lr :ao Exercito ~ 3. ·A~ peb. · p'rocl:l~llo da Ro
JlUbiSc.a (adb.:nento d:l- m~Ao Am<lrloo ~~•). S~l.- Vo
t.:u;.o'l(' do · "l"!tulo I <lo projt."'ctO de Cçn!lítituitio. dQ art.. 1.: at~ 
v art. . l:i - OrgfioZJ do 60lH:'rcu&i4 n.ccíonoí :__ SG!i_ - Db
<'Ur<~o do Cav:t·ulo I. ~o l. do pro~-cto de Con...~!:.t;l~o 

- ]JQ Poder. L<gi1Jl4tit·v ~;:-... s:o. - Em..-nd:A.s. !'70. - D~ 
•:•.ond!co'"x ...... d~ ('l~~lbll id:td~ 1''-"1~· 0 Co:ti.~JI.80 x~ior..;ll (c-on-

:- · ~ - . '~ 

:o-id~rn~~.s ._. ~rncncL'\ tl<-' d~put.a~ Corrê:" lta.bdlo ao ~ ::.• 
~ ~ 

~o .:..rL :~). s;:. ~-: A He;,ublk~ o'~ '·:u-iru. <;Uc•$tV..·s n:t.dor..!lCJS 
tc~il'cUnocJ V0 ~·n.:ul(>~ :".-..r:4!V-:t }, ~";~ . -· A z::sr••j."\ (" () T~~t.ad~; ô 

(':\:<:-f'd.c:-!o dol' r.t:l~o~ r••li~So~~ ( _,t~~u:"1'Q d•) do:•put.:uk• 
r,)~U\). SSl. 

l:\ !:('"!).f A o;;r:T:.lt A Z!\l:SS..\0 . •. . ••• • ••••• • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 89!; 

:::z>a cvmp.e-t~:cci.a do!i éSta.dOS na d<.-t:Nt!l-('_.l() ~..... !:npostOIJ 
, d<:.Cl:U':l\:;~0 d~ Hrtv) . S ~G • .;_ .A.5 :r'(::ld3.!f da .\!!a!lde;:::t. ~ 
~~ap!t.:tl F(.-de!"':ll. ~ c."'J':r.:ul:a.s de !<-rrc .. I>c~rt(.·o~nt(·:• :i. 'G'nlã.o . . . 
f' d~ OUlOS ~n·1tQS dt~ CU:lct~r G"~ral. DOti dots Sê!n~ 
:St~ julho a c:!«:%~ muro de 1 SS, ~ d~ j:l.ne!ro a junho d~ lS90 
{rt.'"QUt."rlmeDto <1ê' 1n!or~ do d~:>Utado Oitidc~;. s~~~:-: __; 
Disc"..tss!&o do C:l.pltul-i> I. ~o I. d~ projecto de Coilsti
tui<:i\.o, ~0-4 • _.::. . r~~() ~brõ o tom d.:&. leltun .d:&. D..C*..S. 

!<OL- Systema dt: !n.8CZ"ipc;Ao dos oradores ps.-:1 :1.. d.~ 

da. CÓ~'"tt:ui~ão (d~l~ do I"r~ld~:lte). 9~S. - Eme::d:Ls. 
~ú.5. -A d~s.crl.mitHLolo . d:ui rénd3.:5; das condi~ ·. ~: ~e
;;tbil!d:sde p:l.!'!l. o Co:c..,.-r(.-s.,~ ~Acl<;>n.:&l (dbscurso e sub!r-~

tuth·o ~o dc_po:.:t=.do Ber::tardino ' d~ · C:lrnpos). 90~. - D~!esa 
.;lo .. ~tlnf:->n"<• da Fa.u~n(1:t. ~:'tla.do:- Ru~· BArl~: ~ d~-

~·mina.t;~.o d;i..s ~~nda ~ ( d ÍlK'U!"'J'õ(). do d '-•vUU<!o S<·a.bra), ~ 1": . -
O t:apitUl('~ I . ~-2. C'<>rust.itu!-c!io (ol"~T\"!l~a.es ~ e-:noend:ls do 
der·ut:l.do Z:trna.). 9ZJ: . :0 ~xerc-.ido dos cultos rel!gios.)S 
t cl i~uno.o do d~:pt.:t3dv l3.a.da:-G). 94-1. 

7 
Doc! :\1A. o:rr.~ '\.A ~5-i.O •••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • . -

.o\. di....~m~Ao . d.3.s rendas (reclam.a.ça:ol. 'SIS': • ..;.;.. ~u~ 
da.n~:t. do Con~ Con.stituin~ . (peocildo do députado · P~ 
Americo). 959 . - .-\.s. rend:t.$ da Al!ra.n~é;.'"':l. d:l Ca:>1:.:U Feder:.ü. 
<!a.?.: (.•t; 'l.r.t.das de !~rrQ ~rtcn~ntes â. Cn.iA..o. ~te.. êtc:. (d!.s
cu::tSAo do requerlm~nto de in! o~ do deputildo 01ticle:L). 
SGl. ~ Dlscu.ssão · do c:tp!tulo !. ~o I. do pro~ do 
Cc.n.st'!a:i-;Ao" ~GS. - Emendas. ~GS. - En~rr:~..n:t-nto d:l. 
d.iscu.~"o do CapttÚl-o I _ do pro~cto d~ Con.~1tui~o <~
qu~rlmento do dc:-:put:ldo Jo:sé :n.u-i:uio), ~GG. - A cl.a.ssi!1ca
~.;o das t-mcndas :u;:, C;t.ph.ulo I (~ucrl~nto do dep~tado 
Ft'Ges da Cru:). ~c: . _;;: '\~ot.:l.tA.o. do art. !G a.t~ o art., !G e 
enendaJs- lnc-ompa!fbiCid..ad~3 dci:ortu..s, 9õ':. ·- ~~~ 
de voto. 9SL 

95C 
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Dccr MA X o :.O.\. SI:ss..\o .•....•..••..•...•..•••...•....•.•.... ·· .•• -~ 9S:! 

. Equip:u·:tc.ão dos ~ubsidio!'t. o(! deputado c .se~acl..~~ (de
<-lariu;áo d~ voto). 9S-'. -· .... u. · prt .. rog;ltivas d3. C."ttn.:l%"3. ·· e 

: 
&n!ldo no (;on;;o:-~:;o Cunstit.Uifttc (indic~v;.ü.o). 9S4. -. -Elê-
~iblllda.dê de : minist:ros d~ rcligHi.o para o Congresso ~.a
clon:Ll (<!xplicaç.lo I) requerimento do senador .A.maro ~
va.lc:ulti). 9S4. - ..\. cmr:1.da #.!m discussão. en~:lob:Ldamcnt•::. 
·d\.• :m:l.i.s: a•! ;,im· ~-t)hu:o do·· jjrõ.l~to ·de Consiitu!<;ão ·{~üe- = 

rim·~nto do c!cput.:Jd~ Jo~ · :U:1.:"i:mo). ~SG. - .A clc;ibi!..'da.de, 
cl~ ministrO$ d•~ N.•l!g-Ião P!!r:.&. o Conçe..c;..;o :-.:3-Cion.:l.l (dis
çu~~o c W•t.at;.'Ln do Com;.'T'esso co:t.Sld~rando prejudi:eada a. 
4·~m42"llda. do ~('nado r Amaro Ca'--alcant1 : ded:u·at{&.o de ''"Oto). 
!*' 7. ·- t•i,.:U!':<ti'":0 c!o C:l;_1!tUl0 li. s.-~:ç.'io I:. t!v projcc:to • d(• 
Con.stltuu;ii.o. J!~:: .... -·· Em(:o<:Uis. !l~:. -~ Cingir os dlscursQ~ ao 
<.:!Lpitulo em di~'<ào ( :rc<:uc::imcnto do ueput:ulo Retwnba). 
~.f. - .A rellre~taç:ão dos estados no Conire.sso ç a. ek-iOi,o 
d•-' I-~re.siden~e da Hepub!.i~ (dL"!euntO do deputado Epltacio 
Pessô:LJ. ~ftC. - "Ç"otat;ão. do a..-t. 27 at~ a parte !ina.l de 
u:n:». ·~m~nda :.ao a..r:. :;s- Caber á Cam~ra a iniciath·a ~ara 
â.-c:.Ora';ÕO d!: !TUCTTC. v~ cdcbraçào .· d~ pa::-. :1.004. -
DL'>("Us."'ão üv C':tp~:.ulo II I do pro;(.,.,'t.O <le Constltuiço.:io. 1. OOS. 
- \onslde:-:u;vcs :!Obre o proj(.'Cto de Co:lStltuit;;:lo : o &:
n::ldo' (dlscur!'V do d.:.-pu:.ado Itarb!>sa Lima.). l.OOS. 
Enl~ .. nda...;, 1 . O 15. - Encerr.lmento da. discussão do Capitulo UI 
( Tt.."'QUC..-i:ncntn do Si:n.adc::.r .Am."l.TO .'C!l,,-ã.lca.ntl ).. 1 .OlS. - Dls
cu.s..~o do C:l.pitulo IY do projcc!o <!c Con.stltulcão, 1. OlS .. 
- Enc•~:Tam•~nto da d~ssào, 1.01:.- Emend.!ls. 1. ül5. -
- Dl~u:e;;lo do Capitulo V ~ do pro.)ecto de Constítuic;iio. 
1 .vlf.i . .:. .. _ Enc-t~rrn.m•!!lto da. (Uscussão, 1. 016. - Recla.ma
.;;;.lo se:bre v t!'nct:"rramento da. discuss:i..o dos Cavitulos IY t
Y: ap!ica<;.'iD jo Prcs1dê!lt~. 1 .0:16. 

'\~ IGI:Sl:)(A SESs..lO ••••.••••••••••••••••••••••••••.•••• ~. • • • • • • • • .•. 1. 0 lS 

A •:h:t;!bi!lcl.acc d~ mini.:•t.ros d~ rcli;;-iAo pa...-a o Congresso 
:-o;acion:.d ( de.::l.ar:1ç:io de voto). l. 0:!0. - Inelegibilidalle de 
p~.:-sid<::rit .. ·s -..• dir ... ~ton:s de banco.s (decla:-.::u;ão). 1.021.-

· ~\ vr,::--.tniz:u;Zio <lo!i ~stado.:s (:l :nt.'Çl"i.O E:-íco Coelho: T\."QU\!

:-i:n~~.~r.to). l. O:!l. --- A t~ntrada ém c:!íscussào, en~!obad!l

n:cnt.:.·, de I:"..::. i:> Jt: u:n c.:!P"ltu1o. do :;n·oj(.>-eto de Constitu!~,::;.1o: 

I>!"'•'ct:>dt:::.d:l. d:l..S f.m~~nd::.~ ~ubstitutivas aos a.'"'tigo::l do j)ro
j•-cto. na ,·c~;\ç{w ( dis~...-...tssào de indica~ do deputado J~~· 
:lL·u1ano). 1. 0!!5. - '\•ot:tç-.:io do~ Capitulos ID. I'\'" e '.~. 
s~.:-<:-c:'Lo 1. do proj.:.-.:to de Constltul~.lo. até o a.rt. :s - Da 
rntot·a{·<.io tlos prc,jéctos lHio· t•otados o~ ::r.ão .Mncciona

do;;, l.'-'~G. -- Dis-cu.'>São uo C:tpitu!o I. &.--cç-d.o II do projecto 
t!c Con."'titu!c;ão. 1. o:;:. - Discussão ·~nc;Job:u!a~ dos . cinco 
cat•i.tulo.s r•:!eren:·~ ~ o:,:::tni:z:acão do Poder Ex~óvo (re-

. . 

.. - QUt~~imi:nto.. appr~-.'\~do. d~> depUtado J'o~ :\tariano > •. 1 .. O~~.· 
-- Emt"tldas. l. 0::-1. - Eid~;i.o d() ~"idente ~ do Vice-~i
c!(:n:....: da H.-.•public.:.t pel.a.s 1+~!:5!atur-.LS <los 6-ti.a~ e munlc:iali- :;;::: 
dadt-s do Distrkto 'Fed(~n.I. com numero et- ,·o tos egua.l ::Lo= 
<los res~tl\~ represenu.ntes · no Con~ Xacion:ü. 
( d~.Jrso e ~m~nda do de:lutado Ado.:.pbo Gordo). -l.. 03t. -

. .:\. e!e!c:ão do Presid~!'!:c c e- .";"1ce-Prê5ldent~ th. Re~ublica.:ou, 
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l~lc:.:o- (>Jott:lt.iv:o!'. <~JU. dir·t."-'t.:t:n•:nt·~. l"-~lo lJO\"<l (di:occu~ d•>. ~
n:ulor .-\maro <..~'~k.antP. 1. (H~.=-.\. f.!!(•ic;.ão do l~~i·.h·nt·~ ·~ 
YiC\..~Plx-sidenté dn' l~·puhUca. por ~-u.f!~io din.>eto (em~nd.'l. 

elo d·~pumdo ~loni: 1-""rélr~ e ()utros). 1.0<49.- A ori,.-ani::J.Çi(• 
do rooeT Ex.-.cuth·o ·~ out':"08 :l~ ... ~nlJl\0.8 (di~rso do dt•put.."lU«) 

7~::.~.). L O;iQ. - Durac.io do m:t.ml:1to ~ n~o r'<! ...... lt•.l<,:.i'io dü 

Pr.-~identé d:t I!épUblic:.&: o Yk•.·-Presid•~nt4~: <o fim do prí-
. 'lll'ell"ó-"}'jiõric;ho·. "jirusiõi•ncf:ü"" cC:;m\=ifd.:~· -··ao--a·~i>útã(fo -· '(;~i;in~-

lkozouro ~~ outros). l ,Q6~. - Pa.rt.-<. ... _·r sobr~ pedido.."' de u
O!:l~.a.. l. (Hi ~ • 

VICI:SI).(A. J•2u>.:EUU .sJ:s~lo .••••..••••••• , •••••••••••••••••••••• I. C"; O 
-~ ~ . 

Comn1iss.'1o p.a.m saudar a.o G<enera.H~imo D·'Odoro no dl:t 
~<! Anno Bom findic:u;Ao do ~;:,ador Amaro C.axaJcantD. 
1 _c,';l. - (.fr-..,"':l.Ili%a.çHo dOJC ("!tUdo.." ((H!oiCu~~o da m~1~ 
Erlco CQ(~lho). 1 • 072. - DiS(""~o do C-4l ~i tu)() l. S."<.~ oito H .f 
do proj.!'Ct<", d·· Con.'-"titcj<;.:lo. 1 .<•ss . . - Em•.•n<l;u.;:; J.{ISS. -
O p:irl!l.lll(!'ntam:no; ç arbi:r:tm(!n~o (<H~u:rN> do <l·~vut:ld•.• 

Xilv p,~~nh:l). l. Q!:ll. - A d(~J;iblJidad~ <lo l•rc::;i<!dik (• d•) 
\'k.t:--l~-2!.id-cntc da 1!.-.·puhllç~ por :o~u~r:1~iv d!T'f.~o: llU•~·"'t~ .. •jõ 

~·c·nstltudon:l..c:.-s td~~,.;no;o do Ü•·put:.-tdo Ju ... tini:tn.:) d·· S••:"J);i. ). 
1.0~:!. - J-::I .. ·l;ioi:id.arl·· dos rr.inlstrO$ dL· l-:&tàdo I~r:& o 
Con;:~·l'-""0 );acionai: r.::<ll'Onsa.b1lid:a.th.• <!os ::l•.":):m~ (dl!"Curs<> 
<~ _,m(•nda.s dá d~r•t:t..:lco l·"'r(.-derico B-oro:4_•:-: ~. 1. ló7 _ - Ül'O 

linütd~ 4:ntr~ os e:-'1.:tdo~: a d-c;;ib1Hd.:ul .. • d'é' min~"t.:·o~ d•; 
r~Hg~o )~r=~ ,_, C(m.;;re"-"'<' Xack•nal (~li.-cl:.lr:t(;~o d~ '\'otu do 
do:J)Ut:l.do Fél!S'lieliv l;~rdrl•). l . 117. 
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CHAGAS LoBA TO (João das C. L.)- Deputado. Minas G eraes -
73, 74, 75, 76, 77, 80; 235, 258, 517, 520, 521, 522. 553, 647, 806, 810, 
96 6, 978, 992. 

CoELHo BASTos (Manoel C. B. do N aseimento) 
-348. 

Deputado. Ceará 

CoELHO B CAMPOS (José Luiz C. e C. ) -Senador. Sergipe- 280, 
521, 668-82, 8 22, 8 4 7. 

CoNDE DB FIGUElRBDO- Deputado. Districto Federal - 78, 88, ,7·37. 

Conn:t!:A RABEI.LO (Francisco C. Ferreira R. ) - Dcputaclo. Minas 
Geraes- 256, 335, 570, 872-75. 

Cos•a JUNIOR (Antonio José da C. J. ) -.Deputado . S. Paulo -
336, 731-33, 1.010. 

CoSTA MACHADo {José da C. l\11. e Souza) - Deputado. Minas Gerae s 
-80, 254, 266, 267, 338, 348, 512, 513, 514, 515, 580-93, 805 . 

CosTA RoDlliGUES (Manoel Bernardino da C. R.) -- Deputado. Ma
ranhão-· ,787. 

CUSTOD!O DE MELLO (C. J osé de M.) -Deputado . Bahia- 233, 297, 
348, 469, 553, 787. 857, 992. 

CYitiLLo DE L mMos (C. de L. Nunes Faguncles) -Deputado. Rio 
de Janeiro - 278, 348 , 647, 648. 

D 

DEMETRIO RIBEIRO (D. Nunes R.)-Deputado. E x . Ministro da Agri
cultura, Industria e Commercío. Rio Grande do Sul- 444, 477, 51\J, 
52~ 522, 963-6~ 990, 991 . 

DroNrsro CERQUEm A ( D. Evang e lista ele Castro C . ) - Deputado. 
Bahia- 565, 787. 

DOMINGOS RoCHA (D . .To.sê da R.) - Deputado. Minas Geraes- 787 . . 

DoMINGOS VICEN1"1G (D . V . Gonçalves de Souza ) - Senador. E ;;
pirito S,anto- 982. 

DvTRA NICACio (Antonio D. N.) - Deputaclo. Tvünas Geracs -
88, 94 . 

E 

EDtJAnno GoNÇALVEs (E. Mendes G .) - D eputado . 4• Secretario do 
Congresso Cons tituinte. Paraná- 24.1, 337 . 

ELYSEU lVIARTINS (E. d e Souza .M.) -Senador. 1• Secretario do 
S enado . Plauhy- 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 23 4. 244, 245, 250-53, 254, 
256, 259, 264, 269 , 270, 273, 278, 2_79, 291, 292, 295, 296 , 304, 336, 337, 
468, 557, 560, 561, 569, 600, 632, 635, 641, 868, 903, 961, 962. 

EPITACIO PESSÕA (E. da Silva P. ) - Deputado. Parahyba- 93, 
255, 271, 300, 376, 383, 337, 404, 407, 413, 437, 442, 787, 993, 9fl6-1. 004, 
1. 005. 

Enrco CoELE;o (E. Marinho da Gama C. ) -Deputado. Rio de .Ja
neiro- 236, 241, 348, 553, 554, 663-67, 807, 1.021-25, 1.074, 1.076. 
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ESPIRITO SANTO (Vicente Antonio do E. S.) -Deputado. Perna m
buco- 125, 126, 226, 238, 245, 523, 653, 735-46, 749-56, 784, 787, 807, 
813, 849, 903, 904, 905, 946, 953, 955, 957-59, 966, 1. 023, 1. 053, 1.0~4. 

1.059, 1.062, 1.063, 1.064, 1.068, 1.101. 

EsTEVES JuNioR (Antonio Justiniano E . J.) -Senador. Sant a Ca
tharlna - 348, 516, 787, 833. 

F 
FELIPPE ScHIMIDT - Deputado. Santa Catharina. - 384, 516. 

FELISBELLO FIIBIRE (F. Finno de Oliveira F. ) - Deputado. Sergipe. 
- 1.117. 

FERNANDO SIMAS (F. Machado d e S.) - Deput:ado. Paraná- 241, 
4T4 . 

'FERim rnA PIRES (José Carlos F . P . ) - D eputado . Minas Gera es -
348, 553 . 

F I.F:URY CURADO (Seba stiã o F. C.) -Deputado . Goyaz 
406, 407, 450, 456, 474. 

389, 404, 

FoNsEOA HERMES (João Severiano da F. H . ) - Deputado. Rio 
de J a neiro- 103, 787, 791, 1.010, 1.110, 1.111, 1.114. · 

FoNsEc,~ E SILVA (F'ra noisco Vic to r da F . e S .) - Depu t ado. R io ele 
J a ne iro - 348. 

FRANÇA CAllVALHO ( Car.los Antonio ela F. C. ) - D e t>utado. H.io de 
J a n eiro 87, 348, 553. 

F RAN CISCO AMARAL (F . el e P aula A. ) - D eputado . 1\'Linas Gs
Taes - 89. 

FRANCISCO GLICEIUO - Deput ado. Ministro da Agr:cultura. S. Paulo 
- 67, 96, 107, 743. 

F' P.ANCISCo SODRÉ (F. llfatia S . P ereira) - Dep utado. B a hia 
S 29, 99 2 . 

F'HANCisco VEIGA (F' . Luiz da V . ) -Deputa do. Minas Geraes 
255, 511, 519, 993, 1.000, 1.006. 

F'RlWERICo BoRGES (F'. Au g usto .B . ) - Deputado . 3° Secretario da 
Camara . Ceará- 235, 252, 257, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 297, 301, 
303, 304, 78 7, 857, 871, 890, 991, 992, l.OlG, 1.041, 1.057, 1.058, 1. 061, 
1. 063 , 1 .105, 1. 107-116. 

FREDERICO SERRANO (F. Guilherme ele S ouza S.) - Deputado . Per
nambuco- 225, 474, 558, 787 . 

F HóE;,: DA CRuz (Lu iz Carlos F . <k"l c.) - Deputado. H.io d e J a neir o 
1 33, 134, 558, 967, 991 . 

F u RQUIM \.YERNECK (Fra ncisco F . W . de Almeida) - · Deputado. 
Dist r icto F0d0ral - 55 3. 

G 
GAB!No BEzouno - Deputado . C ommissão Especial d os 21. A lagôas 

- 275, 270, 374, 377, 37•3, 386, 395, 396, 404, 414, 426, 467, 736, 742, 
824, 831, 832, 882, 897, 9 19, 920, 1. 069 . 
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GABRI!ilL DE MAGALHÃES (G. de Paula Almeida M.) - Deputado . 
M in a s ~ 82, 96, 97, 119, 299, 992, 99 3, 994, 1.006. 

GARCIA PIRES ( G • Dia;; P. {!e Carva lho) D eputado. Bahia 
128, 129, 130, 149, 154, 155, 825. 

GEJNEuoso MAnQues (G. :M. d os Santos) - Sen a d or . Paraná 
798, 968, 1.020. 

G IL GouT.AR'l'·(G. Diniz G.)- Senador. Commissão Especial dos 21. 
Espírito Santo -- 361, 390, 425, 437, 440, 4 43, 447, 78_7, 8G9, 982. 

GoMENsono (J osé Segundino Lopes G .) 
44, 48; 348. 

Senador . Maranhão 

GoM.Es SILVEIRA (F-irmino G. ela S.) - Senador. Parahyba -
31, 3~ 40, 50, 807, 1 .021 . 

GoNÇALO DE LAGOS (G . de L. F e rnandes Bast os) 
Ceara - 348, 961. 

Deputa do . 

GoNÇALVES CHAVES (Antonio G. C.) - Deputado. Presldt•n te ela 
Camara. Minas Geraes - 102, 997. 

GONÇALVES RAMOS (Joaquim G . R . Filho ) - Deputado. Minas 
Geraes - 348. 

GUIMARÃES N'ATAI. (Joaquim Xavier G. N .) -- Deputado . Goyaz -
396, 397, 403, 445, 451 . 

H 
H ESlUQUE DE C~\RVALHO (H . A lves de C . ) - D e puta do . Maranhão 

751. 
HOMERO B AÍ"J'ISTA - Dl•putaclo. Rio Grande do Sul - 555, 55 6, 9 11. 

I 
IND!o DO BRASIL (Ar thur I. elo B . c Silva) -Deputado . Pará- 7~1 . 
Ivo Do P RADo (1. do P . l\lon tes Pires da Fran ca) - Deputa do . 

S ergipe ,_ 694, 849. 

J 
JACQUES ÜUR!Qt:E (A lfredo E r nesto J . 0.) 

Federa l - 123, 787. 
Deputa elo. Capit al 

JESUINO DB ALllU(~UEilQtm (Domingos J . de A. 0 . ) -- Deputa do·. 
Capital Feder a l - 111, 787. 

JoÃo BARBALHO (J. B . Uchôa Cavalcanti ) - D eputado. P cmambuco 
- 276, p7, 7-37, 834, 854 . 

_.JoÃo LoPES (J . L. Ferreira Filho ) - Deputado . Vice-Presidente da 
Camara - Cear á - 348, 787. 

Jo.\o LUiz (J. L. de Campos) - D e putado . :Minas Geracs 
348, 992 • 

.JoÃo NEIVA (J. S oares N.) - :Jenador. 4° Secretario do Senado c 
3° Secretario d o Cong resso . Commissão Esp ecial dos 21. Par a hyba -
24, .25, 26, 361, 373, 393, 415, 1. 021. 
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.JoÃo PEDfto ( J. P. Belfort Vieira) - Senador. Maranhão. 1. üi·3. 

JoÃo PINHEIRO (J. P. da Silva) Deputado. Commissã.o Especial <los 
~1. Minas Geraes - 7G, 77, 361, 382, 385, 387, 397, 412, 427, 43,2, 
443, 447, 528. 558, 827. 

JoÃo DE SIQUEIRA (,T. de S. Cavalcanti) - Deputado. Pcrnamlmco 
- 100, 101, l 04, 105, 106, 108, 109, 130, 238, 260, 2()0, 343, 467, 
78~ 8BS. 84~ 1.027. 

JoAQUIM BREVES (J. José de Souza E.) - Députado. Rio de Ja
neiro - 348. 

JoAQUIM FELICIO (J. F' . elos Santos) -Senador. Presidente do 
Senado. Minas Geraes - 9, 205, 344. 

JoAQUIM :N!URTINHO (J. Duarte M.)- Senador. 1\1atto Grosso ----~ ,787. 

JoAQUIM: SAn;>,U:NTO (.L .José Paes da Silva S.) - Senador. Ama
zonas - 553. 

JOSÉ AVELINO (J. A. Gur gcl do Amaral) - D -2put aclo . C ea1'á -
13, 74 , 75, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 10H, 1 24 , . 12G, 155, 
156, 237, 245, 24 9, 250, 251, 264, 2133, 2 69, 272, 273. :lfJ2, 30:3, 30·1, 
339, 340, 341, 344, 345, 34~ 470, 627, 711, 71~ 719, 787, 930, 1 . 047, 
1.069, 1.102, 1.108, 1.110, 1.111. 

JosÉ E MINARDo (.J. E. ele Medeiros) · Senador. Hio Grande do 
NOl'to - 787, f!82. . 

JosÉ HYGmo (J. H. Duarte Pereir-a) - S e na dor. C onunissü.o Es
pecia l dos 21. P •;rnambuco - 235, 270, 348, 361, 3()3, 373 . 3 76, 877, 
378, sso. 381, 3 85, 3S6, aso, 3n, 394, 395, 3D7, 398, 418, 432, 
433, 435, 446, 458, •!H, 553, 574, tl7 5, 703-lG, 814, ·320, U9 3, 994 , 
1.007, 1.014 . 

JosÉ l\IARIANNO (J. 'M. Carneiro da Cunha ) -- Deputaclo. P e r
nambuco - 131, 132, 134, 474, 517, 525, 526, 5 2.7. 585, 5SH, 587; 601, 
635 , 703, 719, 735, 787, 803, 804, 805, 800, 822, 823, 833, 839, 845, 
84G; 851, 852, 855, 856, 865, 866, SG8, 891, 892, 05'3, 965, 966, 967, 
980, 987, 1 . 026, 1. 033 ' 

JosÉ SrM:E.'-o {J. S . ele Oliveira ) - Se na d or . P ;,rnambuco 
- 4 74, 553, 78 7, 857, 9 Vl . 

Jc:uo DE C AS1'ILHOS ( J . Pratcs de C . ) - Deputado, C ommissão Es
p ec ia l dos 21 . R io Grande do Sul - 343, 361, 36\l, 372, 375 , 377, 
379, 381, 382, 38 3, 385, 391, 392, 39 3, 394, 395, 397, 399, 415, 43:!, 
436, 438, 447, 528, 555, 567-80, 590, 591, 632, 811, 812, 813, 816; 817, 
818, 912, 92G, 935 . 

JusTINIANo DE SllRl'A - D eputado . Ceara. - 112, ' 113, 114, 120, 
132, 133, 238, 4tl7 , 8 34, 857, 906, 1.020, 1.074, 1.079 .. 1.092, 1.107. 

J u VBNCIO D'AGUIAR {J oão J . F erreir a d'A.) - Deputado. P el'
nambuco - 787. 

K 
~CA.TUNDA (Joakim d'Oliveira K.) - Se n a dor. Conunissão E spe

cial dos 21. . Ceará - 361. 

L 
LACERDA COUTINHO (José Can dido de L . C .) - D eputado . Santa 

Catha rina - 241, 348, 516 . 
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LAMOUNIER GoDoPnmoo (Antonio Affonso L . G . ) - D eputado . 
Minas Geraes - 156, 3·18, 601, 602, 788, 949 , 9 51. 

LAPÉn ( João Baptista L .) - Senador . Commissão Especial dos 21. 
Rio d e Janeiro ·- 361, 369, 404, 807. 

LAURO MÜLLER (L. Sever.iano M.) - Deputado. Commissão E s pa
cial dos 21. Santa Cathar ina - - 269, 348, 361, 516, 701, J37, 789, 791, 
951, 952, 1 . 030, 1.110 . 

L .\Uco SoDRll: - Deputado. Commissão E special dos 21 . Pará-
343, 617, G48, 787, 829 . 

LEONEl. FILHO (Joaquim L . de R ezende F . ) 
Geraes - 553. 

D eputado. M inas 

LEOPOLDO DEl B ULHÕES (José L . d e B. Jardim) -Deputado. Com
missão E s p ecial dos 21. Goyaz- 300, 3~7, 398, 401, 404, 430, 445, 451. 627. 

LEoVJOILDo CoELHo (Joaquim S . de Souza C. ) - Senaclor. Ama
zQnas - 553 . 

LF:oVIGlLDO FILGUEJR,\S (L. do Ypiranga Amor im F . ) - Deputado . 
J]ahia - >333. 

LOPES CHAVES (Joaquim L. C. ) - D eputado. S. Paulo- 573,639 . 

LoPES T novÃo (J osé L . da Silva T . ) - Deputado. Commissão 
Especial dos 21. Capit al Federal - 3 03, 304, 361, 382, 390, 399, 433, 439, 
44~ 717, 718, 78 7,· 1.057, 1 . 058, 1. 0G L 1.06~ 1 .063, 1. 068 . 

LUIZ DID ANDt:.~DE - Deputado. Pernambuco- 3!8, 787, 807, Sn, 902. 

Lurz DELPINo (L. D. dos Santos) - Senador. Santa Catharina 
9, 21, 22, 23 , 348 . 7S7 . 

I"urz MURJ.T (L. B arreto :;\L) - De·putado. R io de J a neiro -
348, 729, 922 . 

M 

111ANHÃEs BARl:ETo (Dionísio M . E.) - D eputado. Rio de Ja
neiro - 125, 126, 787. 

MANOEL BEzEnn,;, DE Ar,m.'QUEHQUE - Senador. Ceará - 348 . 

MANOEL FRANCisco MACHADO - Sens.dor . Com missão Especial dos 
21. Ama zonas - 361, 363, 105 . 553. 

1\f,;,NoP.L F ULC:ENCio (M. F. AIYeS Pereira) - D eputado. 11-linas 
Geraes - 206, 2.41, 991. 

MARCIANO DE MAGALHÃES (:\1. A ugusto Botelho ele M.) - Deputado. 
Para ná - 300, 5G3, 787, 870 , 959. 

MARCOLINO l\1oURA ( M . l\I. A lbuq uerque ) Deputado. Bahia 
- 555, 787, 833, 1.034. 

lliiAnTINHO PRADo J UNioR (l\I. d a S ilva P. J.) - Deputado . São 
P a ulo - 104, 108, 257, 918. 

MARTIN H O RODUIGUES ( !\1. R. de S ouza ) -Deputado. Ceará -
34S, 1. 106. 

M ATTA BACELLAit (José Feneira da M. B.) 
- 348, 787 . 

D eputado. Pará 

MAT'l'A MACHADO ( J oão da M. l\·I . ) - Deputado. 1 o Secretario da 
Camara e 1° Sec r etario do Congresso Constituinte. Minas Geraes -
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78, 79, 84, 109, 218, 223, 229, 230, 231, 236, 237, 238, 24~. 25~ 2~8. 
269, 270 271, 279, 340, 342, 343, 344, 345, 822, 82:3, 8211, 8U\J, 867, 
868, 945, 947, 948, 950. 

MAYRINK (Francisço de Paula :fií. ) - Deputado. Districto Fe
deral - 787. 

MEIRA DE VASCONCELLOS (José Vicente M. de V .) - Deputado. 
P ernambuco - 270, 276, 516, 517, 5 18, 520, 522, !)87, 719,-35, 787, 
809, 842, 843, 845, 848, 850, 855, 857, 893, 97~ 1.016. 1.017, 1.05~ 

1.057, 1.088 . 

MENDoNÇA LOBO (Bellarmino Augusto de M. L.) 
Paraná. - 274. 

Deputado. 

MENNA BARRETO (Antonio Adolpho ela Fontoura :M. B.) - Depu
tado. Rio Grande do Sul - 787. 

MoNiz FREIRE (José de Mello Carvalho M. F.) Deputado. Es-
pírito Santo - 236, 398, 407, 416, 419, 420, 426, 429, 433, 459, 460, 
474, 520, 614, ,787, 833, 846, 1.060, 1.090 . 

MoNTEIRo DE B Arm os (José Cesario de Miranda M. ele B.) - Se
nador. Espírito Santo - 982, 992, 996. 

M o UAES BARROS (Manoel 'ele M. B.) - D e putado. S. Paulo -
139. 144, 218, 238, 529, 849, 859, 861, 930, 1.007, 1.0~5, 1.048. 

MoREIRA DA SILVA (Antonio ":\I . da S.) - Deputado. S. Paulo - 787 . 

N 
NELSON DE ALMEIDA (N . dn Vasconcellos A.) - Deputado. P iauhy. 

857. 

N ILO PEÇANHA - Deputado. Rio de Janeiro - 77, 107, 123, 248, 
335, 347, 348, 474, 553, 635, 6S4, 685, 756, 7G3, 7 90, 825, 1.000-n. 

NINA RIDElRO (Raymundo N. R.) - D epu tado. Pará - 1. 039. 

NoGUEIRA PARANAGUÁ (Joaquim N . P . ) - Deputado. Píauhy. 982. 

o 
OITICIC.~ (Francisco d e Paula Leite O.) - Deputad~ . Alagôas --

225-28 , 298, 744, 595, 695-99 , 740, 857, 896-903, 1. 016 . 

OLIVEnu. GALVÃO (José P edro de O , 
do Norte - 33, 34. 

OLIVE!IRA PIN'l'o (Au g usto d'O. P.) 
B~ 90, 114, 348, 519, 546, 54J, 548-51, 
874, 1. 073. 

G . ) - Senador. R io G r a nde 

D eputado . R io de Janeiro -
554, 559, 717, 758, 754, 787, 

OLIVEIRA VALJ,ADÃo (Manoel Presciliano ele O . V .) D eputado . 
Commissão Espec ial dos 21 . Sergipe -..,. 81, 232, 303, 361, 380, 401, 737. 

p 

P ACIFICO MASCARENHAS (P. Gonçalves da Silva M . ) Deputado . 
Minas Gcraes 514, 991. 
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PAES DB CARVALHO (José P. de C.)- Senador. 2° Secretario do 
Congresso Constitu<1nte. Pará- 342, 348, 787, 1.016. 

P ALETTA (Constantino Luiz P.) - Deputado. Minas Geraes 
109, 123, 348, 553. 

PAULA GUIMARÃJ~s (Francisco de I':. Oliveira G . ) - - Deputado. 
Bahia - 787, 829, 992. 

PEDRO AMERICO (P. A. de Figueiredo) - Deputado. Parahyba 
582, 694, 787. 788, 789, 790, 806, 80~ 959-6~ 998, 1.002, 1.089. 

PEDRO CHERI\:!ON'J.: (P. Leite C . ) -Deputado. Pará- 348. 

PEDRo VELHO (P. V. cl'Albuquerquc Maranhão) -Deputado. Rio 
Grande elo N ort e -· 787. 

PEREIRA DE J~YRA (Antonio Alves P. de L.) - D eputado. P er
nambuco - 787. 

PINHI>IRO Gt!EDES (Antonio P. G. ) - Senador. Matto Grosso -
38, 39, 41, 42, 45, 46, 49. 287, 288, 3371 318, 981, 1.02.7. 

PINHEmo MACHADO (Jos é Gomes P .. l\L) - Senador. Hio Grande 
do Sul - 92G. 

P IRES FERREIRA (Firm ino P. F . ) - Deputado. Pia uhy. - 787 . 

Pmsco l'.<.RAtSo (Francisco P. de Souza P.) 
7'37. 

Deputado. Bahia 

PRt!DEN·TP. DE MoRAES (P. José ele M. Bar ros) - Senador. Pre
sidente do Congresso-Constituinte. S. Paulo - 52, 53, 54, 312. 

R 

RAMTRO B>\.RClllLLOS (R. Fortes ele B.) - Senador. Rio G..ande do 
Sul - 258, 268, 280-82, 283, 284, 285, 286, · 287, 288, 289, 291, :338, 
347, 507, 526, 627, 628, 648-59, 715, 80~ ~03, 813, 814, 827, 849, 850, 
85~ 88~ 583, 885, 88~ 907, 910, 911, 91~ 916, 921, 923, 938, 071, 
980, 1.04~ 1.048. 

RAULINO HoRN (R .. Tulio Adolpho H. ) - Senador, Santa Ca
tharina - 516, 787. 

RAYM(JNDO BANDEfR.l (H. Carneiro ele Souza B .) - Deputado. 
Pernambuco - 553 . 

RETUMBA (João da Silva R.) - Deputado. P arahyba - - 72, 81, 
110, 131, 279, 343, 369, 387, 40J, 425, 593-98, 602, 787, 801, 904, 1.016. 

RoCHA OsoRIO {Manoel Luiz da R. O. - Deputa.do. Río Grande 
d o Sul- 474, 1.089. 

RoooLPHo MIRA...'IOA (R. Nogueira da Rocha M .) - Deputado. 
S . Paulo- 833 . 

RosA JuNIOR (Manoel da Silva R . J. ) - Sen ador. S "rgipc -
21, 787, 821, 926, 930, 978, 979. 

RosA FJ SILVA (Francisco de A ssis R. e S.) - - Deputa~1e> . Per
nambuco -- 257, 59 3, 682-94, 701), 850, 1.084. 

RuY BARBOSA - Sen ador . Ministro da F azenda . . Bahia _ Cl15-46, 
815, 839, 843, ·346, 849. 
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s 
SA' AN'uRADE (João Baptista de S. A.) - Deputado. Parahyba 

78, 247, 248, 299. 

SALDANHA MARINHO (Joaquim S. M.) 
dera! - 825, 826. 

Senador. Districto Fe-

SAMPAIO FERRAZ (João Baptista de S. F.) -Deputado. Districto 
Federal - 523. 

SANTos PEUEIItA (Francisco elos S. P.) - Deputado. Bahia -
233, 389, 391, 433, 443, 446, 449, 469, :829, 857, 992' 

SARAIVA (José Antonio S.) - Senador. Bahia. - 370, 373, 385, :38!1, 
·139, 442, 457, 462, 522, 553, •375-81, 995. 

SEABRA (José Joaquim S.) - Deputado. Bahia - 118, 215, 295, 
29~ 60~ 604, 605, 60~ J87, 917-33, 1.033. 

SEBASTL'"O MEDRADO (S. Landulpho ela Rocha M . ) Deputado. 
:Bahia - 469, 787. 

SERZEDELLo (Innocencio S. Corrêa) - Deputado. Pará- 222, 225, 
232, 262, 270, 271, 293, 294, 384, 533, 579, 595, 654, 667, 685, R91, 693, 
702, 711, 713, 714, 787, 789, 798, 802, 804, 805, 809, 83(), 837, ·338, 
852, 857, 878,885, 908, 910,919,978, 989, 1.04G, 1.051,1.052, 1.067, 1.113. 

SEJVEUIANO DA FoNsECA (J. Severiano ela F.) - Senador. Districto 
Federal - - 20. 

SILVA CANEDO (Antonio Amaro S. C.) - Senador. Goyaz - 300. 

T 

TAVAr.Es BAs.Tos (Cassiano Canclido T. B.) - Senador. Alag·ôas -
89, 44, 508, 509-12, 516, 518, 519, 520, 904. 

THEODOUO PACHECO (T . .A;Jves P.) - Senador. Com missão Especial 
elos 21. Piauhy - 361, 383, 385. 

THEODURETo Souél.·o (T. Carlos ele Faria S.) - Senador. zo Secretario 
do Senado. Ceará - 52, 53, 54, 253, 257, 264, 272, 274, 27:5, 348, 652, 
787, 814, 834, 835. ' 

THOMAZ DELFINo (T. D. elos Santos) -Deputado. Districto Fe
deral - 82, 237, 300, 346-48, 553, 829, 8GG. 

TOLEN~'INO DE CARVALHO (José Nicolau T. de C.) - Deputado. 
Bahia - 553, 787, •3G9, 1. 076. 

TosTA (Joaquim Ignacio T.) - Deputado. Bahia - 881-94, 906, 928, 
929, 930, 954, 973, 974, 992. 

u 
UBALDINO Do AMARAL (U. elo A. Fontoura) Senador. Commissão 

Especial elos 21. Paraná 228, 2~0. 231, 232, 275, 3G1, 47G, 526, 
574, 577, 576-78, 979. 



C AMARA DOS SRS. SENADORES 

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

l\o dia l de novembro de 1890, zo da Republ.fca, achan
do-se reunidos no salão do edifício do Senado 23 Srs, Sena
düHJs, eleitos pela Capital Federal e por· diversos estados da 
llepublica, o Sr. Elyseu Martins. eleito pelo Estado do 'Piauhy, 
pr·opõe vara Presidente interino o Sr. Senador pelo Estado 
de Minas Geraes, Joaquim FeliciD dos Santos. 

E' o mesmo senhor acclamado Presidente. 
Ü SH. FELICIO DOS SANTOS agTadece ao Senado a honra que 

aeaba de receber e nomeia para seeretarios: 
1 ", o Sr. Elyseu de Souza Martins; 
:zo, o Sr. Theodureto Carlos de Faria Souto; 
3", o Sr. Amaro Cavalcanti; 
.} ", o Sr. João Soares N eiva. 
Em seguida convida os Srs. Senadores a remetterem á 

M.c:;a os seus diplomas, e submettc á approvacão do Senado o 

l'IIOJECTO DE HEüiMKN'l'0 IN'J'EHNO PARA AS SESSÕES PREPAHA
TORIAS DO SENADO 

(Vide 1" sessão lll'Cpar.atoria.) 
Y C·m ú. :Mesa . .os diplomas dos 8r,-. Srmaclore:,; eleitos 

pelos estadOfl do Amaz.onas. Maranhão, GcHII'Ú, Rio Grande !lo 
Norle, ParahyiJa, Alagoas, Sergipe, Espírito-Santo, Santa Ca
tharina c Minas Gcraes. 

Org·anizacla a relação de que tmta o art. 2.0 do Regi
mento, o Sr. Senador Secretario procede á chamada, a que re
spondem 23 Srs. Senadores. 

ELE!Ç:i.O DOS MEMBROS DA MESA 

Corrirlo o escmtinio parà o cargo de Presidente, reco
lhem-se ·23 cedulas c obtêm votos os Srs.: 

Joaquim Felicio dos Santos .... . : . . , ... , . 22 
Eduardo Wandenkolk ....... · ......• , • . . • 1 



- "--
Continua a eleição do~ (_!t"wai~ m~mbros da Mesa. 
Comparece ma i~ um S1·. ~··nador. · 

• Corrido {l (JscruUni·• pa;·a ~~ ca:-;.!o •ie V'ic~-President···. r•:
<:Olhenl-se .:?~ t:~-edula~-5 (· t•t•1·~m '('h•::--i):' ~1"':5. 

Braz Carneiro !\o~ueira da Gama ..... . 
1:- 1\-.; "'', li.., · '-'r•uz~· 't·art1·n, · ...... '·- t.- ... 6 .. ,_ ... ~· ..... ~ _,. . - - ............... - • ~-

23 
i 

.E' proclamaào V!c(.•-President.e o Sr. Braz Carneiro No
.:!uc:ra da Gama. 
..... Con1parece mai5 um Sr. Senador. 

Corrido o escrutinio para o cargo de 1 • Secretario, reco-
ll!~.~In -~e 25 cedulac: e oht~nl Yotos f•S Sr5. ·. 

Elyzeu de Souza ){artins . . . . . . . . • • • . .. . . . . 23 
Luiz Delfino dos Santos. . . . ...... ~· . • . .. . i 
Amaro Cavalcanti ..• _. . ...... - ··. ... . . . . . . . i 

E' pr{'clamado i .. Si>.Creta.rio ó Sr-~ Elvseu de Souza ~lar-
tins. ' • 
-· Corrido o escrutinio para o ~ de 2" Secretario. reco-
l h<.'n~-'e 25 ~dul3ê e obt;.nl Yoto~ üS Srs. . . 

Tbeodureto Carlos de Faria Souto •••. _ ~ . .. 24' 
Luiz Del!ino dos, Sant.os.. ............... :oo. i 

E. procfamado ~ Secretario ô Sr. Theodureto Carlos de 
F~ia Souto . 

- Cor-rido o escrutínio para os -cargos de 34 ~ 4"" secretario: 
r•·col!!en1-se 2-i cedtila.s e obt~ru votos o~ ~rs. 

Amaro CavaleantL . . . . ... . ~ . ~ ......... .. 
João Soare~ Neiva ...... · .... ~. . . ... . . . . ~ .. . 
Manoel da Silva Rosa Junior ........ : ... . 
Luiz Delíino dos Santos. • . • • •• ; ......... . 

22 
t).t) -2 

i 

E' proclamado ~ Secretario o Sr. Amaro Cavalcanti. 
~o Secretario o Sr. Joãü Sttare.~ ::\-:1\"a: .:- suppleut•~B de ~~

cretarios. os Srs. Manoel da Silva Rosa Junior. Del! i no dos. 
~antos e· Francisco Go:me.s dà Silveira; sendo nomeados= para a 
.Comn~i.5são de qu~ 1.7.Jta 1) ar L 1 :>. d(• Ih·.gir:1e-tltü. o.~ S.r:;. . .fq.:.: 
de Almeida Barretú. :Luiz Delfino ào.s Sanú:>~ Cassiano <:an- = 

dido TaYares .Bastos, Firmino , \.rt>mes da Silveira e Joaquim 
de Oliveira ·eatunda. que são convidadO! .. a··apresentar. com 
urgencia. o resultado do" seu· trabalho. . 

· ~o dia 5. achando-se presentes 2-4 Srs. Senadores, abre-se 
a 2- sessão preparatoria. 

Lê-se e approva-se a acta da sesslo antecedente. 
O Sa. 2- SECRET.uu:o lê o seguinte 

A Con1mis5fto nomea.Ja pelo Sr~ Pres.iden~e do Senado 
para ot·~auizar duas li~t..a~. uma de sena.:ores cuja. elei-:ão 
não tenb·a ~ido contec:stada, e outra daquelles cuja elei~ seja 
contestada, "'erificando que não foram apresentados á Mesa 
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protesto~ reclamaçã,l ou repre:'cnl.ação alguma contra a -vali
d:uie da~ eleir:ii~ .. ,. sujeita :i approvacão do Senado a seguin~ 
r~la{'fio dn;oo. t-f'f!adnrf'\~ qtH' aprt•_..:..·ntar'am .. <-u~ diplomas: hi•ru 
comn daquell·~ qw: cotnJmrecer:arn á primeira sessii" . cuja 
~lekiio C()nst.a d·~ apuracf)~ ~era f"• e de authent!cas -env:&.ldas á 
Secretaria desta Camara. · · 

: ~e;!< H~ a I i!"Ut. Y ídt~ :.;• ,,~~!":·w prepar:ltoria.' 
E. approvado o parecer. com um requerimento do Sr. 

Braz Carneiro. para ~er· incluido na relação o nome do Sr . 
.f')âo Baptista Laper. 8-enad•:-r pelo Est.~do <io Rio de Janeiro, 
•lU C se acha presente. . -_ 

Em virtude : do di~po~to no art. 14 J!o R~gimento. pro·
r·~e-~e ao: so.rt(·io das ein•.·o comntis~ões que tém de exa
minai· e dar parecer ~obr-e a5 elei~;.ões do Distrieto Federal P.. 
estados 

São sorteados : 
Para. a f'l Commis.são. 05 Srs. Rosa Junior . .Toãu Severíano 

e Oliveira : Galvão: 
Para a !!•, o::; Sr~. Leovigildo Coelhor Cunha Juniol' e Luiz 

Delf!nu: 
l'a.ra a 3~, os Srs. ~Toão ~eiva. Sarmento e Catunda; 
Para. a .f•. n$ Sr:;. Alm('ida Barreto. Albuquerque Junior 

e Th~odureto Souto: 
Para a s·. os Srs. Amar-o Cavalcanti, '!·a vares Bastos e 

Firmino da Silveira. ,.. . 
~o dia íO. achando-se presentes ~i Srs~ Seil!ldores. abre

~(: a ses..~o . 
Lt~--:se i.! ilfJprova-~e a acta da sessão ant-ecedente. 
L·~·-s~ um of!i~io dac Camara dos Deputados~ de 7 do cor

rente mez. communicando que aquella , Camara . deliberou no- . 
near uma Comrnissão. compc•sta dos SI'-5. Gahrief ~ie Paula Al- · 
meida Ma~albães. José At·elino Gurgel·· do Amaral e Dyonisio 
~la.nhães Barre!() e convidar o Senado a. fazer outro tanto. afim 
de que estas duas commjssõe~, .. reuni-da..~ ro·rmulén1 um pro
jecto de regimento commum. que dever'á se~ discutido em 
s~ssão plena da5 duas camaras. 

\ão a imp:-imir. afim de serern dados para discussão, os 

P . .ffiECERES de n. Z _- 1S90 a n. 18 - 1890 

O Sn. BRAZ r~n.~EIRO - ~cquer dispensa da impressão 
de~t~~ pareceres. 

O Senado concede a. dispensa pedida (vide s· sessão pre
par:ttoria.- · 

:\o dia 1 L achandO-se pre5entes á 4• sessão preparatoria 
·1·'lC ~ .. -- se11· dor·:-.·'- .,bre -e a ~e--.a-o o t..:· • ..., .._ 1 ~ • .....,; a •..., ~. <1 - ~ , ... ..... ,:, _ • . 

E' lida. posta em discussão e. sem debate approvada a 
ac.t.a da : sessão ant.ecedente. 

, Lêm-se os 

PARECERES ns. i~ e' 20 - 1~90. (Vide ·Ía ses~áo prcparaloria.) 

Passando-se á. ordem do dia. entra em discusslo unica o 
parecer da 1• Co1nrnissã~ de Verifieação de Poderes, n. 2, de 
1S90t sobre .a eleiç-ão do Estado do A.mazonas. : 



Postas a votos, são appro\ a das as conclusões do parecer •. 
São pro.clamados semtdürc,; rwln Estado do Amazonas os 

Hr;;. Manoel Prancisc.o Mo.ehaúu. Joaquim Leov igildo de 
Souza Coelho e Joaquim José Pae~ da Silva Sarmento. 

Entra em díscus::>ãu uni~:a o pare~.:et· Ja F Cummís.<ío de~ 
Verificu1~üo de P.ode;·e.s il. :3 , d1.' 1 8~lU. sobt·e a eleif ilo do Es-
t[,do J ,_, "Maranhão. · · 

P ostas a votos, são approvadas as conclusões do parecer. 
São proclamados senaclo·res pelu ]•;sLadu clu Maranhão us 

Sr~. João Pedro Belt'orl Vieira. Francisco Manoel da Cunha 
,Tuniur e José Secuudíno Lupe;; de GuJuew'on'. 

Entra na dis-cussão unica o par ucer da :!' Cunnuissão üe 
Verifícacão de Poderes. JL L de 1809. sobr e a eleição do E::;-
Laao do· Ceará. · 

Pustas a yotos, são appruvada:; a,; conelusões do parecer·. 

São proelanmdos :;<:•uadoro.; V"'" E~ lado (lu Ccar(t os Sr.s. 
Jt'a.quim de Olíveil;a Cai und a. lVIanoel Bezerra de Albuquerque 
e 'rheodureto Carlos de Faria Souto. 

Entru na discu~~i:\(1 unic:~t n [H\rect~t· tla :2" Comrnissão de 
Y '"ri fi cação de Pode1·cs, n. 5, de 1800, !inbre a eleição do Es
tado do Rio Grande elo Norte. 

r os Las a votos, são approvadas as conclusões do parecer . 

S:lo proclamados !ic·mi clo!·cs ]Wln Estado clc1 Hio GJ'and~ iÍi! . 
·Nc·rte. os Srs. José Bernardo de Medeiros, José Pedro de Olí
veira Gahão c Amaro Cavalcanti . 

. Entra na díseus~ãu uHiea o pal'cccr da i'" Commissão de 
Verifica·cão de Poderes, n. \i, ele 1890, sobre a eloú)ão do Es
t n.do da l'ar ahyba. 

:!)ost.a::> a votos, são approvadas as conclusões do pare
cer. 

São proclamado,; st'Willores pelo Estado da Pa1·ahyha os 
Sr-s. ,T0,.t1 de Almeida Barreto, João Soares Neíva e Firmino 
Gome;; df\ Silveira. 

Entra na discussf\o un íea o pat'i'Cl'J' d:l ::.• C1:J!HTl i:;~ãn :lu 
Verificação de Poderes, n . 7, de J89fJ, sobre a L'lei~c:ão ,'Jo Es tado 
de Pernambuco. 

Postas a votos, são approvaclas as conclusões do parecer. 
São :proclamado,; scnador·e~ pelo E s Lndu de l'Cl'Jtnm but" 

o ; SJ':;. José Hygino Duarte Pereira. José Simeão de Oliveira 
c FTederico Guilherme de Souza Serrano. 

Entra em cliseussiin \tnÍ t'a o J)L\l'l'ecr da :3" C<mllni:";;iio 
de Verificar;ão do Poderes, n. ~), de HHJO, sobre a cl eição do 
Estado de Alagt)a~. 

F-Jstas a votos, são approvadas as conclusões do pare
·cer . 

São proclamadu:-; senccdoru" pn!o E slado da:; Al ag·na;.. (;:,: 
Srs . F loriano Peixoto, Pedro Paulino da Fonseca e Gassiano 
(;anel ido Tavares Bastos. 

Enl.rrr em dís0useão 1mka o pat'I.JCC!.' ria ;)" Cornn.tissão 
de Verificação de .Poderes. n 0, de 1800, sobre a eleição elo 
Estado de Sergipe . . 

P9stas a votos, são approvaclas as conclusões do parecer . 
Sao proclam.a(los senadores pelo Esl.'Jdo de Sergip.) l)S 

Srs. Manoel da Silva Rosa .Tuníor, José L"Uiz Coelho e Cam
pos e Thomaz Rodl'ig·ues da Cruz. 



!Entra em t::iscussão nnica o p ar eecr da ::\" Commis~ão de 
Yr~rificaç.ão de Poderes, n . '10, de ·!890, sobre a eleicão do Es~ 
h do da Bahia. 

Postas a votoe, são approvadas as conclusões do parecer. 
Si!o nroclamaclo" f'.cnarlorr;; pclr! E stado da •.Bn.t1la os 

Srs . Virgílio Climace Dama1.io, Ruy Barbosa e José Antonio 
Saraiva . 

Entr a em di.scus:"ão u ni·ea o· pareeer da 3' Commissão de 
Yrrif icação (]r, Pod eres, n. H, ·de 1890. sobro a ele icão do E~
t<Hio do E sp iriLo Santo. 

P ostas a voto:; , são approvadas as conclusões do parecer. 
Sfio proclamaclos scnaclorcc. n0l o E~ ! :~elo do E~pirito ~'·m~.o 

ns Sr:;; . Domingos Vieent e Gonç.alvcs de Souza, Gil Diniz Gou
lnrt e .José Cesario de l\'li.r ancla Monteiro de Barros. 

Entra rm rlisenssão uníea o' parecm· da 4" Cornmís;;ão de
V<•rifirar;ão de PorleJ'flS n. ·Hi. rlf' J 8Nl. sohrf' a r:Ic i.r.fio rl~1 E.~-
iado elo Rio de ·Janeiro·. · - · 

Posl3s a votos, s:'ío approvadrrs aR conclusões do par ecer. 
São pr orlnméldos f<cnatiorc:' pelo Esta do do Rio d0 .Ta-

nr• i.r o os P.rs . Quintino Bocayuva, .Jo5.o Baptista Laper e 
P r rrz CarniJiro J'l:ogucira da H:1ma . · 

Ent.ra f'm rlii'!rus.silo unica ci parecm· da !t' Commissão ·dP. 
I.!Prific8.r,ão clr Po:Ckrf's , n. '!:.1, rlc 1800, ó\Ohrc a elpição elo 
F:slndo de B. Paulo. 

P osta s a votos, são approvadas as conclusões do parecer. 
Sfin ·PJ'nnl amados M:· n~u1 nrr,; o:r\lc• R o: hr:lo r!n S. P auln os 

Srs . P r u dente Josó de Moraes Barros, M::moel F err az de Cam-
pos P·a ll es e Francisco Rangel Pf'stan n,. · 

Ent ra Pm rlisr ussf\o u nira n· nnreccr da V Comm is.qfio ·rle 
Verifimwão clr Porlrrrs. n . H . de 18DCl. !'!nhr c a c~rir lio ,do F.:!i-
1 nrln elo ·rar::mú . · · · · · · · · . ' 

Pos ta;; a votos, si'ío al>r>rovacltts as conelusões do parenr. 
P.ãn pro·r.Jrnnn·dos ;;rnnrlnr os polo J<~stado do Paran:i os 

Sr s . TTbnlili11n dn i\.marnl Fontoura, .José Pereira dos Santos 
A nrlradc e Generoso l\:f :~ rqucs do3 Santos. 

E nf:r:t t•m rli srnssfí.n u 11ica ri p m'cecl' da V Commissão de 
Ver Lrir.nçfi n dn Pocler r s. n. ·! r'i. de 18!10. snb rc a f'!ciç ão do Es
iarln rle San ta C3thar inn . 

P osl as n. votos, :::fio a.pprovacla s as eonelusões do parecer. 
s;;'tn proelnma-;ns SPll fHlnr P.' rwln Estado de Santa Càtha

rina, .os Sr R . . Pnulino .Jul io Aclolpllo Horn. Antonio Justíniano 
Estr vo" Junior P. Lu ir, Dclfin o dns Pan tos . 

I<:ntra r m .r.l if;r.·n ssiín 1m ir c1 o p:wrr:-.f' r da 1" Commissão de 
Vrrifi C{l r[~o fl•' Poderes , n . H'>. <!c ;:·890. ~ohro a nleiçfi.o rio E~.
larlo do Rio Gr :md r. do Sd . 

Posta s a votm;, são apprnyaclas as conclusões do p ar ecer. 
>~ii.o p r orlnm:vl n::: f: rnndon •c: rw l r: 'F:s tado do nio' Gr andt: 

,l rl S11l, os Prs . Ha~11 iro F orfr•:; à r Barcellos, .José Gom es Pi
nbrírn \f<u·hado r: .Tu\in .!m aelr:to Faleão da F rotà . 

T'~ntra 0n1 di ~cu ssi\ n unir a P nnrMer cl:t 5" Cnmmissão de 
Vrrifi cação dr Podrr ~'s, n . ~: 7. rl r ··! 8\lil , sohre rt elriçfio do F.c ·. 
Indo de }finas ({()r ar .~ . 

P ostas a v otos. sã o a pprovadas as conclusões do parecer. 
São pr;•,~ l amn. :l 'np, sc•nador('s pelo K ;ia rlo <1n :\lin ns Gf' I'M~s 

o~ Srs . J oaquim F clieio dos San tos. J osé Ce.s3riD de F3ria AI-
v im n :\m f' r ico Lobo L eite Per eira : . . 

E n tra em d iscussão unira o p nroeor ela 5' Com m issão do 
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Verificação de Poderes. :1.: 18. de 1890. sobre a eleição- do Dis-
tricto Féderal. · · · ·- · · 

Postas a vetos, são approvadas as -conclusões do parecer .. 
SF..o proclamado.s senadores pelo Districto Federal 0:-: 

Srs. Eduardo Wandenkolk, Joãô Severiano .da Fonseca e Joa-
. quim Saldanha l\fariilho . - - _ 
· · En1 virtude da deliberação tomada ·hoje pel-o Senado, a 
requerimento do Sr. Braz Carneiro~ entram em discussão os 
pareceres sobre as eleições d-os Estados do Piauhy e Pará. 

Entra em discussão unica o parecer~da ia Con1n1is-são de 
Verificação de Poderes; n. 19, de 1890. sobre a eleição do 
J?iauhy. _ · . 

Postas a votos~ são approvadas as -copclusões do parecer .. 
São pro'clama:d'os senadores pelo EsLadn do Piauhy os . 

Srs. J oa-quin1 Antonio da Cruz~ ;Theodoro Alves Pacheco e 
ELv~~u de Souza 1\Iartins. · 
· • Entra cn1 di-5c.u~são unic~a -o J)iarc~-er da 1 n Commissã-o do 
iV~rificacno de Poderes. n. 20 .. de 1890. sobre a eleicão -do Es-
tado do Pará. - · · . 

Postas a votos. são approvadas as coT,lclusões do parecer. 
S~o :proclamados senado'rc::: pelo ·Estaid'o do Pari os Srs . 

.T(Isé Paes de Carvalho, :Manoel de l\~ello Cardoso Barata e An-
1 onio Nicoláo l\ionteiro Baenn _ - · 

Snspend.e-se a -sessão ao rneio .dia~ .. até que a 5!\ Con1mis-· 
são eonclua o seu trabalho. 

A' 1 hora da tarde prosegue a sessão'. 
0 ·SH. 2~ SECRET.Á.RIO lê o 

Pm·ece1· n. 21 - 1890 

(Sobre a eleição- do Estado de Matto Grosso.) 

, ·Enceta-se o debate sobre este parecer. e é lida e posta em 
discu~são a seguinte · 

-
Erne1ula do parecer n. 2·1 

Requeiro que. se accrescente ao parecer n. 21 - fica ap
provada a eleição de :Matto Grosso~ guardada a classificaÇão 
feita na authentica remettida ao 'Senado. ·- A.quili~o do 
Amaral. · 

Contiriúa o debate_, e encerra-se a discussão. 
Postas a votos. são approvadas as conclusões do parecer. 
O SR. PRESIDENTE declara .que a emenda está prejudicada 

e proclan1a senadores pelo Estado de 1\iatto-Gro'sso · os Srs. 
Aquilino Leite do Amaral Coutinho, J'oaquim Duarte Mur-
tinho e Antonio Pinheiro Guedes. · 

No dia 12 de nove~bro: reunidos em 3%l sessão preparato-
ria . 33 Srs. Senadores. abre-se a ·::;essão. . . 

E' lida -e app-roõV-âda sem debate a acta da s-essão ante-
cedente. -

Vem á l\Iesa uma declaracão do Sr. Tavares Bastos. 
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o Sr. Pin beiro Guedes trata : da· eleição · do Estado. de 
Matt.o Gro~::;o. Oram 1nais os Srs. Ramiro Barcellos e José 
Sccundino. Explicação do Sr. 'Elyseu l\fartiils (1° Secretario). 

,. A .•· 

J .. e-se o 

· Pa1·ecer: n~ 22 -· '1890 · 

('Vi,d'e 511 sessão preparatoria.) 
Pástas, a .,~otos, são approvadas as conclusões do parecer~ 
S:ío . proclamados senadores pelo Es~.ado de Grrva~: o~ 

Srs. José .Joaguin1 de 'Souza. Antonio Amaro ·da Silva- Ca
nedo e Antonio da Silva Par·anhos. 

);'()'.l\rF.:AÇÁ-f:) OE Ul\IA ~0:1\1::\!ISSÃO P.-\T1A ·Rt~PRF.SEN1\\R O ~E-""lADO· NAS 
l~XEQUT.·\S DO SR. BISPO O.\ -DIOCE~E DO RIO DE J'ANEJRO 

O SR. E-r .. YSEu MARTINS requ~r ao Sr. Presidente: que:; 
r.onsn1t.e a f.asa ~i consente na nomP.a~ã-o de uma commissão 
para. rcpJ;e~e.ntâr o Senado na~ exeqÚias do Sr. Bispo da 
diocese do Rio de .Janeiro~ D. Pedro Maria de Lacerda, fal
lecido hojP. :i~ :5 horas da n1anhã. segundo consta de boletins 
nos jornae~. . · 

Verjficandb-se que não ha mais~ na Casa,. senador~s em 
numero .su:fficiente para deliberar~ não é submettido o requ·e.- -
rimento do Sr. Elyseu l\fartins á votação.. . · · 

E. achando-se verificada a legalidade dos :poderes de todos· 
os senn:dore~ eleit;os pel~os diversos estados e pelo- :Pistricto 
Federal~ vai-se dar conhecimento' á Camara dos Deputados 
e ao Go,~erno. por intermedio do l\Hnisterio dO Interior; con
vidando-se aquella· corporação a ::reunir-se ao Senado1

, , na 
~ala =préviameríte destinada para a installacão do . primeiro 
CongrCs5o Nªcional da Republica. -

o SR. PRESIDENTE. em seguida. convida os Srs.- Senadores 
a- reunirem-se amanhã. ás horas ·do êostume. afim de deli-
berarem sobre .o que possa occorrer. .· 

Na sessão preparatoria do dia 13~ sendo lida, a acta da 
sessão antecedente é:.app~ovada. · .;. 

Não havendo nada a tratar, :0 . Sr. Presidente .. convida os 
Rrs. Senadores a reuniren1-se no· dia seguinte, afim de aguar
dar-se a · communicacão do Governo. relativamente á instal
lação_ do Congresso NacionaL · · . . 

Aberta a sessão do dia 14. é li da. posta em discussão e, 
sen1 debate, approvada ·a acta da. sessão anterior. Em seguida 
o Sr. Secretario ·lê os seguintes offigio~: ·· 

Um do Ministerio do Interior, de 13, communicando, para 
os devido~ effeitos~ achar-~e ~m P.Stado de prestar-se á in
M.allação do Congresso-·Nacional o palacio adaptado para esse 
fim em S. Chrístovão; outro~ da mesma··data, da Carnar:a dos 
Deputados. communicaildo .que se .acha nesta capital .numero 
sufficiente· de deputados para que·. possa ·funccion_ar -. O · Con
~resso e cDnvidando ·o Senado para r.eunir-:se á Cama:ra no dia 
15 .do corrente, no Pala cio da QUinta. da Boa. Vista. .··~ 

.--: 
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Vem :i :~fesa; é lido, apoiado e posto em discussão o se-

guinte 

Requerintento 

Requeiro que ô Senado adopte provisoriamente o projecf.O, 
de. Regin1ento do Congresso. afin1 de ser observado até sua 
approvucão definitiva pelo Congresso - Prud_ente de M()raes. 

Jloslo a votos. é approvado este l'equerirnento. 
E ' 1 -d . - d f d . - d h t J .1 o~ npma o~ pos o en1 . 1scnssao e, sen1 e . a e. ap- . 

provado. o seguinte 

Rcqucrirncnto 

Proponho a non1en{~ão ·de tlDUl con1missão. que elabore um 
Pro.iPclo de Regimento Interno pa1·a as sessões ordinarias. do 
Sflnado. - Theodureto Souto. . 



CAMARA DOS SRS. SENADORES 

Sessões preparatorias 

1:1 SESS.:\0 PREPAllATORIA~ 1':~1 -1 DE. NO\ffiMBRO DE 1890 

A's J 1 hora:' 314 f]a 1nanhã. do dia ~í de noYen1hro· do 
~n.no de 1890. 2" da Republica. acham-se reunidos no sa1ãa · 
do edificio do Senado 23 Srs. Senadores, eleitos pela Capital 
Pefleral e por qiYcrsos Pstados da Republica. 

0 SR. ELYSEU DE SoUZA MARTINS (SenadO'r eleito pelo 
E.~todo do Piauh.y) - Senhores. ;tendo de ~omeçar os nossos 
trab-alhos~ ·proponho para Presi;!ente interino o Sr. . Senador, 
cl~ito pelo Estado <le Minas Geraes, .Joaquil)1 Felicio. dos San-
tos. (.!.ll'l.lito bern.!) . ·. _ 

E, eon1o sua eleicão não póde ser senão por acclamação, 
espero que deis o vosso ass~ntimento~ accln:mando-o = Presi
rlcmt.e dos nossos traha!hos. ·(i.Jluito bem_: apo~ados !Jeraes.) 

. O Sn. IJTJiz DELPHINO GSenador eleito pelo ·Estado de 
:Santa Catharina) -=-- Está acc1amado Presidente. : 

. . 
0 SR. FELICIO DÓS SANTOS (depois, de tomar assento á 

:Mes.n.) - Agradeço ao Senado a honra que acabo de receber, 
e nmneio para Secretarias: 

~1°. o Sr. Elyseu de Souza .Martins: 
2°. o Sr. ITheodureto Carlos de Faria Souto; 
3,).. o· Sr. ~Amaro Cavalcanti: 
",~· o Sr. João Soares .. Neiva~ 
Convido os Srs. Senadores· a remetter á l\fesa os seu~ di

plomas~ e subn1etto á approvação do Senado n seguinte 
. . . . 

. . , 
PRO.TEr.TO DE REGI1\ffiNTO INTERNO PARA AS SESSÕES PREPARA-

TORIAS DO SENADO 

Da.r; sessões preparatorias 

Art. 1.0 Reunidos os senadores na sala destinada aos tra
balhos do Senado~ e eleito por acclamaeão um Presid~nte, con
vida_râ este · .para secretarios quatPo · dos 'membros presentes, 
designalido a cada um o Jogar que lhe comoetir .. na Mesa. 
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..:-'\.rt. 2.c Em seguida. cada um dos senadores deporá nas· 
mãos do Presidente o_ seu diploma, fazendo um· dos secreta
rjos a relação non1i_na1 dos apresentados. . . · - .: . 

Paragrapho un1co. Entender-se...;á por ·diploma;,= a cópia 
authentica da acta da apuração geral~ assignada por todos os 
rnembros da Camara ou Intendencia qUe : tiverem comparecido 
a esse 'acto. . : . · ·· . 

Art. 3. o. Pela relação de -que trata o artigo antecedente 
se fará a chamada dos senadores, para darem o seu voto na 
elejç:fio da Mesa . q11e terá de servir até que . o .Senado eleja 
outra na época e pela f6rma que fôr estabelecida·. · · · o 

Art. 4~0 A Mesa será composta de um Preside:r:1te e -quatro 
scc.ret.arios. · , . 

Serão egualmente eleitos um Vice-Presidente e dois sup-
p1entes dos secretar.ios . · 

Art. 5.0 O Presidente ·.será eleito á pluralidade de votos 
dos Ynembros presente~ e por: escrutinio secreto. Si nenhum 
de~tc:'~ obtiver maioria. proceder-~e-:i a segundo escrutínio 
entre os doi~ mais votados~ e. em caso de .empate, decidir.á, .a 
~orte : . -

.n Vice-Presidente será eleito pela n1esma fórma que o 
Presidente. 

o 1° e 2° secretarins serão eleitos separadamente e por 
n1aioria relativa de vot.o-5 1::)ntendo cada lista um nome. 

Os 3° e 4° serão tnml'lem eleitos por maioria relativa de 
voto~. em uma só lista. contendo cada , uma- dois- nomes~ O 
mais ·votado oceupará o Jogar de 3° Secretario e o. imin.ediato 
em -votos o de .4~: sendo considerados supplentes os dois que 
a est.es ·se se.guiren1 na ordem da yotacão. · · . 

Art. 6.0 Ao Presidente cómoete. além do mais que lhe é 
commettjdo nesse . ;Regimento: - · · _ · 

Abrir e encerrar as sessões. ás horas- marcadas: fazer ob-
. servar 'O Regimento; conceder a palavra; estabelecér o ponto 
:ela ma teria sobre que -deva recal1ir a votação; annunciar o re
sultado desta: suspender ou Ie"·antar as sessões . . quando não 
puder manter a ordem ou as circurnstancias o exigirem: de
signar a ordem do dia e as~ignar as actas das · sessões. · 

Al."t. 7.0 No caso em que algum senador infringir .o Regi
mento ou faltar .á consideracão ao Senado ou a qualquer de 
seus membros. o Presidente advert.irá. usando :da fórmula 
- .4.'ffe7lciio. ~i e!=:ta advertencia não bastar. o Presidente dir.á. 
- Sr . -Senn.rlor F. . . attencão: e. si · ainda fôr infructifera 
fi~ ta adv~rtencia. o ·pfesl'den.t.e · -di!~á · - O Sr. Senador F . .. 
deve· retirm·-.~e. . 

· O Senador. a~-si·m c-onvidado a sahir. deixará.·imrriediata
mP.nte a sala. ~. nã0 h f:ú:endo. o Presidente consultará o Se~· 
·nado snbrn n nrovidenc1a· que · deve adoptar. .~ 

Art. 8.0 O Pre~idente . ·~uspenderá :a sessão. declarando-o 
de~ vjva; voz.· riu. não podendo ser ouvido. -deixando a caàei·ra. 

- Art. 9.ó Xão poderá .n Presidente offerecer indicações · e 
r~querim-entos. nem discutir e ·votar sem deixar a cadeira. que 
sr.r{i oecunad~ interinamente ·pP.lo Vicé-Presidente ·e. ná au
~encia . deste. pelôs secretarias, guardada a ordem .respectiva. 

Art.· -1 O. Ao . :!. o Secretario cornpete: · = . 

I~er os officins dirigidos ao -Senad9·. e q\ÍaeS·ttuer outros· 
papejs presentes á· Mesa; subsc-rever a -corresporidencia offi- : 
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cial; assignar, ci&}Nis · do ·Presidente~ as actas das . sessões ·e 
dirigir os trabalhos da Secretaria . 

. . Art. 11. Ao 2° Secretario incumbe: 

Ler e assignar, depois do 1 o Secretario, as actas das; ses..;. 
·s0es~ . que ·serão escriptas sob sua inspecção, por um·· dos ~offi..: 
eiaes da Secretaria, .que ter.á na sala uma mesa:, em· logar que 
fur designado . _ = . · · · 

Paragrapho único. As actas conterão a descripção sue
cinta dos trabalhos executados em cada sessão~ e qualquer 
Senador poderá· fazer inserir . nellas o seu voto, sem motivai-o~ 
comt an to que faça a con1pet.ente declaracão por escripto á 
:Mesa~ antes de approvada a acta. · · . · 

Ar L 12. Os 3° e 4 o secretarias contarão os votos nas 
deliberações, havendo duvida; farão a lista dos que obtiverem 
voto~ e- ton1arão nota dos que pedirem· a. palavra. · · 

Art. 13. Reunidos os diplomas de que trata o art'. 2°, 
o Pt·esit.Jcnte nomeará uma. commissão de cinco membros 
•ptara organizar: á vista dos diplomas, p.rot'est<>s, reclamações 
ou l'nprcsentações que forem presentes á Mesa. duas ·listas~ _ 
uina dos senadores eleitos: qP.er pelo Districto Federal, quer 
p~Ios estados, sobre · cuja eleiç~o ·não tenha · havido: ·duvida 
ncrr contestação~ outra daq,telles cuja . eleição fôr::: contestada. 
, . Art. '1-:í:. Approvadas as duas. listas de que trata o artigo 
n.ntêcedente~ ·serão tiradas á sorte, de entr~ os ·senadores da 
prirnejra, cinco commissões de t.res membros cada um~. · 

~ · · E~tas ·com missões · non1éarão de entre si um Presidente 
par:i dir·igir os trabalhos e distribuir os _papeis relativos:.:. a 
cada Estadq ou ao. Dis.tricto FederaL · :~ . · 

A.rt. 1.5. Nenhum dos membros das ~ commissões. pod~rá 
fur.ccion!lr ·na verificacão. ·de mandatos conferidos pelo: Estado 
POI· : on~Je . hopver . sido eleito, Oi:I: p~lo . Districto Federal, no 
mesnw. caso. .. · · , .c · ;:..; , • · . . . . : , . > 

N:;. hypothese mencionada~ bem como na~f yagas ou irh- . 
pedim<.•rttr.~ . de ql,;,~dquer natureza . . dós ·membros· das referidas 
com missões, · a; substituição se fará por sorteio. 

Art. 16. A' P commissão · pertencerá o exame . das elei
ções dos e.starios· cto= An1azonas, Pará. lVIaranhão e P iauhy; 

-~' 12" •O dos estados do Ceará. Rio Grande do · Norte. Pa-
rahyba e F'E'rnambuco: -;· · · · - : . ·: : 
. A' ~3a o d-os estados das Alagôas, Sergipe, B'ahia e Espirito 

<:! t . ~ 
~un o: : . 

·A' 4'~ o dos estados do Rio de . . Janeiro, S -:,PauJo~ Paran:.~ .. · 
Santa Catb.ar-ina· ~ Rio Grande do Sul: · ·: . 

A' 5• .o :d<>s estados de Minas Geraes. Mattc) Grosso. Goyaz 
e do Di~t.ricto .Federal. · · · · 

Art . . -1 7 . Recebidos os respectivos_ doeumentÕs, cada com
missão, reunida em sala privativa~ se occupará dos trabalhos 
que lhe con1petiren1: e.· ouvindo os interessados. formular.á os 
J:elatorios sobre · as · eleicões de cada Estado ou do Distrieto 
Federal. concJuindo com o seu parecer, .em artigos claros . e 
precisos. no . qual se mencionará· o numero de votos:· obtido 

· por cada · um dos senadores. :; -. . . _. . · 
_.u·t. ·18 . O parecer. depois . de H do. será · publicado no 

Diario O!ficial e. distribúido em avulso, c-oro o N<>tó ·.em sepa-
rado1 si · houver. de qualquer n1embro da . commissão .: · . 

Art~ 19. Feita. a publicação .e disttibuicão "de· que trata o 



·_art_igo antecedente~ e~ posto o parecer em {fiscussão, ~e será 
un1ca~ poderá cada Senador fallar uma vez. 
. _ · Na discussão dos pareceres :guardar-se-á: a orêlero de sua 

_apresentação. 
_1\.rt. ~O. Para fa1lar. deverá o Senador pedir a palav-ra 

ao Presidente, e, si lhe fôr concedida, fallará de pé, dirigin-
. do-se ao. Presidente 'ou ao Senado. · · 

Paragrapho unico. A pala vi-a ser.á dada a quem primeiro 
a tiver solicitado, seguindo-se: na orden1 respectiva, os que se 
th·erem inscripto. · 

-Art. 21., Si, no correr da discussão, forem apresentadas 
en1cndas. o Presidente. ·depois de terem sido ellas apoiadas 
por um terço dos senadores ·presentes~ as sujeitará á dis-
cussão juntamente com o parecer. 7 

Art. 22. Encerrado o debate. por não haver quem peça 
n. palavra ou por ter sido requer~ido e approvado o seu en
cerrarrientrO, s·erá {) parecer po-sto a ·votos. junta.m·ente eom as 
en1endas. . · 

Art. 23. · Sf: · no. correr da discussão~ fôr apresentado 
a1gum ·pedido de adiamento. o Presidente o submetterá á ap-
provacão: independentemente · de discussão. ; · .. 

Será considerado prejudicado o r6querin1ento: si não hou:.. 
ver nun1ero na Casa para deliberar. : 

No caso d~ ser approvàdo~ entender-se-á adiada a dis
cussão até á sessão seguinte. 
· Art. 24. A requerin1ento de, quálquer Senador .. 'apoiado pela 

·terça parte dos · presentes. e 'independentem~nte de votacão: 
fi·carú adiada a votacã-o dos pare-ceres ·relativos a eleições con

_testadas. até, qu~ se achem : presentes metade e mais , um dos 
. ·membros· de ...qüe ~ se compõe o Senado. · · . 

Da n1esma fórma se proc<:;der.á quando qual~quer das, con1-
missões concluir~ - o seu parecer. annullà:ndo ou não reconhe-. 
(·endo a validade de qualquer diploma. . .. 

Art. 25. A' proporcão .que forem sendo votados os pa
receres das - commissões~ o Pr:esidente irá proclamando sena
dores aquelles cujos poderes forem julgados =legalmente con- , 
feridos. · . 

Art. 26. Uma vez approvados todos os pareceres~ o 
1 o Secretario passará a organiz~r tres listas ·correspondentes 
aos tres terços dos ·membros do Senado. graduando os sena
. dores :de cada · Êstado e 'do _ .D.istrjcto 1Federal pela orden1 da 
· vota.cão respectiva~ indicada nos pareceres das com missões. 
de modo -qué na ·primeira lista sejam mencionados os non1es . 
dos senadores menos votados, cu;io mandato durará tres an-

. nos ;: na segunda os votados em segundo logar~ cu;jo mandato 
durará s~is annos; e na terceira os mais vota.clos, cujo man-. 
dut() durar{t nove annos. · . 
· Em caso de empate~ attender-se-á á eda-de dos senado

res. considerando~se favorecidos os mais velhos·. 
· Quando a edádc fôr igual.· decidirá a sorte. 

Art. 27. Feitas as listas dos senadores. o . Presidente 
mandará lei-as . e abrirá· breve discussão para conhecer-:-se 
-unicamente do fundan1ento das· reclamações que forem apre-
sentada:;. ·· . . 

·. Si ninguen1 pedir a palavra~ serão consideradas approva~ 
das·· as referidas listas. · · · · . · . · 

··Art. 28. O Presidente~ dado o caso de reclamação, sor-
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'teará un1a commissão de cinco- 1nen1bros para ouvir os. re
clamantes e dat seu parecer dcü tro . de 24 horas. 

Art. 29. Lido e publicado o parecer: com o · voto em se
parado. s,i ·o houver. bem -como os documentos que forenJ jul
gados indispensaveis . . e feita a distribuição em avulso, será 
logo_ votado. ·independentemente de discussão. ~ 

Art. 30. De accôrdo com o vencido, serão definitivamente 
feitas as trcs listas a· que se refere o art. 26~ a.ssignadas pe- . 
los membros. da l\lesà e publicadas no Dia1"'io Otficial. 

Art. 31. Verificada a legalidade dos poderes de todos os 
senado.:·es~ . o Presidente fará a devida con1municação á Ca- . 
n1ara dos Deputados e ao Gove~no p·or intermedio. do Minis-te
rio do Interior~ convidando aquella corporacão a reunir-se ao. 
Senado~ na sala préviamente · destinada ás sessões: . afim de 
installar-se o primeiro Congresso Nacional da Republica, no 
dia designado pelo decreto n. 5 ·10, de 22 de junho de 1890. 

Art. 32. Não · podendo realizar-se a reunião do Congresso 
no dia desi~gnado~ ~por não estarem verif.icados os poderes dos 
senadores. far-se-ão ident.icas communicações. ·· tanto ao Go-
verno. como á Camara . dos Deputados: ·· · · · 

Art.. · 33 . Os senadores ·· se reunirão . diariamente, ás 11 
horas do dia~ exn sessões preparatorias: até que esteja con
cluída a verificação de poderé~ e possa realizar-se a aber
tur<! jo Congresso. O Senado funcciona.rá com qualquer nu
n1e-ro c .. deliberar.ã~ desde que · estejam pres·entes: :p;elo menos: · 
17 dos senadores eleitos. ·· 

J)isposições ge'raes 

. Arl. 34. A l\íesa providenciará sobre a publicação das 
avl.as c mais traba.lhos das sessões do Senado: sua recopilação 
em· A .. n:na.es é coritractará o servico stenogra;phico dos d~batc·s, 
durante üS sessões preparatorias, si o julgar . necessario-. . . ... ' ·,. 

Art.· 35. · Providenciará egualmente · a: lVIesa sobre tü<io 
que concerne á . policia da Casa~. · . . 

. Art. 36. Nos casos não previstos neste Regimento, a Mesa 
lleliherarú · c.on1 o a~se11tin1cnto do Seriado. ' 

·· E' unanin1emente approvado. 
Vên1 __ á ~1:esa os seguintes 

DIPLOMAS 

Amazonas 

.Manoel F1:ancisco :Machado. 
Joaquün Leovigildo de Souza Coelho . 

. Joaquiln .José Paz da Silva Sarmento . 

.. 
Jfaran.hão 

João Pedro Belfort Vieira. · . . 
Francisco Manoel . da Cunha· Junior~; · 
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Ceará · = 

JoaqU.im de Oliveira Catunda. -_ 
l\lanoel ·Bezerra de Albuquerque Junior. 
Theodureto Carlos de F~ria Souto .· 

Rio Gra:nde do Norte 

Amaro Cavalcanti. 
Paràhyba 

José de -~lrileida Barreto. 
João Soares N eiva. 
Firmino -Gomes da Silveira-. 

Alogôas 
:-Floriano· Peixoto ~ · 
Pedro Paulino da Fonseca. 
Cassiano Candido Tavares Bast.os. . ~ . . 

Sergipe 

Manoel da Silva Rosa Junior. 

Esp·irito Santo 

·-noiningos Vicente. Gonçalves. de Souza. 

Santa Catkarinã 

Lo·uiz De1phi.c:..o ão::. Santos. 

Minas ·: Geraes 

J·oa!..liÍ ~ l}1 Felicio dos Santos.· 
· .;o;: .;,~ Cesario de Faria Alvim. 

Organizada a relação d~ que trata o art. 2° dq Regfmento. 
o Sr. 1 o Secretario procede ,á chamada, a que respondem os 
Sr~. -= o 

J.Juiz Delphino dos Santos·. 
José de Almeida Barreto. 
Braz Carneiro Nügue!rá da Gama. 
João .Soares Neiva. 
Firnlino Gomes da Silveira. 
Amaro Cavale:_anti. 
Francisco 1\-Ianoel da Cunha Junior. 
Eduardo Wandenkolk. : 
Joaquim :Léovigildo de Souza Coelho. 
·.Manoel Ferraz ·de Campos ~sanes-. 
Pedro PauHno da Fonseca. -
Joaquim José OPae·s o da Silva Sarmento. 
Theodureto Carlos de Faria · Souto. · 
Frederico Guilher~e de Souza ·Serrano. 



Ruy . Barbosa. 
Manoel Bezerra de .tilbuquerqu'ê Junior_ 
.Toaquim de Olhreira Catunda . :·= · 

Cassiano Candido Tavares Bastos~ 
Eliseu . de. Souza Mart~ns ... 
João· Severiano da Fonseca . 
.José Pedro de Oliveira Galvão .. 
José Cesario de Faria Alvim . 
Joaquim Fe1icio dos Santos. 
O SR. PRESIDENTE - Vai proceder-se á eleição dos mem

bros da Mesa. cnmecando pela do Pres·idente. 
Corrido o escrutínio para o cargo de Presidente, reco

lhem-se 23 cedulas e obtêm votos • o's Srs. : 

Joaquim Felieio dos ·santo-s ......•. ··~·. . . • 22 
Eduardo W andenkolk. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. f 

ü SR. PnESlDEN'I'E - Aco-radeço a confirmação da honra 
com que .o Senado me disti11oouiu. 

Continúa a eleição dos demafs .. membros da Mesa. 
Comparece mais o Sr. l\ianoel da Silva Rosa Junior. 
Corrido o escrutínio para o cargo. de Vice-Presidente, 

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

Braz Carneiro Nogueira da Gama .. -r·... 23 
Elyseu de Souza Martins.. . . . . . . . . • • . . . • f 

O SR. PRESIDENTE- Proclamo Viee ... Presidente o Sr. Braz 
Carneiro Nogueira da Gama. · . 

Con1p.arece mais o Sr. Domingos . Vi"ente Gonçalves de . 
Souza. ·-

Corrido o escrutínio para o cargo de i o Secretario, reco
lhem-se 25 cedulas e 9btêm vptos os Srs.: 

· Elyseu de Souza Martins .......• ~ ' ...•• ,. . · 23 . 
Luiz Delphino dos Santos .........•.•... ,.. . i 
Amaro Cavalcanti ......••...... ~· . . . . .. . . • . i 

O SR. PRESIDENTE - Proclamo fo Secretario o Sr. Ely
seu de Souza Martins . c 

Corrido o escrutínio para o cargo de 2° S,ecretario, reco
lllCnl-se 25 cedulas e obtêm votos os Srs. : . . 

'l'heodureto Carlos de Faria ·Souto. . . . . . • 24 
Luiz Delphino dos Santos ........ ~ ...• ·.• 1 , 

O SR. PRESIDENTE - Proclamo 2° Secretario o Sr. Theo-
dureto Carlos de Faria Souto. · 

Corrido o escrutínio pa-ra o cargo: de 3~ e 4° secr,etarios, 
recolhem-se 24 cedulas e obtêm votos os S~s. : 

. - i ' 

·Amaro Cavalcanti ....... ,_.;. · .••••..• ' .• .; .• · : 
João Soares Neiva ..•......•............. 
Manoel da Silva Rosa Junior .•. : . .•.••••. 
Luiz Delphino dos . Santos ................. . 
Firmino Gomes da Silvei~a ..........•.•. 

. . . . 

22 
22 
2 
i 
f 

o SR. PRESIDENTE~ Proclamo· go· Secretario o sr~. Amaro 
Cavalacnti, 4°. Secreta~io o Sr ~ . J.Q.ão Soa~es Neiva; e snpplen-
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te~ de seca·etarios os Srs. ~ l\Ianocl da =silva~ Rosa Junior!' 
Luiz Deiphino dos Santos e ·Firmino Gomes da Silveira:· 

N01neio pa-ra a =commissão d-e .que trata o art .. 13 <io Ite
günento, os Srs. José de Almeida Barreto, Luiz Delphino _dos 
Sant.os. Cassiano Candido Távares Bast{)s. Firmino Gomes: da 
Silveir·a e .. Juaquin1 de 101iveira. Catunda, .2 ;convido-os a apre
sentar. com urgencia. o resultado do seu trabalho. 

· Cónvido os Srs. ·senadores a reunirmn-se amanhã: ás if. 
horas da 1nanhã, a:rin1 de proseguirem os trabalhos das sessõe~ , 
preparatorias. 

I .. evanta-se a sessão ao meio dia e tres quartos. 

:2 11 SESS.iO PREP ..:\RATO RIA, El\1 5 DE NOVEMBRO DE 1890 
PRESIDENCIA DO SR. FELICIO DOS SANTOS 

A' n1eia hora depois do meio dia, achando-~e presentes os 
Srs. Felicio·· dos Santos, Elyseu Martins, Theodureto Souto, 
..:\1naro Cavalcanti. João Neiva, Catundat Almeida Barreto~ Go
Ines da Silyeira, Braz Carneiro~ Luiz Delphino, Cunha Junior, 
Joaquin1 Sarmento, LeovigildQ Coelho, Wandenkolk, Rosa Ju
nior, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Campos Salles,. ··Souza 
Serrano, Albuquerque Junior, Oliveira Galvão, Lapei', Est~ · 
ves Junior, e Goncalves de Souza, o Sr. Presidente abriu a 
sessão. = · 

I ... ê-se e approva-se a· acta dá sessão antecedente. 
O SR. 1 o SECRETAHIO declara qúe não h a expedienlc. 
O SR. SEcnE·rARIO lê o s'eguinte 

PARECER 

A Conunissão rio1neada pelo Sr. }>residente d6 ~enado 
para :QrgaJ.1izar duas listas, un1a de· senadores~ cuja ·eleição 
não tenha sido contestada e outra daquelles cuja eleioão seja 
contestada~. verificando que não foram apresentados á Mesa 
protesto,: reclan1acão ou representação alguma contra a vali
dade das , eleições sujeita á _approvaÇão do .Senado a seguinte 
relação dos senadores ~;que apresentaram seus áiplomas, bem 
como daquelles que compareceram á primeira sessão, cuja 
eleicão consta de apurações geraes e de authenticas enviadas 
á Secretaria , desta Camara. ~ 

Arnazonas 

.T oa.quim Leovigildo de Souza Coelho. 
Joaquim José Paz :da Silva Sarm~nto. 
Manoel Francisco Machado . 

• ~faranhão 

José Secundino Lopes de Gomensoro~
. Francisco Manoel da Cunha ·Júnior. 

João Pedro. Belfprt Vieira .. 
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. 
Elyseu d:e Souza Martins. 

·· Ceará 

~Toaquim de Oliveira>"Gatunda. · . 
Manoel Bezerra· de Albuquerque Junior. ' 
!Theodureto Carlos de Faria Souto. 

~ . 

Rio . Grande do Norte 

A1naro Cavalcanti. 
José Bernardo de Medeiros. 
José Pedró. de Oliveira Galvão . 

. -

Parah.yba 

.r ('sé de Alme!da Barreto. 
~João Soares Neiva. 
Pirmino Gomes da Silveira. 

Pernambuco 

Frederico Guilherme de Souza Serrano .. 
~ 

Ala{J~as " 

Pedro . Paulino a.a. ·Fonseca · • 
Cassiano Gandido Tavares Bastos. 
Floriano Peixoto. - ~ 

Sergipe 

Manoel da Silva Rosa Junior .. 
·José Luiz · Coelho Campos. 
Thomaz Rodrigues da Cruz. 

Bahia 
Ruy Barbosa. 

Espírito Santo· 

Domingos Vicente Gonçalves de· Souza~ -
. --=-~- Gil .· Diniz Goulart.. · 

José Cesario de Miranda Monteiro de Barros. 

Rio de Janeiro 

Braz · Carneiro Nogueira da Gama. 

S ... Paulo 

Manoel Fer~-az de .Campos Sailes -~ . 
Prudente José de Moraes 13arros. 
Francisco Rangel Pestana.-
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Santa Catharina 

Luiz Delphino dos Santos . .. . 
Raulino Julio Adolpho Horn. 
_Antonio: Justiniano Esteves Junior. 

Minas Geraes 

.T oaquim Felicio dos Santos. 
J'osé Cesario . de Faria Alvim. 
Americo Lobo Leite Pereira . 

. ~ . 

Districto Fede·Pal 

Eduardo \Vandenkolk. 
João Severiano da Fonseca . 
. Joaquim Saldanha Marinho. 
Sala das Comn1issões. ·5 de novembrQ de i890. - José 

de Al1neida Ban·eto. :_ Francisco Gomes da Silveira . .:__Luiz 
Delp.Jâno elos Sa~tos. - J. Oaturtda. - Cassiano J. C. T_..~-
va1•es Bastos. . . . --

E~ posta en1 di~cuss.ão. . :; . 
O SR . BRAZ CARNEiao requer que seja incluido na relação · 

D nome do Sr. João Baptista --La per=- Senador pelo Estado do 
Rio de .Janeiro~ que se acha presente . : 

E' posto este requerin1ento com o parecer, conjuncta-
Incnte. em d.isctu::;são. · · 

:Encerrada esta, é approvado· o .parecer, co-mo o ;requeri-
nlento. - · 

·:O SR. PRESlb~N'rE ~ Em =virtude . do dispostd . no art. .i 4 
do i1egilnento. vai se proceder ao sorteio das cinco comn1Is
sões~ que têm· de examinar e dar parecer sobre as eleíções do 
Districto )~""'ederal c dos estados. 
- - São · sorteados: 

Para a 1:1. Oon1missão, os Srs. Rosa Junior,: Joã·o Severiano 
e Oliveira Galvão; · . · · . . 

· · ·Para a 2:1, os Srs ~ : Leo_vigildo Coelho, Cunha Junior e 
_ , Luiz · Delphino; . . .-.c__ · : · . ' . 

Pa~r~~ a · 31t, os SrsJ: João Neiva:. Sarmento e . Catunda; 
Para a 4a~ os Srs. Almeida ·-Barreto, Albuquerque Ju!lior e 

Theodureto Souto; · · · . 
Para a· 511

, os Srs. Amaro Cavalcanti, . Tavares . 13astos e 
:Firn1ino à a Silveira. · . · · · 
· O_ S~- P~~sio&~TE -~Vão ser remettidos ás • respectivas 
connn1ssoes, nao só os diplomas que jác· se acham .sobre a 
n1csa~ como, · por intermedio da Secretaria desta Camara, os 

. que forem chegando.. . . ·· · · 
Convido ·os membros das. con1missões a encetar desde já 

os ·seus trabalhos e os Srs ~ Senadores a reunir-s-e . em sessão 
na proxiJ?la segunda-feira, 10 do corrente, no Iogar e :ás horas 
estabeleCidas . · ·· . · · · . · . . 

Levanta-se a sessão .á 1 hora dá tarde .. :· 
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3a S~SSÃO PREPAH.ATO!\IA,. EM 1 O D:E N.OVEMBRO DE l890 
: ... ::~ ~:~ 

PRESIDENCIA DO SR. · FELICIO DOS SANTOS · -
. .... 

. ... 
· A~s -11 ·q2 horas da manhã, acham-se. presentes 41 Srs. 

Senador:es, a saber: · . 
},eli.cio dos Santos. Elyseu Martins. Theodureto Souto, 

An1aro Cavalcanti. ·João Neiva. Luiz Delphino, Almeida :Bar
ret<?, Leovigildo · Coelhói Gu.nlia JW1ior; ·· Gomes_, . da Silveira, 
Serrano, Braz Carneiro. Bezerra de AThuquer.que, Tavares Bas
tos. Catunda. Rosa ·Junior. Saldanha 1\farinho. · Esteves- Junior. 
!Ramiro Bnrce1los .. Pedr#) Paulino. E. \Vandenkolk. Santos An~. 
ôradc~ João Peuro. l\Iachado~ Coelho c Campos~ Cámpos Salles. 
Sarn1ento. Aquellino elo A1nar.al. Piuhciro Guedes. Monteiro 
Baena .. José Hygino. Ruy Barbosa~ João ·sevcriano! ' Domingos 
Vicente~ ~lonteiro de Barros~ _·prudente de }\llol'aes,. La\J)cr, 
.José Bernardo. Paes de Carvalho, Cardoso Barata, .José Segun-
dino c Oliveira Galvão·. .· . 

. o Sn. Pt\EStDENTE abre a sessão . 
. E~ lida. posta en1 discus~ão c sem debate aprovada a· acta 

dn sessão antecedente. · 
O Sn.: ·lo SECRETAruo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio tl<-1. Gamurà dos Depu Lados. de '~7 (iO enrrcnte= ntcz~ 
comlnunicando que aquella Ca1nara dcliJJerou nomear uma 
c•)mmissãD ::r5~in1posta àos, Srs. : .. Gãhrief-cle Paula· Almeida Ma
g·alhãe:::. José AVelino Gurgel ({o Amaral e Di.onysio •l\fanhãea 
Barrcf..o" e convidar o. Se.nado a fazer outro tanto~ afim de que 
estas duas comn1issões -reunidas formulem . um prójecto de Re
g-imento . commun1, . que deverá -ser discutido em .sessão plena 
das ,duas .cam~ras ~- . · · .. . . .. · . · · . . .· ·. 

O Sn. Pn.ESIDli:.NTE, satisfazendo ao pedido·· da Catnara·· dos 
Deputados~ nomeia para a commissão os Srs. ·Prudent_e José 
de Moraes Barros~ Elyseu de Souza Martins e João Pedr·o- Bel
fort Vieira; o que se vai con1municar áqu~lla Camara. · · 
· :c··. ·.I:tepreselitacão de Joaquim Francisco.~ Lopes Anjo~ apre
sentando~ por si e pelos tachygraphos. seus .companheiros·· dos .· 
trabalhos ... bases para um contracto de .~serviço .. tachygraphieo. =· 
do Senado. -· A' .. Mesa!' para- tomar em consideração. · · 

' . . ·- .. . -.. . 

o Sn. I)RESlDENTE declara/ que se acham sobre . a mesa: . 
r._ vão a in1pr)n1irno D-ia!~i.o O[{ic·ial, afim de serem dados pa:La 
discussão, os . seonuintes ·· · . _ .• . ··· ·· · · 

PARECERES : 

N. 2 .:.__ 1S90 

·A~ :primeira Cornmissão'. · verificâ.do~a .. ·de· poderes ~foram. 
presentes ·5-1 autllénticas ·aa eleição: 'a :.Qi!e:·se··procedeu .Iio .. dia 
15 de setembr·o do córr.ente anrio: Tio Estado: dó ·Amazonas. a .. 
acta da apuracão: geral . dos votos feita pela·:-Intende~cia Mu-t 
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·n icipal- :-ãe Manáos ·cé l)ern assirn . os- _ diplo~as . dos . senadores 
eleitos pelo . mesmo E~tadu. 

A. · apuraÇão· _g·eral. t.la · Intendencia é ·-a· · s·egu~nte: 

1 ", . il.f·anoel .Pra.ncisco .. l\fach3ida . • . . . .. . . . .3. 54101 

2° ~ Joaquim Leovigildo ~ de Souza Coelho : 3 . 437 .. . · . · -
go; Joaquím._José Paes da .Silva Sarm~nto 3 .387 : ·· 

• • • • ' • ' .. .. . J , • 

. . E _outros menos votados. . . . . . 
.·A apuração das . auth~nticas enviadas ao_ Senadó d~. o s~-

guinte resultado: _ ' .. · · . · ·: · . · · · · · .-.. · . · · 
. . - . 

= ::i 0
• ·Manoel Francisco ·M:achado. ·• ~ ..•.. ~ ·~ . 3.887 

: . zo~ Joaquim Leolâgi1à.o de Souza · ·coelho 3. 785 
· . ~~: : J oaqunn J.osé . Paes da Silva Sarmento · 3. 624 

-E oi:Ltr~s . menos votados. 
A· Comroissão; considerando que não ·houve -irregularidade 

algutna no processo eleito.ra], é de parecer:. 
. · .i o, qu-e ·é· va.Úda a· ele-içio J'eallzada no ;Estado do Amaz-onas 

a 15 de setembro ultimo· · · · · · · ·' · : · · · · . 
. ' · ·2,0 ~ que seJam , reconheci\ios . senadores por : · aquelle· Es-

tado. e na ordem da votaÇão, os Sr.s. Manoel Frartci:';~i) :\la
. chado. Joaquim Leovigildo· de Souza Coelho ~ e Joaquim ·José 

Paes da Silva Sarmento~ · ' ·•·· :; :: · 
. "'. Sala das: Commissões; 8 de · novel:nbro de fS9<L - :Seve
rtano da· ,Fon.seca. . . -:-: Manoel da Silva Rosà . Junior. - Jose 
Pe.dro. de . Olive~ra GaLvãd. · · - - ·· - · - .. · ·. . · . · · 

. - . -
N.· ~ fsoo·_.··_.·.· 

. .. :: ' i, . .. .· 
· ··Foràm··presentes ·á '111:;:Coromissão de Verificacão'·-de · Pode~ . 

res os diplomas dos senadores eleitos pelo ·Estado _· do ·Mara
nhão, . a aeta ,da ' apuracão geral de votós ·feita 'pela Inten
dencia :Municipal da Câpita1 . e . iü2 · authenticas da ·eleição a que 

. ~e .. procegeu · _: · n~q~ell~Es.~d~: _ D:o dia_ i .5 =:-de _ sete~bro do cor-
rente anno. . ... .. A · ._. . .. , . . . . . 

' · Do· exa.nle de todos as.· papeis _verifica-se que as eleições 
correrazn .mui ·regularmente, e sem protestos: · · ·. _ · · · 

._. Â ;·apuração .. da. lntendencia é a se~irlt~·: : ;.. : 

i 0
," João PedrO Belfort Vieira ...... ~ -•. .-... fi.66~ 

.· ,20, ··Francisco ·Manoel da .Ounha.·Junior. · · i0.438 
3~, José · Seeundino· Lopes _de Gomensóro i O. 339 · · ·- · · 

· ~E outros menos votados. 
. ' .. 

. · . . . ~4. apuracão das autlle.nticas . remettida~ · aQ Senado dá o· 
· ·seguinte. resu ltadq·: . .·. · · · ., . ' 

: . i 0
; : . .3"9ão. Pedro. Belfort Vieim........... . 8.871 . 

· ·2o, .Fràncisco Màn.oel ·da Cunha Junior.·. ~ · : 8_; 154. _· 
3°, J-osé ~ecundino Lopes de! Gom ensoro . . . . t:O. 339 -· .. 

. .... . .. 
-: . ·. ,. ; .,, . . ~ ···:·· · ~ ,· ·. · · -~ ~ . ... . 

··E : outros-- in_enos-votados.·· 
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. Assim, a .. Commiss~o é à~ parecer: 
. . - . . 

1 o, que é vaU da a ·el eicão realizada no Estado dó Mara.:.-
nhãó a 15 · dé~ setembro ult'in1o · · . · . · ··. · ·· ·· . · · . . 

2°, qutr sejam reconhecidos se!la-dóres pelá 'mesmo .. EstadO/ 
e na ordem da votação~ os Sr.s. : João ~edro B~~9rt' Vieira~ 
}·rancisco. Manoel da: Cunha J.unior e José Segtindino··Lopes de 
(~omensor'o · · · · · · ~ ~ · · ., ._., · · :.- · ·· 

.. . . Sal~ d~s Com.missões, .~ de nove~bro=' d,~. iS9o··~ · · - . Ma-
noel da Sil?Jcr. Rosa Ju,nior. - Dr. ·João Severiano .da Fon-
s~ca. - I oão Pedro de Oliveira· Gal:vão. ·. ·· · · · .. . 

N.: . 4 - i890 · 

A' 2~ . Commissão nomeadá para verificar ·os poderes c:..,~ 
senadores eleitos pelo Estado do Ceará, .foram .presentes os -· 
diplomas .e papeis relativos . á eleição a que se procedeu: no 
i:! i to Eslado. em 15 de setembro ultimo. · · 

. Das assembléas . eleitoraes que funeeionaram, fór8m en
viada~. ao Senado 119. authent.icas, que, apuradas pela Com-
. n1 issão. , deram ·a seguinte votação : · · . . . . 

~ 

Joa.quim de· Oliveira .. Catunda .... ~.... 1.8.579 
. Manoel Bezerra de Albuquerque Junior . !8.395 
Theodureto Carlos de Faria Souto. . . . !8. 035 : 

• ~- • . • •• l ••• 

· ·A .Intendencia · Munjeipal da Capital procedeu, ,em .. i O de 
outubro . findo~._ á apuraçãq · geral · -da · menciónada eleiÇão .~~. · ·· 
senador.·es~ apres.entando· ·o· seguinte· re·sulta~o: · .. · .··.· ·. ·· · ·. ~ 

. . . 
.. Joaquim de Olive1ra . · Catunda .... ~ .... · !8. 944 

'Manoel Bezerra ·· d~:. Albuqç.erqu~lunior. · ts·. 469 . 
Theodureto C~ r los de Far1a~~f;o .•.. . . !8 .342 

~ , •. . . . : . •. · . . . :· :: , db.' ,, • ; : :'L· < : ··:; .. 

. ·Não encontrando a .• Comniissão~ liã~ctasjlqoe.:: examinou. '. 
irrcglilaridade· ··no processo ·. eleitoral~ .· · e recoribeóendó :-Que·l ·!( 
falta · -de · authenticas ·não enviadas ao . Sênado.,:·nada:;·altera·;.:o· 
resultado da eleicão -e. ·por conseguinte. nãci :''influé sobrê ::a:-·-
eollocacão dos .votados · é de parecer: · . ::··' ·:·::.--:·; :,~ ; , , ~ ~: :, 

. - • ' . · -·.. . ' . . ·' : . , i : • ' ' ' • ' ·. - · • :,. > : , • I • .• . , , , ;,' ! 

1°,- qu.e é ~~lida a _. eleiç~o _pax:a · s~Ii~dO.~e~ .. a)~ü:e, : .. ~~-,~~179;,· , 
cedeu em 15 de setembro ultimo no Estado do -ceará: 

2° . . 'que . sejam·: :r•econhecidos -e prochu:riad·os 'senadores· .:pelo 
dito Estado. ria ordem em . que vão mencionados, os Srsi:'J'oa~~ 
quim de Oliveira Catunda~ Man~~l ,Bezen-a de ·. AIJ:>uquerqne 
Junior e Theodureto Carlos de · Fari~,: ~oütb . . ,;_: ·;·:..··:: .· ; 

. . .. . .- ... · .-. / ~ ......... ,. , .. ,.... .. .,. .. . ·. ' .. 
Sala das Commissões~ .10 de· n:Ove:rilbr·o~.·de· . .ls:~o;:.::~ . Luiz 

Delpltino. · ~ J oatjuim· Leoviriildo · 'de Souza. Coêlho: '-· · Fran-
cisco :Manoel da C~tnha Junior. ~·, : .. -. :,-1.,:· :-, . , , . .. . : · "", .. ~' : , ·. -:r 

· ., ~' •· .} .J .r , • ~t . , · . . ~ .• ·- ~ 

. . . . ; ~ ,• ~~ ~... ;;. ~ .;·, ;. ; . -~ ;.i~-~ .. _. ·-~ .; c! . ·. :· . . ; ~ i '. : ( • · ,., . N . ' 5' . lr.• ~9 .., .. ... • .,,. • ,, •' • • • : .. • • . 
•. .- lo O . .· : .' •;r: ; ;:·::: 

A; 2a Contmiss~o 4~ ~~~~~~~Ç~~ d;~j?.<?.~~re~~,a~.wi~m !foram 
p1:esente~ ós · .. d~plo.D;las. _qQs. -~e.na:Qqr.e$i!.eleit~s:_;-~pel()";rEst~do d0 · 
R1o Grande do·· :N·grtc . .. :;tj:~~tai i4a ~<lpu::~,;~(~: !g(t~kr4os· y{)~Os qa 
eleição · a .que se procedeu naquelle Estado, no dia 15 de se
t~mbro ultimq~ b~n1 comp 88 avt.11entieas ::: .relativ~$: ~. ~,,_m~ma 
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. ~Jcição, t.endo exnminado todos estes documentos·. ; nelles não 
encontrou protestos. vicios ou irregularidades. · 

A apuracão feita. peTa Intendeneia da capital do Estado 
dá o :Seguinte resultado: = 

José Bernardo de l\tfedeiros .. = ....•...•. ' 
José Pedro de Oliveira Galvão ....... . 
An1aro Cavalcanti. ~ . . .........•. ·I· • 

E outros menos votados. . 

8.095 
7.846 
7.498 

A apuração feita pela Cr.mmissão dá o seguinte resul
. t.ado: 

.José Bernardo de :Medeiros ........... . 7.861 
7. 733· 
7.097 

- .José Pedro de Oliveira Galvão ....... . 
Amaro CavaleantL . . . . .......... . 

E outros n1enos votados. 
A~ vista do expost.o, é a Co~1n1issão de par~cer: . 

· 1 o~ -que seja considerada valida a eleição a -que se proce
deu no Estado do Rio Grande do Norte. no dia 1.5 de setembro 
r; o corrente anno; · · 

2°. ·que sejam reconhecidos c proclan1ados senadores pelo 
Estado do Rio Grande do Norte, c pela ordem da votação~ os· 
Srs . . José Bernardo . de M.edeiros. José Pedro de- Oliveira ·Gal-
:vão e An1aro Cavalcanti. · : 

- , . . Sala dns Commissões. 10 de novembro . de 1890. - Luiz 
Dr:lph'·ino. - Francir;co ·]Janoel rla Cwnha .TnniO?·. -· Joaqu.i 'át: 

::: · Lcm~·ig·iltln de Sou~a Coelho. . . . 

N. ·6 ·- 1890 
I -

: A~ 2:1 C.:nnuriissão de Verificação de Poderes foram pre:.. 
sentes · 1-19.· anuthenticas da eleioão a .que:;.·se ·prooedeu no Es- · 
tado da Para.hyba.·, no tiia 15 de seten1bro do corrente anno. a 
neta. c;ia . apuracão:. geral feita pela Intendencia Municipal da 
capital . e -hem :assin1 os diplon1as {]os genadores eleitos por 
nqn~llc Estado. ·. -

. . n~ .. nxan1.e cscr~lpuloso .::_ d~ todos os papeis resulta que 
nTio ·houve .. p_rp.tcstci. yi~io ou irregularidade na eleição. 

. ~- -. . . : . . .. 

·· . . ·.· a \ ·:aJ;.uràcno géral: :rios'.-vnt.os rla lntllnrlf\ncia Municipal ô a 
s~gni_ntc :::. ; ·· .: ·. :~. ·:· .. ·. · ·. . · 

::. :.:.:-·t=: ~[i,;~'.ró.sé -de ·-~\1·ril~ida ·~ :Barreto ... . 
-'·. . . 2'\ .Tofiqc:, .So.?re.s .. . N:eiva .. . · _ .... . . . 
;. , .. , -· . 3o.--Firmino>· Gomes· da ·silveira .. 
. . ~ '' . . ~ . . :·. ;: :_ .·. " .. '.... ', :· . ·. ' ' ... . ' ' . . . . . . . ·~ · .. · 

E 0utros n1enos votados. 
A apura oito . das auth~nticas enviadas guinte: · · ... ·· · ·--.. .., ·. o . · _ 

..... . ·-

.:-: ' .~'·E · · outros· .·menos . ·votados.· 

ID·~'980 - 2 
.9.945- 2 
ll. 723 - . 2 

ao Senado é a $e-



-23-

A Comn1issão, portanto, é de parecer: 
1°7 que é valida a e_leição a que se procedeu n~ Estado da 

·Parahyba a 15 de setembro ultimo; . 
2°, que sejam reconhecidos senadores 'pelo .mesmo Es

tado, e na ordem da votação, os Srs~· .José de Almeida Barrc~o, 
.João Soares Neiva e Firn1ino Gomes da .Silveira. · 

Sala das Comn1issões, ~ -de novembro de- 1890. -:- Luiz 
Delphi'J?-(.' .. - Francisco Manoel da Cunha J'l.tnior. - Joaqui'Jn 
LcO'IJi{Jildo de Souza Cóelho. · 

= 
N. 7 - 1890 

. Foram, presentes á 21l Commissão de Verificacão de ~o
deres 262 authcnticas da eleição a que se pr{)cedeu no Estarlo 
de Pernambuco. a 15 de seten1bro ultimo. e ben1 assiln os 
rliplt~mas de . sénadorcs eleitos por este Es~.ado. 

Do exame das referidas acl.as resulta que não houve pro
testo~ ncn1 it·rcgularidadcs no pL·ocesso eleito:t:al, tendo· dei-
:xadll- de ser enviadas ao Senado 3{) aut.henticas. _ 

A apura(}ão feita pela ComnliRs}.í.o dá o ~eguint,e resul
tado: 

1n •• Jo~é Hygino Duarf.c PerP-ira ........... . 
:?:o.· .José Sin1~ão de IOiliveira ............... _. 
3'\ Fre-derico Guilherme. de Souza Serrano : .. 

E outros menos votados. 

22.25.3 
21.896 
2-0. 7~ts 

A Ço~nmissão~ considerando que não foram remettidas ao 
· Senado 36 authentf~as. as quaes podem alterar a classificacãc 

dos eleitos~ é de pa!'ecer: _ _: · : · . . 
~1'\ que é valida a" elei~~ão realizada no Estado de Pernan1-

buco. a 15 de seten1bro ultimo: . 
2°! que sejam reconhecidos senadores pelo - mes~o Es

·tado os Srs .. José Hv!!ino 'Duarte Pereira .. José Simeão de Oli
veira .e Frederico Guilherme de Souza 'Sérrano. ficando reser
vada a classificaçã.o dos mesmos senhore~ pará depois da. -re
messa das authenticas que falta1n . . 

. Sala das Commissões, 10 de novembro de· ·1890. - Luiz 
Dcl1Jhino. - · Joaquim Leovi(fildo de . Souza Coelho. - Fran.. · 
r:isr~o ~lfanoel ·da Cunha .Tui1.io1·. 

=N 8 - 1890 

A' 31l Commissão de Verificação de Poderes foram presen
tes os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado da.s .:\.lagôas 
e todos os papeis relativos :á ele i cão a rrne -s-e;; procedeu -no ·dit.o 
Estado em 15 de setembro _ultimo. · · · 

=: Das assembléas eleitoraes que funccioriaram nesta elei-
ção fora.n1 enviadas ao . Senado 108 · authenticas . .. deixando d~ 
ser rem~ttidas ·as das seguintes -localidades: Nossa Senhora 
do 0'. Santa Luzia do Norte (2n secção) e Maragogy (f• sec-
ção do 1 o districto e' 2• do ~) . . · 

Da acta da _ apuração geral consta não ter hayido eleição 
na 4• secção· de · Pa~meira ··dos : In di os. = 

:::· 
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A Intendencia . Municipal de · MaceM procedeu ·em 10 de 
.t)Utubro finde á apuração garal da mencionada eleição de se
nadores, apresentando o seguinte resultado : 

i o. Floriari.ó . Peixoto . ...... ~ ~ .............. . 
2~ P·edro Paulino da Fonseca: ............ · .. 
3°, Cassiano Candido Tavares Bastos ....... . 
José. Torquato de Araud<> Barros ........... . 
'l,i:burc?o Valeriano de Araujo ... ~ ......... . 

E Dutros menos votados. . 

i0.-125 
8.S7\9í 
8.879 
2.89S 
1.871 

A apuração feita pela Comroissão é a , seguinte: 

1°, Floriano Peixoto ........ : .............. . 
2°, Pedro · Pa.u1ino da Fonseca ..... ~· ....... . 
3"\ \Cassiano Candido Tavares Bastos ....... . 
.TÓsé 'rorquato de Araujo Barros .......... . 
Tibnrcio Vaieriano de ArauJo .............. .. 

E. outros menos votados. 

10~0!5 
9.676 
s.~5 
2.885 

:. 1.. ~3'i 

~ão ,...ncontrando a -Commi!;~fio. na~ ncU1s · suJeitas nn sen 
oxnrnc. irreg-ula!"idades no processo· eleitoral; e~ outrosim. rc
eonl1N~0nd0 que n fnltn. das quatro nuthenticas acima :rnen
eionacln.s n:in infl11c n(l resultado da elcif;ão~ c que, por con
~l':!g-nint.c! nãn alt~r:t a <Y31locns,ão ·dós votndos~ é a e parecm·: 

1°! que é valida. a. eleiçãó para senadores a que se pro
cedeu em 1.5 de setembro ultimo. no Estado das AlagOas; 

2.,. que sejam reconbecjdos · ~ proclamados senador~.s -pelo 
dito Estado. na. ordem en1 que vão conocad_os~ os Srs. Floriano 
Pejxotl), PCA:Jro Paulino da Fon,seca e Cass'iano Candido Tava.-
res Bastos.. · _ - - · 

- -
Sala das Commissões, 8 de noveilll:)ro· de 1.890 .. - João 

Soa.res N eiva. - .T oaquim de O . Catunda. - Joaquim José 
Paes da Síl'va Sarmento. 

N. 9 ~ i890 

A 3:1 Commi.ssão de Verificação. de ·Po'deres~ examinando os 
{]iplon1ns éos senadores ~-leitos ne1o Estado de Sergip~, a 'l<:'t!l. 

. da . apuração feita pela Intendência r.runicipal . de .Aracajú e 
as .63 auth~nticas. enviadas ao Senado, da eleição. a que se 

- :procedeu · na.que11e Estado no dia 15 de setembro l)ro-ximo 
passado~ veiu. ao conhecimento de que não ·houve protesto; 
nem vicios ou irr~o:ularidades na eleição. · · 
7 A apuração geral dos votos~ feita pela Intendencia Muni-
cipal, dá o segninte resultado: · 

1°, Manoel da Silva Rosa Junior ....... . 
2°, José Luiz Coelho e Campos ........ . 
~o, · Thomaz Rodrigues da. Cruz ........ . 

6.893 
5.868 
5.339- ' '-: =.· ·" -

A. apuraçãO . das . àuthentieas, . remettidas ao senado, e a 
~~guinte: 

1°. Manoel da Silva Rosa Junior ....... · '1.065 
2°~ .rosé Lui7. Coelho e -campos......... 5. 787 
3 .. ~ Thoma:r. Rodrigues da Cruz .....•. \. . . 5: 254 
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A' vista do exposto~ a Commissão é de parecer: . 
i o, que é · valida a eleição a que se procedeu no Estado 

de Sergipe~ a f5 de setembro pro:dmo pass:ü~o; 
2o~ que sejam rechecjdos senadores· por· aqualle mesino 

Eslado o~ Srs. l\'Ianoel da . Silva Ro·sa Junior, José Luiz Coelho 
13 Campos e Thomaz Rodrigues ·na Cruz. · 

'Sala da-s Commissões. 9 ·de novembro de 18'90. - João 
Soares Nei-pa. - .Joaquim de O. Catunda. - Joaquim José 
Paes da Stlva Sarrnento. 

N. 10 i890 . 

... A' ~3 CJJmmissão de Verificação de Poderes foram presen-
·- u~s ·~22 au t.hcnUcas rnYiadas no Senado:- da eleição a que Bí! . 
pr·fw~dcu no Estado da Bahia no dia 15 <ie sêtimbro~ do cor
:renf.e anno~ e a a-cta da apuracão gerá!, feita pela Intendencia 
:\'l1miejpal- da capital da~quclle Eslado. 

A. apuração das authentJicas, re-Cebidas no Senado, dá; 
· :~ ~~~guiD:te resultado: _ · . · 

1. o~ 
~ .. .... . 
") n' 
•>. !' 

Virgilio Climaco Damasjo ........ . 
Ruy Barbosa ...... . ........ . .. . 
.José Antonio Sa!·aiva .... ~ ..... . 

E ou t.ros menos v0tados. .: . 

36.72:3 
"36.460 . 
34.-i84 . 

A :apuração feita pela' Intendcncia da. Capital é a seguinte.; 

Lo VirgiUo Climaco Damas i o ... .. .... . 
· 2 .. 0 R-uy Barb-0sa .... · ..... . .. . · ·- · · ·. 

3.0 .José c:.A.ntonio Saraiva ............. . 

E outros menos votados· . . . 

43.295 
tt s· '9 1t4.~-, - ., ... 
36.936 

-"'- Comnlissão~ considerando que não houve vicio o~ ir
regularidade que invalide a eleição.· mas considerando que a 
faltâ:• de actas que deixaram de vir ao Senad0 . . poderá influir 
na coJiocacão dos eleitos·, é de parecer : 

1°~ quê é valida a eleição a que se procedeu ·no Estado da 
Bahià no dia 15 de· setembro ultimo; 

2°, qne sejar11 reconhecidos senadores pelo mesm0 ~stado 
os: Srs. Virg1lio Climaco Damasio, Ruy Barbosa e José An
tonio Saraiva; reservando, porém ~ a classificação destes ~f!
nhores para depois de recebidas as authenticas qu~ a Com
mi5são aguarda. 

Sala das Commissões. 10 d~ novembro de 189ü. -João 
Soares Ne,iva. - .Joaquim O. Catumba. - Joaquim .lost5 
Paes da Silva Sarn~ento. : 

N. 11 - 1890 

Foram ;presentes á 3n Commissão de · Verificação de Po- . 
deres os diplomas dos senadores ·eleit-os pelo Estado do E:<3-
pirito .Santo. acta da . apuração geral da eleição a . que ·a e prn
e~deu no dia :1.5 de setembro proximo passado no mesmo Es
tacl0 e, hem assin1~ 55 authenticas enviadas ao Senado 
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Do exame de todos esses papeis~ verifica-se· que· nã0 
h01.1ve protesto nen1 irregularidades na eleição. . . · 

A apuracão geral feita pela Intendencia l\funiCipal da c.:t-
pit.al d,l. o seguinte resultado: 

:1 o. Domingos \Ticente Gonçalves de .Süuza 3. 839 
2° .· ·Gil Diniz ·Goulart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 775 
3°~ .José Césario de Miranda 1\ion-teiro de 

Banros . . ..............•. ~ . . . . . . 3 . 733 

E outros menos votado~. 
A apuração das authenticas renTGttida5 ao Senado · é a 

segnjntc: · 

1. .... Donringos Vicente G.on(;alvcs de Souza 
2"~ {i il Diniz ·Goula·T"t .. · ............... . 
:31)~ .T-s.Sé Gesnrio de Miranda :\lont.eiro de 

B·anros . . ...................... _ .. . 

. E outros n1enos votados. 
Ass·in1 a Con1n1i·ssão é df3 parecer 
1 o~ que é valida a eleir..ão a qne se procedeu no Estarlo 

do Espjrito Santo no dia 15 de seten1bro proximo findo; 
2()! que sejan1 reccnhecido5 e proclan1ados ~enadores pelo 

n1osnw Estado~ e na order11 da. votavão. os Srs. Dom~n~r-)s \"i
centc Gonçalves de. Souza~ Gil Djniz Goulart e .Jos6 Ccsario f]c 
Miranda Monteiro de Barros. 

: sá1a das Com1nissões. 9 d:e novembro de 1.890. - Jóilo 
So.m·es Nefva. - .Joaqni1Ít de O. C(ttu:nd.a. Jao.ipl.'i.Jn .To~é = 
Paes tla· Sil1'a Sa-rrnento .· 

N. 12 _..:. 1890 

A~ 4a G01nmissão de Verificação de Poderes foram p~re
sentes. os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado do Rio.
de .Janeiro e todos os papeis relativos á eleição a que 5e ·pro
e deu no dito E~t.ad.o en1 15 de setembro ultimo. 

Das assembléas eleitoraes- -que funcionaram nesta eleicão 
fo.ran1 enviadas ao Senado 310 authcnticas. deixando de ser 
rcmettic1as as das seguintes localidaclc:~s: Jtaborahy ( 4:1 secção) . 
. Gampos ( P . e 2 sectções) ~ S. Benedjcto. Mo1~o do Côco (2n 
secção), Magdalena (P e 33 secçõesL S. Fiõelis (1:t. 2:1.~ 3:\ 
e 1::l secções)~ Monte Verde~ Bem posta (1 :l secção), Estrell a 
o~~ c 2a secçõe5'L Therezopolis e 1\fangaratiba. ~ 

Conforme communicaçã-o official ·das -respectivas mesas. 
consta ao Senado não ter havido eleição en1 Quissaman e nri 
3:1 sec~ão da Villa do Rio Bonito·. · 

A ~Intendencia l\1unicipal de Nictberoy proce·deu en1 i5 de 
outubro findo á apuração geral da mencionada eleição d(\ 
senadores~ apresentando o :r:esultado seguinte: 

1°. Quintíno Bocayuva ............. . 
9o J - B t· t L . . . ""' ~ . oao ap 1s a aper . . ......... . 

·· : 3°. Braz Carneiro Nogu~ira da Gama .. 
Francisco !Pinto Rjbeiro ............. . 
.João Candido Bras-iL ..... . ........... . 
:P~ulino José· Soares de Souza ........• ~ 

E outros menos· . Yotados. . 

24.480 
21.3.05 

: 19.0-16 
. 5. 415 

5 .. 320 
. 1. ~ 617 
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A apuração feita pela Commissã:o é a seguinte:.~~ 

1°, Quintino · Bocayuva ............. . 
2°~ .. Toãlp lBa.Pf;ista La:per .•........... 
3°, Braz: Carneiro Nogueira da Gama .. 
Francisco Pinto Ribeiro ...•........... 

24.4J2 
0./\ Qll'"' ' 
q.J~I 

19.90.4 
5.564 
4.551 
2.016 

.JQão Candido· Brasil. .................. . 
· Paulino .José Soares de jSouza ........ . 

E outros n1enos votados. 
Não encontrando a Cm11n1issão nas actas SlJj e i tas ao seu 

exan1c irregu-laridades no proces5·o eleitoral, .e. outroshu, re
conhecendo· que a falta ·das authenticas~ acin1a mencion~das. 
nã-0 jnflue no resultado da eleição~ e. por conseguinte, não 
altera fi collocação dos votados~ é de parecer. 

1 o. que seja Yalicla a elei~,ão para senadores a que se pro:;.. 
c releu cn1 1.5 fie sctcn1bro nl tin1o no E5taclo do Rio de .Ja
nni r.·o: 

2°. que sejam reconhecidos e proclamados senadores pelo 
t~i:tn F.~l.ndo. na orrlcrn em qne vão collocados~ os Srs.. Qujn-
1 in.o Boen:nn·a . .Tnã.o Bnplif'ta Lapcr c Braz Carnei1·n Nog-nei'ra 
ria Gnmn. · 

Sn.ln da::; Commi::.sõns. 7 de novcrnbrn dr tS!'lO. - Jo.c;é de 
-'\lmr'ida Uru·N·lo. - Jlánnel Bezn·1·a de ltlbllfiUr'NJ'UC. -. 
'Pht·utlurrlo Cm·los r.le Faria So'uto. · 

' 

N. 13- t890 
' 

A' ft:n Comn1issão de Verificação de Poderes· foram pr~
, sentes os djplomas dos se.nadores elei·tos pel-o Estado de Silo 
Paul0~ e todos o~s papei-s relativos á eleição a qnc ~e= peú
ccdeu no dito Estado en1 15 de setembro ultinlQ. 

Das assen1bléás eleitoraes que funceionaran1 nesta eleicã.:~. 
for·an1 cnvia·da.s á Secretaria do Senado :3G5 authenticas·~ qno 
flfi.o o seguinte re~ultado: . 

1'\. Prudente .José de Moraes Barr·os.. :34.593 
2°. Manoel Ferraz de Cam.pos SaJies.. :l2.405 
:3°, Francisco Rangel PesLann. ........ _32.168' 

E onl.ros menos votados. 
A Int.enddncia Municipal de . S .. Paulo pr.ocedcu em 15 de 

oulqpro findo ·á apuração geral da n1encionada elci<:,fio de se
nnrlore:=;~ apresentando o rcsu lt:.ado· segtlinte: 

1. o~ :prudente .José de 1\'Ioraes Bar.r-os .. 
2°. Manoel Ferraz de Campo~· Sal! es .. 
3°~ .Francisco Rangel Pestana . .. .. . .. . 

E outros n1enos votados. . 

:J::>. 4 tÍÍ 
:3L 19:3 
33 .16ô 

Não encontrando a Gon1n1issão nas act.as sujeitas ao seu 
exame nada de irregular. é de parecer: · 

1 o~ qnc seja _v:ali-da a eleiçã-o p·ara senadores a que se pro- ' 
cedeu no Estado de S. Paulo en1 15 de seten1bro ultimo: 

2°. ·que sejam reconhecidos e proclamados senadores pelo 
dito Estado, na ·ordem en1 que vão collocados, os Srs. Pru-
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d~nte J<>sé .de Moraes Barros~ Manoel Ferraz de Campos. Salle~ 
c Francisco Rangel Pestana. 

Sala das Commissões, 7 de novembro de 1890. -- _José de 
AJmeida Barreto. - 1lfanoel Bezerra de _4.lbúquerque .Junior. 

Tlu:od?.J./reto Ca·rlos de Fa1'ia Souto. · 

N. 14 1890 

.. \' -i3 Commissfio de Verificação de Poderes foran1 pre
senL~~s os diplomas expedidos . aos senadores eleilos pelo Es
tado do Paraná, a acta da apuracão geral dos votos da eleicão 
a que se ;procedBu no mesmo Estado! feita pela Intendencia 
Municipal da Cap"'ital: e: bem assim, SS authenticas relativas 
<Í. eleir.ão. · - · · : -Do exame dos citados papeis verificou a Comn1issão qu~ · 
no pr·occsso eleitôral não houve protesto nem vicies -ou· ir
l'~!::'Ulari dades. 

A apuração geral: dos votos feita Inf.endencia Mnnicipn1 
thl . Capital dá o seguint~ resultad-o: 

. 1 o, Ubaldino do Amaral Fontoura. . . . . . 8. 5i0 
2° . .T o~é Perf'ira li os "S·ant.os .Andr3.de. . . . . 7. 781 

.3;o~ .Generoso Marques dos Santos....... ·. 7. 7q0 
. 

A apuração feila pela Con1missã<? á vista das . authenticn~ . 
qno lhe foram _presentes da o seguinte resultado: 

Ubaldino .do A·mara1 Fontoura ..... 
JosB Pereira · dos Santos Andrade .. 
Generoso ·:Marques dos Santos .... : 

E outros menos votados. 
Assim, é a Commis·são de parecer: 

1 o; 890 
9.985 
9.947 

1 <>. que seja considerada. valida a eleição a Q11 e se .pro
cedeu no dia 15 de seten1hro u lt!mo no Estado do Paraná; 

' 2°. que sejan1 reconhecidos -e proclamados senadores pelo 
referido Estado~ e nela orde1n da-votação, os Srs. Ubaldino dü 
Amaral Fontoura. José l)ereira dos Santos Andrade e Generoso 
J\farques dos Sa~tos. 

Sala .das Commissões. 9 de novembro de 1890. ·-· José 
de A.lm r· ida. Ea1·reto. - -~f.f'J.noel Bezerra de · lllbuqu.e?·que .lu.
n?:O'I'. - Theodureto Carlos · de Faria Souto. 

N. 15 -1890 

A' 4:1 Commissão de Verificacão de · Poderes foram pre
sentes os diplomas dos senadores eleitos pelo Estado de . Santa 

• Catharina. a acta da apuracão geral da eleiço a= que se pro
c~deu naquelle Estado no dia 15 de setembro proximo pas
sado e mais papeis relativ-os á mesma eleição. 

Do e-x2me de todos os .papeis v~rifica-~e . que não houve 
I?rutestos.. nen1 irregularidades na eleição. 
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A apuração geral dos votos dá o seguinte res_ultado: 
. . 

f<>, .. Raulino Julio Adolpho Horn. ~ .... 
2'\ Antonio Justiniano :Esteves Junior. 
3°, ·Dr. Luiz Delphino dos Santos .... ·. 

E .o~tros menQs votados. 
Assim, a O:>mmissão é de parecer: 

9. 7-15 
9.713 
9.585 

. 1 o, que. é -valida a eleição realisada a 15" de setembro ul-
timo uo Estado de Santa Catharh .. a; . 

2°, que sejam reconhecidos e proclamados senadores pelo 
mesmo Estado, e na ordem da -votação, os Srs Raullno Julio. 
Ado]pho Horn, Antonio Justiniano Esteves Junior e . Dr. Luiz · 
Delphino dos Sanj,os. . - · ·_ _ 

Salà das Commissões, 9. de_ novembro de 1890. - José 
de Almeida Barreto .. ---- Manoel ·Bezerra de Albuquerque Ju
nior. - Theodureto Carlos de Faria Souto. 

N. 16-1890 

Foram presentes á 4:1. Commissão de Verificacão- de Podere~ 
379 authentwas da eleiçao senatorial a que se procedeu no 
Estado do 'Rio Grande do Sul no dia 15 de setembro do 
corrente anno, a acta da apuração geral dos votos feita pela 
Intendencia Municipal de -Pnrto Alegre. e, ben1 assim, .os di
plomas dos senadores eleitos pelo mesmo Estado. 

. Deixaram' de vir ao Se:1ado _i·6· authenticas, constando da 
· acta da apuracão geral que não houve eleição na 1• sessão 
do 1 o districto do município de Gravatahy, segundo officiou 
o :presidente da Mesa eleitoral do mesmo municipio. 

· · A apuração feita pela Intendencia Municipal é a seguinte: 

1°, Dr. Ramiro Fortes de Bar-
cellos . • . . .. · .. ~ .. ~ . . . • . . 37.-972-18. -'Sep. 

2°, Dr. José Gomes Pinheiro 
: Machado . . . . . . . . . . . . . . 36. 082-14 :1) 

39
, General Jt).lio Anacleto Fal-

- d F t 3:::;: .-691-1 )) cao a: ro a . . ..... ~ ... , "' 

. A apuracão das a11thenticas enviadas ao Senado é a 
seguinte: 

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

:2°, Dr. José GQmes Pinheiro 
Machado . . • . . . • . • • . . . . 35. ·083-f O · ~-

30 .. General Julio Anacleto Fal-
. · eão da Frota........ . . . . . . 34.414-14 > 

/ 

E outros m~nos votados. 
A Commissão, considerando que não houve- protesto nem 

'Vicio ou irregularidade alguma na eleição, e que as authen- . 
l:icas que deixaram ·de .ser remettidas ao Senado não pQdem 
influir no resultado da eleição, é de parecer: 

. 1°, que é . valida a eleição a que se procedeu, n.o Estado. 
do Rio Grande do Sul a 1.5 de setembro do corrente anno; . 
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. . -
2<>, que sejan1 reconhecidos c . proclamados . senadores 

p~lo n1esmo rEstadQ, na orden1 da votação, os Srs. Dr .. Ramiro 
:b .... ortes de Barcellos, Dr. José Gomes Pinheiro Machado e 
general Julio Anacleto Falcão da Frota.. ::: 

Sala das Comn.lissões. 8 de novembro tlc 1890. -- J oscJ 
de .Aluwida Ban·eto. - 1ilanoel Beze1·ra de Albuquerque Ju-
nior. - Theodureto Ca1·los de Fa1·ia Souto. . 

• N. 17-1890 

A~ 5a ··Gon1n1issão de Verificação de Poderes foran1 pre.
.senLes os diplon1as dos s·enadores eleitos pelo Estado de 
Minas G--eraés e todos os p_à.peis relativos á eleição . a que 
:3e procedeu naquele Estado em 15 de seten1bro de 18·90. 

Das assen1bléas eleitoraes que funccionararn nesta eleição~ 
foram remettidas ao Senado Si O authenticas, constarJ.d;) pela. 
acta da a-puracã-0 geraL não ter= havido eleição nas seguintes: 
Canastrão, Carmo da Itabira~ Cocaes ( 1• e 24 secçõ~':i J, B!'u
ma-do. S. Gonçalo ( 111. secção)~ Soccorro,- J acuy (i ll e 2"' se
cç_ões). Milho Verde, Serro (fa.l 21l e 3a secções), llillar, Bagrc; 
Lagc~ Papagaio e .Morro da. Graca. 

Deixaran1 de vir ao Senado as authenticas de: Antonju 
Dias z'la ~ec-ção), S. Bart.holomeu, Rio de Pedt:>a~, TjJuco, 
Landn1. :Marianna, · Santo Antonio da Boa Vista :(! ll seeção), 
Ser1·a (2ll se-cção), l\Ianhuassú (211 secoão) ~ tSacran1cnto da 
rtabira~ Sete= Caeh4)td-ras. Antoni u J)jas. Abaixo. Lapa~ Curral 
d1EI-Rey, Cacl.é, On:ça do Rio S. João, S. João cPEl-Hey (211 

secção)! 'riraclenl.í:!s (21l secoão) ~ Bac-alhii.o! Bom fim (2:a sec..: 
{.!ãO), Arapoüga (2a secção), ·:; Coin1bra~ ·S. Miguel do Anta, 
Pedra do Anta~ Empossado~ São J?anlo do l\1uriahü 
('1 :l c 34 secções), Boa Farnilia. Victoria (2a secção) . 
. Jui:i~ d-o Fóra (4.u e G:l secçõc:;). Ayuruoca (2'' 'districto), 
Extrema, &. Sebastião do .Jag.nary~ Muza1nbinho (2:t secção), 
Luz do Aterrado~ Santa Rita de Pa-ssos, Tres Corações, Cam
lJuquira, Escaramuça, Santa Isabel, Varginha. Carmo da 
Cachoeira~ Espírito Sant~ de Itapecerica (2=' secção). U·})eraba, 
Forquilha~ Paracatú (in. .secção), Canna Brava, Rio Preto. 

-Buríty, Alegres~ Araguary (24 secção), Patos, Diamantina 
(2:1 e 3:1 secoõ-es) ~ Brejo das Almas, Olhos d'Agua, Guaycuhy, 
S. Miguel de Guanhães, Malacacheta, Itacambira, Capão Re
dondo .e· l'areclão. Ao todo. · 63. 

A Intendencia 11\'Iunicipal de Ouro Preto procedeu, no 
dia 15 de outubro ultimo, á apuração de 649 authenticas da 
rnenc-ionada eleição, apresentando o resultado seguinte: 

! 9
• José Cesario de Faria Alvim.· .... . 

2°~ Joaquim Felicio dos Santos ...... . 
3 ... An1erico .Lobo Leite Pereira .... - .. ·-
DíDgo Luiz de .A1mcjda !P·erei:ra de Vas-

~Coneello~:: ....... _ - ..... ~ .. ~ ..... . 
Visconde de Lima Duarte ....... , .... . 
Barão de Santa Helena ....... ~ . - ... . 

E outros menos votados. 

. 43.077 
41.789 
39.912 

14.848. 
14.613 
10.148 ,.., . 

...... 

Apuração _fei_i.a -peia Con1n1issão, com-prehendendo as 
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810 authenticas r~cebidas e as 17 secçü~::; ond~~ sebü.Lld..: a 
acta da apu;:r;:ação geral, não houve eleição .é a . seguinte: 

· . .-
1", ~Joaquim Felicio dos Santos. . . . . . . . .49. 508 
2(1~ .José· 'Cesario de Faria Alvim . . . . . . 47 .·260 
3u, Americo Lobo Leite Pereira.. . .... 4.1. Oi2 
Diog-o Luiz de Almeida -Pereira de Vas-

~oncellos . . .................. . 
Visconde de Lima ~Duarte ............ . 

· Barão de Santa Helena .. _ ........... · 

22.305. 
22.278 
15.180 

Não encontrando a Con1missão nas a.ctas suJeitas ao seu 
exanlC~ irregularidade no processo eleitoral, e~ outrosim, re
conhecendo que a ' f'alta das authentícas acima mencionadas 
não· influe no resultado da eleição, podendo .sómente alterar 
a classificação dos tres cidadãos mais votados, é de parecer: 

1 o~ que é valida a eleic;ão .para senadores a que se pro
ced~u no Estado de Minas Geraes em 15 de seten1br.o :ultimo ; 

2°. que sejan1 reconhecidos c proclamados ·senadores 
pelo dito Estado os Srs. Joaquiln Felieio dos : Santos~ .Josü 
Cesat:i0 de Faria .A.lvhn e Americo Lobo Leite Pereira. 

Sala das Con1n1íssões, 1 O de novembro de 1890 - Ji'·i·rrrdno 
G01nes da Silvei'l·a. - A. Cavalcanti. -Tavares Bastos. 

N. 18-1890 

A' 51
' Comnlissão de Verificação de Podc.res f-oran1 pre

sentes 1.24 aut.henticas da eleição para s_enado·res a que se 
procedeu no Distrjcto Federal em o dia 15 de seten1br-o do 
corrente anno~ ·· a acta . da apurãcão geral · dos votos, . feita 
·vela Intendencia Munici.pal da Capital~ e. ben1 assim, os diplo
JrlaS de :,t~nadores eleitos pelo n1esn1o Districto FederaL 

A apuracão 'feita_ J?ela Intendencia é a ·13Cguinte: 

1 o. Eduardo \Vandenkolk . . . . . . . . . . 10.729 · ,_ 
2°, João Severiano da Fonseca . ~.. . . 9. 597 
3°; .Joaquim Saldanha .Marinho . . . . . . . 8. 335 

A apuração da Commissão, á vista das au thenticas · cn-
Yiadas ao Senado, é a seg:uinte : · 

1°, Eduard-o 'Vandenkolk . . .......... · 9. 751 
2°, João · Severian-o da Fonseca . . . . . . . . S.301 
3°~ Joaquim Saldanha Marinho . . . . . . . . 7 ~ 485 

E----&ttt-:res--menos ... votado->---=--- -- __ _ 
A Comnüssão~ considerando que não : houve- -protesto nern 

vicio ou irregularidade alguma na eleição, e que as authen
l.icas que deixaram de ser remettidas· ao Senado não podem 
influir no resultado da eleiQão, é de . parecer: · · ' 
. i o, que é valida a eleiçã_o a quê se procedeu no Districto 

l'?ederal·. · , · ' · ' . . 
2°, que sejan1 reconhecidcs e proclamados senadores pelo 

mesmo Districto, e na ordem da votação, os Srs . Eduardo 
. 'Vandenk.olk, João Severiano da Fonseca e Joaquim Saldanha · 

Marinho. · · , - · . · · 
- Sala das Commissões, 8 de _novembro de 1890. - ·. Fif:mino · 
Gonws da Silve-ira. -. A. Cavalcanti. - Tavares Bastos • . 
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O Sn. BRAZ CARNEIRO (pela ordern) requer -dispensa de 
impressão dos pareceres, afim de que possam ser dado-s para 

Drden1 do dia de amanhã. 
Consultado! o Senado resolve a :nrn1ativan1ente. 
Nada mais hav-endo a tratar4 o Sr. Presidente dá para 

ordem do dia i i: · 
- -

Discussão unica dos pareceres apresentados hoje pela~ 
C01nmissões de Verificação de Poderes. 

Levanta-se a sessãq ao meio dia_ 

40. SESSÃO PREPARATORIA, EM ii DE NOVEMBRO 
DE iSSO 

PI\ESIDENCIA DO SR. FELICIO DOS SANTOS 

A~s 1i da 1nanhã aCíhan1-se · presentes 32 Srs. Se
nadores, a saber: Felicio dos= Santos .. Elyseu Martins, Theodu
reto Souto~ Amaro Cavalcanti, João Neiva, Gomes da Silveira, 
Aquilino do ~.u-.naral, Tavares Bastos: Catunda, . Bezerra de 
Albuquerçp.ie, Saldanha 1\'Iarinho: João Pedr-o, Braz Carneiro, 
Cunha .Junior: José Sin1eão, Ped.I·o Paulino, Leovigildo, Coelho 
:Machado. Pinheiro Guedes, Joaquim Sarment-o, Serrano, . E. 
\Vandenkolk, Almeida Barreto:-: José . Secundino; Coelho e 
Campos~ Oliveira Galvão.. Prudente de lVIoraes, Rosa Junior, 
.Esteves, Junior, Campo~ · _ Salles, Ramiro Barcellos. e José 
Hygino. · · -

O S..l\. !PRESIDENTE abre a sessão. 
E' lida, . posta em disc-ussão e sem debate approvada a 

acta da sessão antecedente. 
Con1parecem depo~s de aberta a sessão os Sr3. Antonio 

Baena, José Bernardo~ ~autos Andrade, .Julio Frota, Pinheiro 
Machado, Saraiva, Theodoro Pacheco, Ubaldino do Amaral, 
Gil Goulart:- João Severiano, Paes :de Carvalho, Floriano Pei
xoto, Silva Paranhos, Cesario Alvim, Domingos Vicente, Laper 
e Monteiro de Barros. · · 

- O SR- 1° SECRETARio d·eclara que n~ ·ha expediente. 

O Sr. 2° SECRETARIO lê ps seguintes 

PARECERES 

. X-::"fg:__ !890 

A ia Commissão -de Verificação de Poderes, tendo· exa
minado a$ S3 authenticas, enviadas ao Elenarlo, da eleição a 

. .qu~ se procedeu · no Estad2 do . Pia uh~ a 15 d~ setembz:o 
ult1n1o, a acta da apuraçao geral feita pela tntendene1a 
Municipal da Capital, e, bem assim, os diplomas dos -senadores 
eleitos pelo mesmo Estado~ não encontrou viei.o ou . irregula-
ridades qu~ invalidem a eleição. · ._ 
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A _apuracão geral da Intendencia apresenta o seguinté 
resultado: · 

1 o, Joaquim Antonio da Cruz ...... . 
· 2°, Theodoro Alves Pacheco .....•. 
3°, Elyseu de· Souza Martins . : ..... . 

E outros menos votados. 

A apuracão do Senado· ·é a seguinte: 

1°, Joaquim Antonio da Cruz ..... . 
2°, Theodoro .A.lve5 Pacheco ........ · 
3~, Elyseu de Souza Martins ....... . 

E outr()s menos votados . 

. A. Commissão, portanto, é de parecer: 

7.530 
7.329 
7.188 

7.173 
7.049 

: -6.899 

1 o, .que é valida a eleição realizada no Estado do Piauhy 
a 1-5· de setembro ·uliilno; 

:zo, que sejam reconhecidos e proclamados senadores por 
aquelle ·Estado, 'e na ordem da votação, os SI"S. Joaquim An-
1 onio da Cruz, Theodoro Alyes Pacheco e Elyseu de Souza 
l\'farlin~. 

Sala das Commissões. 10 de novenlbro de 189.Qr. ~ JosJ 
Pedro de Oliveira. Galvãá. - João Severiano da Fonseca. 
Jianoel da Silva Rosa Junior. = -· 

N. 20-_ 1890 

A in Commissão da Verificaçã-o . de Podéres, tenq.o: exami
nado attentan1ente as 206 authenticas, é·enviadas ao Senado. 
da eleição senatorial a que se procedeu no Estado do Pará 
no dia 15 de setembro do. corrente ann,o, e, bem asshn, a acta 
da apuração geral dDs votps, feita pela Intendencia :Muni
cipal de ·Belém, riã<o . encontrou vi cios ou irregularidades que 
invalidem a eleição. · 

A apuração geral da Intendencia a·presenta o segúintc · 
resultado: 

i o, José Paes de Carvalho ........ . 
2Q, lVIanoel de Mello . Cardoso Barata 
3°, ·Antonio Nicoláo Monteiro Baena 

E outros menos votad<>s. 

.19. 8:16 
19.712 
19.580 

A apu;raçã·o das aut;henticas ren1ett-idás -ao .Senado é a 
seguinte:· · 

_f 0
, José Paes de C~rvalho ........• 

2°, Manoel de Mello Cardoso "Barata 
ao, .. -\i:ttonio Nicoláo · Monteiro : )3aená 

E outros men.o·s · votados. 

i9.-292 
19 .22! • 
19 .. 093 

3 



34 

A Comn1issão~ port.ailto: é de parecer: 
1 o! que é valida a clei~.ão . effe.c.tuada no Estado do · Pará 

a 15 de seletnbro ultimo; 
2~'. qu~ :-;ejarn reconhecido~ e proelan1ado.; senadores por 

;tquelle Estado~ e na ordetn da votação: os Srs. José Paes ele 
Carvalho. Manoel de Mello Cardoso Barata e Antonio Nicoláo 
:Jfonteiro Baena. 

Sala das Cou1n1issües. 10 de novernbro de '1890. - Jose 
Pedí'o de Olivei1•a Galvão: - 31 anoel da ·Silva Rosa. 'Jun1.or. -
Joi'i.o Set·e'riano da Pon$CCa. 

O SR. .BRAZ C..:\..t:t~EIH.ú (pela onle-rn) requer ao Sr. Pre
~idcnte que consulte ao Senado ·si con.sente na dispensa de 
ünpressão e publicação~ · afün de que entren1 en1 . discussão~ 
dcpoü:: de exgDt.tada a 1natcria da. orden1 do di~~ os pareceres 
que aca.l?anl de SE'r lidos e os que Joren1 sendo apresentados. 

·Consultado: o Seriado re.so!Ye affir1nativan1ent.e. 

ORDE)f DO DIA 

E~ H do c entra/ en1 . -discussão unica~ a qual é senJ debal c 
Pncei·rada~ o 1)a1·ecer · da 1. :t Con1Inis.são d~ Verificação de 
Poderes, D.. 2~ de 1890~ sobre a eleição do Estado do Amazonas. 

Postas a. votos~ são approvadas as conclus.õ:es .do parecer. 
. -

O SR. PRESIDK.."'\TE proclaina senadore~ pelo Estado~ do · 
.Amazonas os Sl's . . :Manoel Francisco lVIacbado~ Joaquhn Leovi
::;·i Ido de Souza ·Coelho e .Toaquin1 José Paes da SilYa Sarn1cnt.o. 

,E~ li do e entra e1u discussão uni c a. a qual é sern del5atc~ 
·~ncerrada~ o }1al'ecer da .1 :t · Con1missão de V·erificaÇ?ãO dQ 
Podr1·es~ 11. 3~ de 1890. sobre a ·eleição do Estado do l\Iai·auhão. 

·Pos.tas a votos~ são approvadas a~ c.onclusõcs do 1)arecer. · 
·o · Sn. P1ÍESIDE~TE 1)rocla1na senadore-5 . pelo E~stado . do 

.l\lara.n hãD o~ · .Srs. .João Pedro Belfort Vieira. Francisco ~Ia
noel •la Cunha .Junior e ~Tosé Scgundino Lopes de Gornensoro . . -

E' li do c entra mn di scu.:;::;ão unica. a qual é sem .delJat.e 
••U('l'lTada~ o parecer da 211. Con1nlissã·9 de V:erificação de 
·Pode1·e.:::. n .. J.. de 1890·. sobre a eleicão do Estado do Ceará. 

iPost.as a ·votos~ são approvadas ·as conclusões do parecer. 
O ~R. PaESIDE~TE proclan1a senadores pelo Este1do· .rJo 

Ceará os Sr.s ... Toaquhn de Q1ivei:rà Catunda. l\fanoel Bezerra 
de Allwquerque c Thcodureto Carlos de Faria :Souto. 

E' lido_ é entl'a cn1 discussão unica. a qual é sen1 de- . 
bate cnce1Tada~ o parec1er . da 2:l Co1nmissão de Verificação .d'~ 
·poderes, n. 5: àc 1890: sobro a eleioão do Estado do .Rio Grancí~ 
rio Norte. 

·.. .JJo!3l.as á votos~ ~ão app1'0v~das as c.onclu.sões {l;o ·pa-
r-;,~ccr. 

O SR. Pn.ESIDE);TE procian1a. ~enadores 1)elo Estado dú 
J-tio Grande· do Xorte os Srs. JQ::;é Bernarr~o de l\fedeiro:-::~ 
.José Pedro · de· O li v eira Galvã.o e ... <\mar o Cavalcanti. : 

E' lido· e entra · em <liscussão . unica. a ·qual é . se1u debate 
euc.errada. o .parecer da 2:1 Comn1issão ·de "Verificacão e Po
deres~ n. ~6~ de 1890~ sobre a eleie<<io do .Estado da · Parahyba·. 

,Postas a votos, são approvaclas a.~ co~1clusões do parecer=.· 
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O Sn. PnBSIDENTE proclatna senadores JiClo Estado da 
Parahyba os Srs~ José de Almeida ·Barreto, João Soares · 'Neiva 
c ~~irnlinó Gon1es da Silveira. . 

· E~ lido c entra , etn discussão unh~a~ a qual é sen1 debate 
rncerrada~ :o par·ecer da 2:L Cotnmissão de Verificação e Po
deres~ n. 7, de 189:0~ sobr~ a eleicão_ do Estado de Pernatnbuco. 

p ·ostas .a votos, são approvaàas as c-onclusties ,d{) pa
recer. 

· O Sn. P!tESIDENTE proclatna senadores ,pelo Estado de 
Pernan1büco os Srs. José Hygino Duarte Permra~ José Simeão 
de Oliveira e Frederico ·Guilhernre de Soüza Serrano. 

E' lido e entra en1 discussão unica. a qual é sen1 debate 
encerrada. o parecer da 211. Coüunissão de Ver.ificacão .. de Po
deres. n. S~ de 1890! sobre a eleic,ão do Estado de Alagôas. 

: Postas a votos, são approYadas as conclusões do par(;!cer. . . 
O Sn. Pn.gsJDENTE proclmua S·enadorcs pelo Estado df! 

Alagôas o~ Srs. }"~lorjano Peixoto~ Pedro Paulino da. Fonseca 
c Cas:O:iano Gandi do Tavares Bastos. , 

]~' lido I! entra Clll diSCUSSãO llUÍCa~. a qual ,; sem debate 
eucerrada. o parecer da 3• Commissão d~e Verifica~~ão c Pc
cJer·c~. Jl. 9~ de J890~ sobre -a~ eleições do E5ta{)O de Sergipe. 

Postas a votos, são a.p·provadas as conclu~cs do parecer. 
O Srt. PRESIDE~TE proclêu11a senadores pelo Estado !le 

~t~t·;;:· i pe o:-: Sl's. :Manoel da. Silva :Rosa Junior, José Luiz 
Cuellw ~ Can1pos c Thon1az Rodrigues da Cruz. 

E'. Tido c entra cn1 discussão unica. à qual é sen1 debate 
t~JJt:el't'f.H1a. n parcc.er da 2ll Con1n1i~são de Y·erifjcaeão de Po
der·e:::. n. ·lo. de!· J 890. ~obre a el"•~ilJâó do J~stado:~dâ. Bahiu. 

Po~tas a Yotos, siio appi~ovadas as c.onclu.sões do pm:cccr. 
o ~H. PHI~SmE~TE 1n·oclanla sena•lores pelo IIDStado .{la 

HHhia ._,~ Srs. Virgílio Clinmco Darnasio~ Ruy: Ba1·lNsa e JQsé. 
..:\ ntm t.i o ~ ~a r a iYa; · · . _ 

E' lido e entra etn diseussão uniea. a . qnal .é sem dchal~ 
(·n~t·.rrada~ o ;pm:ec.el' da 3" ConunisE=ão. de Verificação · dn 

. Podere~~ 11. J.:!, de 1890, sobre a clei~ão do lEstado do Esp~rHo 
8auto. 

J?o~la~ a votos~ são approvadas us cpnclusõcs do parecer. 
o 8R. PRESJDE~TE :proelanla scnadorr-s pelo Esta.dn de) 

E:-:J,il·if..o Saulo os Srs. Don1ingos Vicente Gonçah·es de Souzu. 
t ~ il Dini;•; Goulart c José Cesario <lc :Miranda :Monteiro r1c 
J-•·ti"J''J' . . .te . , . ..... • . .. 

E' 1 ido c entra cn1 discussão unica. a _qual .é sem . rldm f t) 
•·ucerrada. o ~Dal.;cüer da · 4:\ Connnissã1) de Ver.ifkac:ão · rle 
.P cuj,~res, · n. 1.:?, ele 18!l0, sobre a eléit-ão do Estado <lo Rio. de 
.Tandr-l.'· 

·Po::::tas a voto~, são approvadas ns cpnclu.s4jcs- elo parecer. 
O Stt. PRl~SIDI:.~TE · proclan1a . scnado1·e.s pelo Estado do 

Hiq Jl•.' .Taueiru ·O$ ~rs . Qni11tino Hoca:yuva, .Joã.o Baptista Lapct· 
e Braz Carneiro C\to~ucira da GanJa. 

E' lido c entra en1 discnssão unica. a qual é sem dcbat.c 
, _.nC'errada~ o par~ce1~ da ·· 4a Cnmn1issâo de Vcdfi~aoãn de 
Poderes~ n. 13~ de -1890~ sobre a clcic::ãn do Estado de s·. :Paulo·. 

l~osla~ a votos~ 'São approva<las as c.onclusões d~ . parecer . 
. o· .Sn:. · PnESlDEXTE prochuna senadores" p"elo Estadv_ .d~ 

S. Paulo os Srs. Prudente . . José de 1\Ioraes .Barros, _l\Ianoe~ 
Ferraz de Can1pos Salles e · Francio;co ·Rangel Pestana: 
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E' lido e.·.entra- enl._ discussão unica, a. qual é sem debate 

encerrada, o parecer a~--~4a= · Co1nmissão _de Verificação de 
Poderes, n. 14, de 1890, sobr~ a eleiçã9 do Estaào dO'··Paraná. 

Postas a votos: são approvadas as -conclu~ões do pa
recer. 

O Sn. PRESlDENTE proclama senadores· -pelo. E-stado do 
Pa.I·aná os Srs. Ubaldino do An1aral Fontoura, José Pereira 
dos Santos Andrade e GBneroso Marques dos Santos. 

E' lido e entra em disc-ussão unica, a . qual é sen1 debate 
encerrada, o . '·parecer da 4A Comrnissão de v erificaçã·o de 
Poderes: n. i5, de - 189~ sobre a eleição do Estado de Santa 
~iliarinL · 

Postas a votos, são _approvadas as c_onclusões do parecer; 
. . 

O SR ... PR.ESIDEN'rE pr·oclaroa senadores pelo Estado de 
Santa Catharina~ os Srs. Raulino Julio Adolpho Horn, Antonio 
Justiniano Esteves Junior e Luiz Delphino dps Santos. 

E~ lido e entra em discussão unica, a qual é sem debate 
encerrada, o parecer · da· 4• Commissão de Verificacão de 
Poderes: n. 1<5, ·de 1890:7 sobre ·a eleição. do Estado do Rio 
Grande do SuL :: 

. Postas· a voto's, são approvadas as -conclusões do pa-
recer~ · · · 

O Sa. PRESIDENTE proclama senadores pelo Estado do . 
Hio Grande do · ·sul os Srs. Ramiro Fortes ·de Barcellos. José 
Gomes Pinheiro !Mac:hado e Julio Anacleto Falcão da Frota. 

E' lido e entra em discussão unica, a qual é. sem debate 
en~errada~ o parecer da . 5:a Coromissão ae Verificação de Po
deres, n."1,7, de 1890, sobre ·a eleição do Estado de. Minas Ge;... 
raes.. · . · . . · 

Postas. a votos, s~o · approvadas as conclusões · do parecer. 
·. · : · O SR. PRESIDENTi~{ proclama ; senadoreS . pelo · .Estado do 
i\linas Geraes os Srs. Joaquin1 Felicio dos Santos, · .José Cesario 
de· Faria Alvim e Americo Lobo Leite Pereira. · · -

E' .lido e entra em discussão unica . . a gual é sen1 debate 
encerradat o_ parecer· da . 53 Oommissão . de Verificação de 
Poderes; n. 18, de 1890~ sobre a eleição do Districto Federal. 

Postas á votos: são approvadas as conclusões do pa;,. 
recer. 

O SR. PRESIDENTE proclama· senadores p_elo Di.Stricto Fe
deral os Srs. Eduardo Wandenkolk. João- Séveriano da Fon-
seca e J.oaquin1 Saldanha Marinho. · · : ·. 

Em . virtude de deliberacão ·tomada hoje pelo Senado. a 
requerimento do · Sr. Braz . Carneiro, vão á discusoSão os pa
receres sobre as eleições dos ·Estados do Piauhy e ·Pará. 

E' lido e entra em discussão unica. a qual é sern debate . 
encerrada-~ o ·parecer da 1• .Commissão de Verificação· de 
Poderes, n. 19~ de 1890. sobre a eleição do Estado de Piauhy. 

Postas a votos~ são approvadas as conclusões · .. d;o pa-: 
recer. · -

. O Sa. PRESID~TE proclama senadores pelo Estado 
de· Piauhy- os ~ Srs. Joaquim Antonio da Cruz, Theodoro Al-
:ves . Pacheco. e Elyseu de Souza Mar~ins. , 
. · E' lido e entra em discussão unica. a qual é sem debate 

' , encerra-da~ o parecer da 1 a Cúmmissão de Verificação de 
Poderes: n...20, de .1.890~ sobre a -eleição do Estado do Pará. 
· Po~tas a. votos, são approvadas as conc~usões do : parecer·~ 
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O· Sa. PRESIDENTE proofanJa senadores pelo . Estado do 
Pará os Srs. · ,José Paes de· Carvalho, l\ianoel ·. de Mello Car., 
do:;o Barata e Antonio Nicoláo Monteiro Baena. 

O. SR. PRESIDENTE.- CÇ>nsta-me que a 5A Commissão ~e 
Verificação de P()deres ··está concluindo o seu parecer~ relatl
Yamente á eleição do Estado de Matto Grosso; suspendo,' por- . 
1 ant:o, a sessão pelo tel'npo que f·or neces.sario para que a~ella 
Gommi.ssão conclua o seu trabalho . e postSa elle ser ainda 

hoje apresentado. 

Suspende-se a sessão ao meio dia . 

. ~~ i hora da tarde prosegue a sessão. 

O SR. ;?o SEC.ttETARIO lê o seguinte 

:.PARECER N. 21- 11890 

Foran1 presentes á 54 Commissão <ie- "V erificaoão de Po
dere~ 29 authenticas da elejeão senatorial a que se procedeu 
no Bstado de Matto Grosso, no dia :15 de seten1bro ultimo. 
e, bem assim, a acta da apuração geral feita pela Intendencia 
Municipal de Cuyabá. . 

Do exame dessas authenticas resulta que as eleições cor
reram regularm·ente, constando, apenas. da acta da apuracão 
geral~ que fôra apresentado um. protesto, que a Intendencia 
r·esolveu não acceitar, por versar sobre factos extranhos ao, 
processo ·eleitoral e até mesmo occorridos anteriormente a 15 
de seten1bro proximo passado. · 

A apuracão geral dos ·,votos da Intendencia é a -se-
guinte: · 

1 o,: Aquilino Leit~ do ·Amaral Couthiho 
2°, Antonio Pinheiro Guedes ........ . 
3°, J.oaq!Uim Duarte · Murtinho ... . : . . . 

E outroB menos votados. 

2.3f9 
2.123 
2.021 

A apuracão das authenticas remettidas . ao .senado: dá 
o seguinte resu~tado : 

1°, Aquilino Leite do 'Amaral Coutinho 
2°~ Joaquim Duarte :Murtinho ....... . 
3°, ·Antonio. Pinheiro Guedes ........ . 

-E outros menos v·otados. 

2 . 138 
.· 2.074 

1.954 

A Commissão, considerando qu.e nã-o houve VICIO ou 
jrregularidade na ei.eiçãor excepto· nas duas secções da Villa 
do Rosario do Rio Acima, cujas authentj·cas não foran:t· ~pu
radas p.or estarem viciadas~ como. provam os. documen~~"'3 
apres~ntados, é de parecer: ·· 

1°, que é valida a eleição para sena:O.ores a que ·.si( pro
cedeu no Estado de·. Matto ·Grosso no dia· 1S de setembro ul
timo, menos a das ·duas secções da ·Villa do Rosario do Rio 
Acima; · · 
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2°, .que sejam rcconheéidos e proelan1ados ~enadot .. es pelo 
dito Estado os Srs. Aquilino Leit.~ do .:\.lna1'al Coutinho, 
Joa{JUÍl11 ·Duarte ~Iurtinho e Antonio Pinheiro Guedes. 

Sala •· das Conuni.ssões. : 11 de novcn1bro de 1890·. - Fú·
'ínino Guedes da S·il·t,ei1·a. · - A. Ca1:alcanti. :- Cassiano · Can-
dülo Tavm·es Bastos. · 

0 SR. PRESIDENTE- De accordo COD1 a deliberação do 
Senado, está e1n -d'iscus-sãc o parecer. 

O Sr. Pinheiro Guedes - 1Sr. Presidente. tendo a Con1-
n1íssão rec-onhecido que o processo eleitoral ~orrcu eon1 toda 
a 1egaliqade en1 .l\Iatto Gross0. con1o provan1 as authenticas 
enviadas; e tendo a authentica que rne considera Senador 
pelo Esfado de :\fa.Ho Grosso. n1c classificad.o en1 segundo 
Jog-ar~ não vejo razão para _flUO o parecer apresentado nela 
Con1n1issão tenha base .para· alterar a clas~ificacão dada á~ 
authentica:-: em virtude da apura..:ão . 

.A elcicão a q.uc se procedeu no Rosario~ sohre a. qnal 
p~u·cc.~ ter pairado duvidas no seio da Con1n1issão. não t.en1 
vicio algun1 qne a annulle. Apenas cn1 un1 facto . circumstan
cial; -que serve de contra prova :í validaôc -das an i.hcnticas. 
parece ter-se firn1ado a iUustrc Con1n1issúo ,- para cnlittir 
esse .parecer; In as~ esse facto~ 7: n1csn1o que fosse exacto~ não 
nlt:Pra. de rnodo algnn1 o valor- {lo proc~sso eleitoral; e, assün. 
não :pode ser annullada a clciç:ão do H.osario qne rne drn a 
classificat-ão cn1 2" l ogar. . 

E,_ p<Jis~ eu peço á Casa que~ considceaodo o facto co1no 
(lc valor accidental c não essenciaL nma cirmnnstancia f'X
tl'inseca~ qnú~ Jnr:-5n1o sendo Yerdadeira~ o qn ~ niio flsl·.ii proyado . 
. (não) indi-caria v~cio_ nas aul.henticas~ vi~f .o qn~ a 1_)ropria. 
(:omini~~ão rPcouhcccü q YaJor. deHas; eon~ider•-nulo~ J>(l,pito~ a.:= 
eir·r-nn1st.ancia de não llaYr.r ~ido tranf'cri11la n ael.n da fl1eiçã4J 
nu. ViU a do Ito::;ario. en.in_o não ])red nclicial ú :;;na 1 eg-à.lidadP.. 
ha.:n tl•:.. votn.r conl.l'a. n )'l:tl·C•(·~r, P•"l1a ~lu~~H~(~atão (~ons1.ante 
da~ authenticas. cvid0nlrnH~11lc não Vjcittda~. rPm•'lt.l.idas dt· 
:.\l:lt.f.o Grosso. · 

ELl~Iç~\o DO E51'.·\DO DE ~IATTO GHOSSO 

. O Sr. Gomes da Silveira- St'. IP.resident.e. c.orno niNlllwn 
fln :>a Conln)is~ã.o Vm·ificadora d~ Jl.(){l~res. nfio : pos~o 1leixar 
{!e ~xpor os n1otiYos que a lc~Ya.ran1 a 01ünnr ]Wia 11nllifica~·ãn 
da. clfliCão do n.osario~ Cll) l\1atto Grosso. . 

A' Con1n1issão f.oran1 pi·es·~nJes diversos proL!'~t.o.;:; de flle•i
tfn~es; 1nas isso nfto seria bastante .para .que clla .elahoras:::e o 
snn parecer do n1odo por ·qne o fez. Nes-3es protcsf.o.s, a pena~ 
d~e1arar::un qne se absl.inhan1 de votar en1 conscfincncin ela 
prl!ssão que o GoYcrno exerc.ia .soln~e a eleição. . · 

O .sn.. PI:s-uc:mo Gt~),:DES- l\ola.s não provaran1. 
O SR. GO:\IES DA SrL\~EIRA- Ha um vicio: por•~n1~ qne a 

C:on-nnissão enten<l~n affect.ar á validade da elci~ão do ll.h
·~ario~ i::;to é~· a. falt.a da transcripção da acta desta eleição. 
Gom ·~ffcit.o~ o regulam em .• • eleitoral~ no art. 44~ dispõe ter-..;. 
n1inant.mnent.c que. feita a eleição~ a a~ta dev~ ser in1mc
diatan1ente tran.scripta no liYro de notas do tabelli.ão. 

E' isto. Sr. Presidente~ t1n1a. disposição protectora do 
.resultado eleitoral~ e que não deve ser omittida, sob pena de 
nu li idade. 

. ' 
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Essa falta · de· transeripção aelui-se · provada pelo do-
c.un1ento que -passo a ler ~ (lê). · • 

!Por conseguinte~ verificando-s-e a eleição no dia 15 de se
tenlbro! no dia 17 ainda a·· respectiva acta não tinha sido 
transcripta pelo tabellião! con1o ·elle ;proprio certifica. 

Mas~ Sr·. Presid·ente. as auf:henticas foran1 concertadas pe.Jo 
n1csmo tabelliüo; Jei:e-se suppor que tivesse sido~ chamado á 
:\lesa afiri.1 de fazer o serviço : con1o, l)Orém, conciliar-s·e o 
con~erto das cópias e a não transcr]pção da acta no livro 
de notas ? . . 

De duas un1a: -ou o concerto foi feito depois de -17~ Ot\ 
a . Cf'l'Lidão é fal~a. • 

- .:\ Con1n1issão~ Sr. Pre3idente .. ncnhutn intct'esse tJ)nl en1 
que ~r.j_a annullada n. eleição elo Rosario, a. não ser o intere~'5e 
lia ,jn~tiça; ·,. ~~ ~sU! ú prirnr.iro aresto que :--P. lavrará 8obri~ 
:-:emclhant.e vieio nn pror~c~~~) el('it.orat; entreg0 :í. àPcisão rlo 
s~~nnclo r, arnf.arei o que por elle fc)r rr.::!olvido. (J/ 11 i to Vrm!) . ·- . .. 

O Sr. Tavares ·:aastos- Sr. PJ•t"\~idr~nf.t>. JWl'n1iLta-se_ V. Ex. 
q11e 7 1!1l de} ·uma. explicaçfi11 a l't:-speito da 1ninl1a assignatura 

11u v~u·ceet· •la !Con1111is:--:.ão que jnlgou a. elL'iÇÜ.') de qne :.;e trata. 
Quando ~e su.~eil.ou n. qu•!~Lãc) da YaliJaclc). ou não \·aliclad(~ 
da r•lP if;iío do Jto:---al' i o. proenre i h• r e e~ tu dar todo.s os papei:-: 
e c]nC'·ll men: o~ qnn ae·Olnpnn1uivarn o protesto que foi submet
t ido :í. me~nm (~ommi::;são . . Dc::-se ('~' Lldc) {'.onelní qne· o faetn 
poe que~ se inc·i.'inYinn.va nullidadn ú dei1;üo do Rosario _era 
11ti0 l.er o ·1 ub0lliãó enmprirlü c) . ~~u devt'·r. J•eg·ist.ranrlo nn
nwd ial an1ente no l h-rn rlt~ nnl a:; n. aef.n. de·~~a elejçfi.o. 

O S.:t. PlXHEIHO ÜGJ~JJES- )las pod_in, não ter sido con
Yi~'lado. 

O Sn. TAV~\nBs BASTús-Sirn. ·senho-r: cu não onero snh~r 
~c foi.; .ou não convidado. · · · ' ~ · 

O Sn.. AQüiLJ~O no A:\IAH.\f. - P0rn1iLta-n1e um apnrte: 
enJ.z·~t:1nto~ parece-n1c qne o cscrivfi.o c.:;!·.ava. pres-ente~ porquP 
(:onccrt.on a acta. · 

O SR. TAY"\RES BASTOS- Perdão; eu quero apenas dar un1a 
r~xplica(lã·o sobre o 1neu procedilnento. Dizia eu que, vendo 
qne a questão cifru:va-~e tão són1entc no facto do escrivão 
Hão I er lavrado a. acta no livrí'l de notas. ,parece-u-nl{} que j::;s··~ 
não .era razão sufficientc pura se annullar a f'leição, Yi~to con11) 
a on1is.são do tabellHio · só podia acarl'Ct;;lr-lhe .i.'Cspon$a.bilidade 
~~ nf:i.o . invalidar a n1esn1a:.: eleição. que correu .::.-:ms tern1o~ re
::!nlares. ~:las. deDois. consjderando crue essP- úlc.tn nãn deixn.nl 
~ln ser uma ·tra.Úsg!ressão {1'0 -regnlarnento -P.leitoral. que exige . 
a tt'an::eripção rla ad.a no livro de notas in1n1ediatarncnte de
pois da eleição. c que corrvinha cst.abelcccr · un1 ,flrecedcnt.e. 
afhn de que n1ais tarde não se reproduzisscn1 ca5oS cg-nar-~. r)ll 

nntendi que não devia separar-n1e de n1eus illustr0s co1leg.a:; 
e .co1n rlles assigneJ o parecr-r. 

O Senado~ avaliando as razões que acabo de expor r. a::. 
que foran1 expendi-das pelo n1eu digno collega~ . poderá re~olvee 
si. o facto dP não ter o ·esr,riYão cun1prido o seu dev~r é mo
tivo sufficiente para. annuUar a cleiç:ão. (.Jfúito bem.) · 

O Sr. Aqu~lino do Amaral- Pronunciou um. discurso. 
· O Sr. Amaro · Cavalcanti ·_ Sr. Presidente. ao · 111 ~n vúr 

ten1-s.e dado · maior latitude . ao . debate sobre · .o pàrecer~ em 
. ques.tão do que a materia em si c-on1port.a. · . . ~ . . . . 
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- O caso é simples,. simplicissim-9 mesmo. A Commissão 
• não deu tan1anho vulto: nem . se d~ixou leyar pelos protestos 

ou reclamações, originadas de factos e sentimentos diversos, 
para propor a nullidade da ·eleição do Rosario. Não, absolu-
tamenLe não. . 

.:\. Con1.missão apoiou-se em um principio do mais elevado 
jnteresse, como vou demonstrar: entendeu que, si o legislador 
havia estabelecido: con1o conqicão indis'Pensavel de garantia 
pa.ra a verdade do prooesso eleitoral~ que a acta da eleic§.o 
apenas lavrada fosse transcripta em notas de um tabelUão 
e as~·ignada pela propria Mesa ... 

. . 

O Sn. • .AQUILL.~o oo .A . .!."\L:\RAL-Gon1o n1eio de prova! unica
nlenl.c; a. formalidade é extrínseca. 

O SR. AMARO CAvAJ .. CA..~I - ••• entendeu~ repito, que não 
devia P-stabelecer um aresto, desde logo: diametralmente op
posto ao precei1tO regulamentar da materia: ao elaborar o 
::;eu parecer~ en1 que~ pela prin1eira vez. cabia-lhé opinar 
~br(~ a falta dessa formalidade, que. aos olhos da Comm'issão. 
é~ ~Pnl duvida algtnna;. essencial. (Mu,ito bem.) -. 

E~ si para os metnbros da Casa ha interesse de relembrar 
a <i"i:-'posição textual do artigo que rege a materia, peço li
t·r'n~n pa.ra lei-o (lê) : 

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

O SR. .AQUILINO DO A..'1\1ARAL - Mas não se éontesta iss-0~ 
c sín1 que fosse lancada no livro de notas. 

0 SR.. AMARO CAVALCANTI- Trata_:se, como já disse: e se 
vê: de urna formalidade que o legislador estabeleceu oomo ga-
=rantia para que as mesas eleitora·es: que ne msempre se in
spiram ·nos sentimentos·· de rigorosa justiça e legalidade, não 
pudessem~ depoiE" de uma eleição aca-bada, innova1-a, modifi
cai-a~ alterai-a, oU: n1esn1o transformai-a ao seu bel-prazer ou 
ao seu capricho partidario. 

O SR. AQUILINO no _-'\.M.4tR.t\L - Mas isso não se presume; 
prova--se. 

O SR. AMARo Q4.VALCANTI- Si é este o pensamento claro 
c terminante da disposição. regulamentar, que acabo de ler, 
eu, como n1embro · da Con1missão, opinei, com as$ent~roent() 
accorde de meus collegas~ que não deviam os ·estabelecer- um 
arestó evidentemente contrario ao que estava estatuido, ou, 
ante~. imperativamente determinado. · 

Tudo o que é feito contra a IeL é nullo. 
Ao Senado compete~ em sua sabedoria resoler como melhor 

entender. · · 
A Commissão não teve interesse em a·nnullar esta ou 

aquella eleição~ ou en1 classificar deste ou daquelle modo 
os senadores eleitos <ie Mattf.> Grosso. . 

O que se trata -é de saber se a formalidade da transcri
pção é ou não garantia legal indispensavel da verdade- elei
toral. Si é~ o · ·Senado deve firma1-a no -presente · aresto ... 

O SR. C...oMES DA SILVEIRA - Substancial. ..-
0 8-R:.' AMARo CAVALCANTI -. • • que, para serem acceitas 

. como legitimas ou auf.henticas nesta Casa. as actas das elei
ções deYem ser tran~criptas -por t~bellião, oomo se exige na lei. 
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Não se pode allegar que, no caso, o tabellião· ·se negasse · 
ao cu m·primento do seu aever, e que' i$SO impedisse a Mesa de 
cun1prir com a sua obrigação, porque podia ser chamado o . 
escriYão de paz ou ainda ser nomeado ad hoc um tabellião 
para. o facto . . . 

E' -certo que o n1eu honrado collega que acabou de 
·f aliar~ ,djss.e. que . se trata de uma simples presumpcão, sem 
prova do ·.facto. 1P~ço licença pa.ra dizer que não é assim: 
~i Con1missão foi exhibida uma certidão authentica e nã~ con
testada como ·send·o falsa, em qu·e o tabellião, no dia 17 de 
seten1hro~ diz que deixava qe dar certidão da acta eleitora! 
por não tel-a recebido da Mesa para a transcripcãô, quando 

· a lei exige que aquella seja ·immediatamente transcripta e 
as si gnada pela prop~ia Me<; a. . . 

O SR:. PINHEIRO GuEDEs - E o concerto na acta ? 
O SR. AMAno CAVALCANTI - Chegarei lá. Não ha dnvida: 

o Lab" 11 iã.o declarou concertada c conferida a acla. ... 
O Sn. PrNHE.rno GUEDES -,- Devia ser no a.cto:-
0 SR. A:MARO CAVi\LCAN1'I - .•• e por esse facLo, talvez. 

fnssc inteira justiça· ter a C.r.>mm'issão proposto a responsabi-
1 id~!dP ednüna l d~s~c funccionario, .porque eae, em quanto no 
<i ia. ·17 del'a. u1na certidão de que não estavam transcriptas a~ 
neta~ da eleição~ praticava~ depois, acto de seu officio, sem 
rlata - attenda o Senado- sem, data: de onde parece resultar 
o cnn1prhnento dnque11a formalidade! 

O :Sn.. PINHEIRo GuEDES- E V. Ex. conclue que não foi. 
por!anto, na occasião. 

O Sn. AM.:\RO CAV.!\LC~VTr,- Isso deixa suppor que esse 
furi.ccionario! que não daton o ·seu segundo acto: quiz ser agra-
davel a an1bas as ·partes. = 

Depois de ter dado a: certidão da vérda.de, isto é, .qu_e não 
· ·existia a transcripcão da aeta, faz suppor que, após, se lhe 

pediu que ·puzesse () seu conferido e concertado naquelle in
strumento~ e elle assinl o fez. . . e. para não ser apanhado · en1 
·flagrante contradição. deixou de datar .esse m·esmo con{e1·ido · 
e concei·tado. · · ;, 

A minha experiencia de casos semelhantes, não m~ deixa 
duvida de que o caso assim se tivesse wassado. . 

Portanto. dei conscientemente o meu voto âo parecer que 
se discute~ mas não para desclassificar o meu honrado co1Ief;a . 

. Propondo a nullidade da eleição do · R-0sario, suppuz que 
era mist.ér estabelecei-a como um aresto fundamental na espe
cie. Uma eleição não transcri'P.ta em notas não., é uma elei
ção legalmente completa~ digna de ser acceita e julgada, como 
real ou autbentica, p·e1o :::~nado. ~ · · 

Eis a·ql.Ii os fundamentos da Coromissão, nada mais~ nada 
· menos: e o Senado. em sua sabedoria; resolverá como parecer 

de razão e justica. · 
E' lida c posta em discussão a seguinte 

Rmendd ao parecer n. -21. 

Requeiro que se · accrese:ente· ao parecer n. 2f -fica av
provada a eleic.ão de Matto GrC'sso,. guardada a classificação 
feita na authentic..1. remettida ao Senado:-Aquilirio do Amaral. 
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···· · O Sr.· Pinheiro Guedes- Pec;o a ~alavra para \i;raze1~ ao 
· conhecüne.nto da ·Casa algun1as eirc.un1st.anc.ias que lhe· dizen1 

respeito particularmente. · . · 
Aos 1neus nobres collegas dig-o : O unico interessado 

em alterar a eleição :do Rosario seria eu, })Ois a 1nin1 é aue 
ella aproveita ou deixa de alproveitar. l\'Ias esse facto não _se 
poderia dar commigo, f)prque, 1nedico militar: n1e ac.hava- a 
set·Yiço no Estado do Pará quando se procedeu ú eleição e1n 
)latto Grosso. · 

IPeço pern1issão pa~·a len1hrar á Casa: não s~u entendido 
en1 n1ateria eleitoral e nunca pleiteei eleições: no ten1po da 
.Mortarchia; p0rque sabia que os. -hcnnens eran1 escravos e vo
taYmn scn1 antonmnia 1n·opria; não obstante. parece-:n1e que o 
protesto deveria .ser feito. perante a mêsa eleitoral; entretanto 
não eons1.a -das authenticas protesto nesse sentido. 

:;:;: Mais tarde ainda~ podia ou devia tPr ~ido a!p:re~cntado. si 
fosse yerdacleiro~ perante a Mesa npuradJ)ra! nà capital fio Bs
t.adn. ·Entretanto, não co11Sta. das au t henticas enviadas pro-
L~sf.o nlgun1 nes~e sentido. . 

. .Ainclà 1nais : si e.ssc protesl o f o~~ e ver•ladeiro~ .-leYia. h~ r 
vindo n. esta Ca5a pelos canaes cotn.petentes. e uão vciu: surgiu 
J'ep.enLinan1ente: e~ seja-me lic.i1n dizer eorn a franqueza q1w ' 
deve te e f oqo hon1en1 de hcrn: l~i·quei surprehenc.lido~ ao 
~~nti·ar l10je n.e~ta. 1.:a~a~ par ver que o n1cu nobre ~ollcga db
cutia a (•lcic,:ã.o de l\Iatto G1·osso. perante a illustre. Con1n1issão. 
quando~ h ontem! ao retirar-n1e: ·estava conYencido de que tudo 
estava ter·Inülado e·· que o parecer fôra lavrado' e seria ap!'e-

. sentado: pois assiln o fôra resolvido pela illustre c·on1n1issão. ~ 
Con1o é que hoje surjo esse protesto ? 

O Sn. A~'L\RO CAYALG.:\XTI - O .Ministro do Interior,. qu·~ 
era o con1petente! ren1etteu á Con1n1issão o protesto e todos o.s 
papeis~ honten1~ justan1ente antes do !parecer ser apresentado .. 

. . 

O SR. .. IPlNHEIP.O. GuEDEs- O ur.otesto foi trazido por 
alguem .. confessou-o un1 illustre n1en1bro da Con11nissão~ qne 
11ão f~ ·éorreio do Jlinistro do Interior. 

Depois digo eu: Si o escrivão cumpriu o seu d·ever, con1o 
c~onsta das authe.nlicas·. declarando. que c.onferiu a act.a con1 
o séu livro de netas. a authentica preenche os requisitos da 
lei; ::r eleição da vilht do! R1osario não .pótle ser anri.nllada. A3 
notas deven1 estar no seu livro con1 a acta transcripta; e o 
facto de se :bavcr esquecido de dala~ a ~~.1a. declaracão~ ;pa:reee-

= 111e~ não prejudica. -
Xão ê crivei~ portanto! que mais tarde viesse dizQr qne 

não podia •iar un1a. certidão. - . 
Certidão de que ? Da transcripç:ão da ada ? Ellc não podia 

deixar de passai-a.- sob pena de cahir. ern falsidade. 
Parece~ senhores~ {JUe a petição dirigida ao escrivão é p.ara 

:=:abnr o ntnnero dos indivíduos que votaran1; porque. segundo 
li en1 folhas de l\'Iatto Grosso. un1 individuo allegava que 11nl 
cidadão tinha sido constrangido a não Yotar e 111ettido na 
cadeia. 

O meu nobre collega _provou que o facto era falso. 
Ora. saber o nunlero··ctos votantes não é o 111esmo que sa

ber' si a: acta foi· ou não transcripta. Este facto não ·podia .~er 
post.o .em duvida desde que a illustre Con1missão re.connece e 
déclara em seu parecer _que a e lei cão fôra legal. 
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E. pois, já vê a Casa que não póàe haver absolutamente 
a n1inima invalidade no processo eleitoral. - . ' 

Quanto á apuração, tambem não existe vicio. e o facto. 
que a lei reclama, da ·transcripcão. da acta ·do livro' de notas~ e 
rara servir de documento de contra-prova, no caso em que as 
authenticas tenham' sido falsificadas; desde, portanto, que a 
Cnrnmissão verificou que não houve falsidade, ·o protesto ~ 
mesn1o que fosse real e apresentado em tempo, não tinha razão 
de ser. - · 

Ora. na eleição de 1\latto Grosso não se verificou fal
sidade alg;un1a, e, logo, não ha razão de appellar-se para o pro-
l esto apr<.!Sentado fóra de termo nesta Casa. · 

Peço, pois, ao Senado que attenta ás considerações feitas. 
~r~m pretenção~ por quem não está · habituao o a f aliar peranl c• 
mn Cong-resso notavel como este, e que é ~imples medico. (),,_ 
\·o tudo até hoje a cuidar da saude e da vida· do soldado. 

Peço-vos que desculpeis a- fórm~ al.tendendn ao fundo 
p:u·a dar valor á authentica que me conferiu o 2o Jogar ele SP
nador pelo Estado de Matto Grosso. (J1uito bern.: m,u.ito brnn.-' 

Não havendo mais quem peça a palavra, 'encerra-se a di::;
tussão. 

ReLil'an1-se do salã.o os Srs. Pinheiro Guedes e Aqu il·i nn 
do Amaral. · 

Postas a votos, são approvadas as_ conclusões do parecer. 
o SR: RAMIRO BARCELLOS (pela ordem) - Sr. Pr~sidente, 

esta en1enda _é substitutiva do parecer, porque ella diz justa
mente cousa contraria ao que diz aquelle. Entendo~ portanto~ 
que, tendo-se votado o parecer nos termos propostos p~la 
CQTnn1issão. a en1enda não pódc ser votada,: por ser 1natm·ia 
jnteiramente opposta. N en1 a en1enda: podia ser accrescentada 
ao parecer, porque séria justamente accrescentar aqn illo ·que 
~.- an l:ith_ese do que foi approvado pelo Senado. _ 

O SR. PRESIDENTE declara que a en1enda está prej nrlicar1a 
e vrocláma senadores pelo Estado de Matto-Grosso os Srs. 
Aquilino Leite do An1aral Coutinho .. Joaquim Duarte Murt.inlw 
c Antonjo Pinheiro Guedes. ' · · · 

Não :havendo mais nada a tratar. o Sr. Presidente convida 
os Srs. Senadores a reunir-se an1arihã ás horas do costume. 

LC\'anta-se a s~ssão ás 2 horas da tarde . 

. ..:. 

5n P.ESS4~0 PREPA.RATORIA, El\1 12 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR • F'ELICIO DOS SANTOS· 

A~s i 1 lh horas da n1anhã. faz-se a cl1amada. achando-sf' 
presentes 33 Srs. Senadores~ à saber: - · 

Fel i cio dos Santos~ Elyseu l\IarLins, · TheQdureto Souto~ 
Amaro Cavalcanti. João Neiva. Gon1cs da Silveira. Cunha Ju
njor, Bezerra de Albuquerque~· Silva ·Paranhos, J ... uiz Delphino~ 
.Americo Lobo, Tavares Bastos, Almeida Barreto,· Serrano~ 
Leovigildo Coelho~ Braz Carneiro:- Pinheiro Guedes, Joaquin1 
Sarmento. Francisco l\fachado. Saldanha 1\farinho. Rosa .Jun-ior . 
• To sé Sect1ndino, João Pedro, Rodrigues. d? Cunha·, Campos Sal~ 
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les, Ramiro Barcellos~ P]nheiro Machado, Falcão da Frota, 
Coelho e Can1pos, Prudente de Moraes~ Virgilio Damasio, e 
E. \Vandenkolk. ' 

Con1pareceram depois de aberta a sessão os Srs. Esteves 
Junior, .José Hygino, Manoel Barata, Goulart, Monteiro de 
Bart'OS, La per, Generoso l\larq ues. Ubaldino Amaral, Donlingos. 
Vicente, Paes de Carvalho, Olh·eira . Galvão, Quintino Ba
ea'\"llVa. Santos Andrade c João :Severiano. .. . 

E~ lida e posta em discussão a acta da sessão antecedente. 
. . 

O Sr. Tavares Bastos -- Sr. Presidente. uchava-me hon
tein em serviço na 51L Con1n1issão de V cri fi cação de Poderes, 
tratando de exan1inar o trabaJho eleitoral a que se procedeu 
no Estado de Matto Grosso, quando aqui se effecluou a leitura 
do pareeer reconhecendo senadores por diversos estados, in-. 
clusíve o de Alagôas, por onde fui eleito. 

_y vista disto. deixei de fazer inunediaf.amenle un1a de-· 
claração que Julgo' conveniente c importante para resguardar 
n1eus direitn=" como 1nagistrado ((IJW-iadoL direitos não só 
n1eus con1o de todos os n1eus colleg·as da magistratura que 
estão nas n1esmas circumstancias. 

Sendo eu Juiz de Direito, eom exercício ha cedca de 14 
annos, além de quatro como Pron1oLor PubHco, que fui~ tendo. 
assim. Jeito. estudos especiaes sobre jurisprudencia, e Lendo 
:;rand'e . amôr á classe na qual passei não pequena parte da 
111inha vida, era-n1e in1possivel rurlar-n1e a esta declara~.ão 
em n1cu nome e no dos meus collegas. 

A Constituição decretada pelo Governo Provisorio diz 
no: seu J)rean1bulo que ella vigoraria por en1quanlo tão sú
n1enLe em relação á constituição das can1aras. 

O SR. JosÉ SECUNDINO -- Trata-se de uma incompatibi
lidade parlamentar. 

O SB.. TAVARES BASTOS - Parlamentar . Parece-me, pois, 
que antes da approvação da Constituição se póde obrigar~ 
desde já~ a um n1embro do Poder Judiciario que fôra eleito 
Deputado ou Senador, a optar por un1 dos carg·os. 

E, entre parenthesis, seja-n1e licito dizer, Sr. Presidente, 
acharia conveniente que V. Ex. requisitasse do poder com
petente todas as leis .... 

O SH.. ELYSEU l\1AR'l'INS (lo Secreta·rio) - Já foram re
quisitadas. 

0 SR. TAVARES BASTOS -- •• • OU actos do Poder . Proviso
rio, afim de podermos estudai-os, habilitando-nos, assim, para 
opporíunamente pronunciar-nos sobre elles. 

Ha, por exemplo~ ~r. Presidente, materia sobe c casan1enLo 
eivil. sobre lei Tor··rens e muitos outros actos do Governo Pr·o
YiSOl~io que devem ser sujeitos á nossa apreciação _ 

ü SR. CAMPos S..u.LES (Jlinistro da .Justiça) - Opportun
namente o corpo legislativo poderá tomar conhecimento de 
todos os actos do Governo_. 

0 SP.. TAVARES BASTOS - Estou eerto disso. 
0 SR. CAMPOS SALLES (Minish"·o da Ju,stiça) - Por en1-

quanto ha sessões prepa!atorias; depois haver~ Congresso 
Constituinte. 



0 . SR~ TAVARES BASTOS _.3 Sim, senhor, isto foi apenas 
uma digressão; e eu estou certo de que os ministros rião = 
querem que venhamos aqui approvar todos os actos do. poder 
provisorio) aetos esses, aliás, que todos reCSJnheeemos terem 
sido praticados com o ·mais acendrado patriotismo. (Apoia-
dos). · · . . .. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que na Constitu.icão ha uma 
disposição determinando que os magistrados que forem elei
tos sanadores e deputados~ logo depois do reconhecimento 
devem optar pelo cargo. Ora, eu acabo de ver que fui re- . 
conhecido Senàdor pelo Estado das Alagôas, e, por· conse
h"Uinte, parece-me opportuna a decl~racão que devo . faz·e~, de 
que não desejo qu~:·se me risque do quadro da magistratura, 
porquanto quert0 continuar a fazer parte della. 

Pare·ce-me ·que · seria .inopp ortuna a declaracão, visto 
como a Constituição não está app!·.oyada pelo· .Congresso. 

o Sa. PINHElRO GUEDES - Não tem razão de . ser a de
claraçãO/·: por:..q~~ a Constituição não vigora. 

O SR. TAVARES BAsTOs - Isso mesmo dizia eu; e peço ao 
Sr. Senador que não n1e interrompa. ' . _. 

.o SR. PINHEIRO GurmEs - Não estou interrompendo, ~ao 
contrario: estou auxiliando a V. Ex. . .. 

O SR. T.<\.VARES BASTOS - Dizia eu .que devia estar dis
pensado desta declaração, porquanto a Constituição não está 
approvada; mas, como' vi o J omal do · Oommercio dar . a no
·ticia de que tinham sido nomeados membros do Supremo Tri-
bunal Federal, eu tive .. receio de ser surprehendido com o 
aeto do Govet"'lO declarando-me fóra da quadro da:. magis-
tratura. · · 

,• 

EnLendo 1que essas nomeações não se :pode~ dar, · visto 
como a Constituição não foi approvada, e só . depois da sua 
approvaéão se podem constituir os · tribunaes federaes. A 
muitos de ·entre nós não é sympathica a idéa da justiça fe
deral; e quem dirá mesm;o que o Co~oress·o a acceitará?. Quem 
dirá mesmo que a Republica será unitaria ou· federãtiva ? 
Todas estas questões são da competencia do Congresso; como, 
pois, o Sr. 'Ministro p.óde precipitar-se fazendo nomeações 
para um tribunal que ainda não ~stá Iegaln1ente constitui do? 

O SR. CAMPOs SALI.JES (Ministro da Justiça) -E' ·exacta
mente para constituil-o ~ 

0 SR~ TAVARES BASTOS-. Entendo que só s:e poderão-fazer 
nomeações par~ . ·os · tribunae8 federaes quando · o Conoooresso 
os decretar. definitivamente, =e, bem assim, a fórroa da. Repu
blica e suas ·condições, federaes ou ünitarias; antes disso, julgo 
inopporturias taes nomeações. 

Portanto, há de m·e permittir, Sr. Ministro, que _declare 
- pelo menos este é o meu parecer - que S. Ex. nao pro
cedeu bem, si é que fez nomeações para os tribunaes federae.s, 
nomeações, aliás, já publicadas nominalmente. . . . · 

P·or consequencia, .p-eço á Oasa desculpar-·me de ter. to
mado alguns ~moro entos de .sua .attenção. Entendo ... .que, . com
quanto seja inopportuna .a. declaracão que acabo : de .f~e!, 
julgo.,.;a, ~ntret.anto, conveniente· para ·.resguardar, Q_s meus._ «n~ 
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rc_it?S: tant-o :UJais quant-o não sei !qual set-<i a solução que o 
l\~In1stro da Justic-a dará sobre as i~conipatibilidadcs do5 Ina

=·ê·Istrad<>s. O n1eu no1ne está inclui do no quadro dos. n1agistra
_dos como Juiz de Direito; n1as eu exercia o cargo de Chefe de 
Policia. do Estado das Alagôas ~ .... 

A Constituição diz·-· - optará por un1 dos · cargos. 
. Pergunto eu·: Qual o cargo - o de Chefe de Polieia? 

l)est.e já pedi denlissã·o~ que n1c foi C·On<;edida . 
. Por~a~to~ p~r·ece-me qu~ a Constituição! do modo por que 

esta rechg1cla nesta parte; nao póde de modo algum affectar o 
1neu direito. Julgo necessaria uma declaração neste sentido, 
porque an1anhã podcren1os ser .surprehendidos con1 qualquer 
acto em contrario . - · 

U:\I Sn. SENADOR - . V. Ex:. está fóra da ordem·. Estan1os 
cliscútinâo a a c ta. · 

O SR. TAVARES BASI'OS - E ; .justan1ente o qUe estou dis~ 
· eutindo; isto é! diz a acía .que fui reconhecido Senador pelo 
Estado das _<\.lagôas. Esta declaração que estou í'á.~endo é 
com o fin1 de resguardar o n1eu direito~ para~ ern ten1po op
portuno~ depois de approvada. a Constituição, optar pelo cargo 
de n1agistrado ou de ·membro do Senado. . 

O Sr. Pinheiro Guedes - Sr. Pr-es:idente, n1eus nobres col-
. legas, pela Jeitura ··da acta! vi que não ficou ben1 claro sobre 
que :vérs9u a vota·cão da eleição de :i\Iatto ·Grosso. Foi a.prc
~ént.ada unla emenda pelo ú1cu collcga~ ·que não se acha pre.:... 
~ente~ 8r.· Aquilino Leite do An1a.ral. · Parccc-n1c que! dcpo;~ 
de discn.f:.ida: devia ter · sido vot.-ada es_ta ;CJnenda! que ·era unJa 
restrjcçã() ao . pa1.-eee1..;; porqu~: tendo a Co1nn1issão ineunJuid;t 
do verificar os poderes dos rcpt•cscntantcs do Est.ado de 1\Iatto 
Grosso. reconhecido que as oleif~ões cr>rreranl ~o1n toda a re
g-ularidade ~ naquclle Estado: c ás -aÚthenticas não aprescn.ta
·yanl vicio algun1! que as annuU.asse~ co1no· se vê da prirnmru. 
par~tc . do parecer: na segunda parte entendia que no rr1e~tno 
Estado de !\Iatto Grosso, na villa do ~RiOsario~ as aut·henlicas: 
enviadas daqueUa con1a:rca~ pareciam -eivadas de vicio . 

. :\las! Sr . .Presid·entc, ficou provado nesta Casa que as uu
íllr·ut.jcas &'ão regulares ·C não tên1 Yicio algmn; tanto ~·s~iJtJ~ 
que a · Con1n1jssã,o havia forntulado o :prilneiro parecer~ ap
prov.ando-as . taes .quaes~ ·con1o ficou :assenta-do na nossa :rni
Jneira · reunião~ parecer que não apresentou á l\i·esa~ l)ara 
tomar conhec.i·n1ent.o de un1 protesto que surgiu n-esta iC'asa, 
não . se . sabe con1o. Un1 dos 1nen1bros da Go-nnnissão d.e:claroll 
que este protesto foi enviado pelo l\iinistro do ·Tntm'ior. 

Un1 dos n1enJ.bros desta Casa. garanto a Y. Ex., declarou 
que este ·.protesto fôra trazido vór alguem 'CJUC não era eor
reicy do l\ijnisterio do Interior; rnas~ seja como f{ar~ a CoJU·
ulissão não devia. é n1cu modo de ver, sem quebra de. c~rtos 
princ.ipios~ dar-llie as ·honras de attendel-o, ainda qu.e fosse 
real, ~·crdadeiro. · 

!\ias . .Sr. Presidente. o meu nobre collega que pleiteou as 
'i)]oições ·cn1 l\:latto Grosso!' proYou ser um falsario o jndividuo 
portador daquelle prote~to~ que não foi apresentado . em tcnl'p~ 
ii Mesa apuradora· da· villa d!l · Rosai'io, ne-m mais tarde: · a 
Intendencia :\funidpal - da· Ca:'Pital ·de .1\fat.to Grosso ... 
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O Sa.: ELYSEU MAR-riNS -Está discutindo a acta? 
. - . O SR: ]?INHEIEtQ GuEDES - Estou discutindo. . • para :vir 
hoJe ~surgir _no · pongresso. E', Sr. Presidente~ · é, meus nobres 
collega.s, a Inf:!.;Iga! a. cabala _que, surgindo paquelle Estado, 
u~rav·essa s·ertoes lllVIOS: catnunha eentenares de leguas, para 
v1r ousada pen~trar no seio do parlamento, para conspurcar 
a vontade do br1oso povo 1nattogrossense! · · 

:Siin: 1neus nob1·es colleg-as! o · auctor desse protesto é o 
iudiv;iduo~ reconhecidainente 'falsario que aqui a·pontou , o 
Dr. Aquilino do Amaral, n1eú distincto conterra-neo e col·lega 
de representacão; esse individuo que teve a audacia de forgicar 
uma · lista de senadores,. no . tempo do ominoso governo,_ Ouro
l)reto, dando o 1 o logar: ao Dr. J·oaquim IMurtinho, o .2o ao ge
nerail Couto Magalhães c o 3° ao Sr. Fleury - eleição a que 
nunca se procedeu en1 l\iatto Gross-o. Essa authentica teria 
chegado ao · Senado Brazileiro: si a Republica, n1andada · pela 
Providencia! nas azas do anjo protector do Brazil: não ·a ti
Yesse annulla_do j untan1ente co1n a Monarchia.. 

Como é· que ã · Com·missão tomou · c'onhecimento · de um 
protesto que penetra nesta Casa por tramites invios 'l Como 
c5 que a Oo1ün1issão to1nou conhechnento d"e u1n protesto apre
sentado por un1 individuo provadamente falsario ? 

· Senhores, fiquei su:r.prehendido :pela leitu-ra . da acta; ahi 
não ~·e diz si foi posto . a -:votos o parece~ da ·· Commissão, 
l'esalvando-se a en1enda para depois ser votada. Diz-se que 
o parecer .foi posto a votos e approvado~ sendo e1n seguida 
feita declaração de qu~ .ficava prejudi~ada ;:t e1uénda. Desse 
n1odo nullificou-se todo o · trabalho que -haviam os tido, de
nwnstrando a esta aug:usta assembléa a nullidade do l)rotesto, 
nullida·dc reconheci-ela pela pr{)pria Con1missão~ a qual dc
elarou que as eleições tinham sido executadas; con1 toda a 
regu1ari-dadc. · · - · 

E ' o -facto de que se . lancoú Inão ·-para inquinar de vicio a 
autlientica enviada pela 1l\I"esa; aJ)uradora da villa. ·d':l Hosario 
do Estado de· l\Iatt-o Grosso, não ·é regular. Essa authentica, _ 
J ,._íc:le ser verificada~ tem a declara{;ão; feita pelo proprio es- ·· 
c-rivão~ de que cllc a conferiu e concertou. 

O Sn. ELíSEU l\fARTI~s - :Mas isso não é di$Cussão ·da 
acta. · 

.(\"SR. PINHEIRO GuEDEs -E~ da acta, m·eu nobre colfega. 
A ·Con1missão já hàvia recO.whecido · .que as aubhcnticas 

eran1 ::;ãs. não tinhan1 vicio .alg.um, -e sómente de.pois que 
surgiu o ·protesto apresenta-do por un1 individuo falsario é 
que e lia · veiu dizer..: nos que a autlientica enviada pela ~lesa 
apuradora da villa do· -Rosario estava viciada ! . 

Portanto. Sr. ·Presidente. tend·o-se provado e· havendo a 
Conuni.:::são 1:econhecido tCJUC as authentieas eram regulares, 
quo nãD ·t.inhmn vi1cio algun1, ·e :havendo sido· formulada ·nest.c 
~entído .a prilneira parte do parecer, era justo que .a· Casa 
attendesse lãs eonsideracõ:es aqui e>.:l)ostas, :votando a . emenda 
a nte·s do parecer. . · _ 

Si a e1uenda cahisse. si a Casa não a acceJtasse, então · 
se vota:ria o parecer; ma·s "não é isso o .que · consta da act.a ~ 

. Peço á Casa (não ·tenho experiencia dos trabalhos. parla
Inentares, não conheço ainda -o Regimento pelo qual nos re:
gulamo_s; não, tenh.o_ o habito da t:r:ibuna) ;~ peço á Casa gu.e 
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re{~·onsidere seu acto, que ex1g1a os documentos pelos quaes 
se possa verificar que a eleição do Rosario· foi irregular, e 
meus nobres ~eollegas reconhecerão .que na authentica falta 
sómente :a data, que o escrivã-9 não collocou na occasiãn. . - . . ~ 

l'ião será isto devido a .simples esquecimento ? ~ 

0 SR.; PRESIDENTE - 0 Sr. 'Senador não está discutindo 
a acta. · · · · · 

{) Sa. PINHEIRO GuEDEs - Perguntaria . ainda, por ven
lura rPOdemos guiar-nos pelo protesto~ que se baseou em um 

: requerimento dirigido por um ,individuo ao · escrivão do Ro-. = 
sario~ para certificar-lhe -o contexto da acta das eleições da 
comarca? Não teria sic!·o forjada esta. certidão pelõ= proprio 
auctor do protesto, .que o trouxe até aqui, e que parece ter 
tido interesse em annullar . a eleição? · . 

Como poude a nobre Commissão verificar a legalidade· 
do protesto ? Não seria o· mesmo individuo, que já era falsa
rio, o mesm-o que inventou a petição e a .dirigiu ao escrivão, 
apresentando a certi-dão requerida, que póde ser real, ·notem 
bem, não ponho duvida, mas .que não póde ser verdaà·eira ? 

Em ·que se' baseia, portanto a Commissão par annullar, 
a . ele i cão do !Rosario ·? · · 

Não estou defendendo hoje só o meu direito á collocação 
que me foi ,assignalada . na eleição de Matto Grosso, mas 
tamben1 a · verdade,. e a justiça~ que devem· ser a divisa desta Ca-
sa. .. · 

•, . 

E~ assim: -·.peço aos collegas reconsiderem a votação . 
. . Não sei ·si é possivef pedir :·á Mesa que de novo submetta 

á votação da Casa o mesmo parecer. · · 
Foi par.a isso .qúe pedi a .palavra, afim de orientar o.s 

nobres collegas sobre a votacão que hontem se realizou aqui. 
Effectuou-se uma votação sem se saber sobre que. iD'epois 
um: Sr . Senador pediu a :Palavra e julgou p~ejudicada a . 
e·menda; e, assiii1. fui eu · o prejudicado~ contr a ··os ·mais sãos 
princípios do Direito . e 'equidade~ co-m offensa dos brios e 
dignidade desta august~ Assembléa! 

O Sr. Ram.iro _Barcellos pronunciou um discurso .• : . 
O Sr . . José Secundino pronunciou ~m diSC·urso. 
O SR. ELYSEU MARTiNS · (1° Secretario) - Na qÜalidade 

de secretario; venho dar uma explicação sobre a votação. do 
parecer relativo á eleição do Estado de Matto · Grosso. · 

A acta é a narração do que -se passou na sessão de hontem. 
Tendo sido votado o parecer da tCommissão, ficou prejudicada 
a emendà: apresentada ao ·mesmo parecer. ,o que se· póde 
concluir· C:a impugnação que o nobre Senador acaba de fazer~ 
é· que a- acta não é a expressão da verdade, .que é inexacta. 
O que posso, porém, garantir ao nobre Senador é que. esta in
exactidão não -existe. Não posso acompanhar o nobre Se!lado!" 
na discussão em que se empenhou, po~que é contrar1a ao 
Regimento. .: 

. ~ Como 1 o ·secretario, o que me· cabe é garantir que a acta 
estã· r .edigida' de conformidade com o qtie foi discutiil() . e 
yotado. 
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· . O Sa. · PlNH 1;:IRO ··GuEDES - Sr. Pres_i.dente~ peco a V. ·Ex. 
haja d~ ·· eo~sultar á Casa . si · votou corri conhecimento de 
causa. . . . . -

. ·- - ; .... . _:~:- r~-i 

TV OZES - [()h ! Oh! 
·. -O SR~ PnmEmo GuEDEs - Perdão, ·deixem.:.. me concluir 

o meu = pensamento. Desde que foi aceeita._ e . discutida . a 
emenda, · era preciso ' que o . Senado· <iésse seu .veredictum sobre 
ella. Isto~ entretanto, foi _;o· que não se deu. Não tendo as-
sistido á · votação, eu não · podi~- · saber i}Omo se procedeu á 
votação do parecer · da Commissão, e a emenda que diz respeito 
não só a mim, como a ·meus collegas. Entendo que a presiden:
cia teria .procedido bem sujeitando á votação o parecer da 
·Commissão, resalvando a emenda: 

Não · se tendo verificado este facto, contra elle ·eu l?ro
testo; poi'qlle o Senado não dêu o seu voto como deseJava 
natutalmente e,- creio mesmo, como ~ra de seu e.ever~ fázel-o·. 

0 SR· ELYSIEU- MARTINS (1° Secretario) - A consulta que 
V. ·Ex. pede é uma injuria directa á Mesa. 

, 'Ü SR. PINHEIRO \GUEDES - A consulta tem por fim ve-
rificar a votação, que podia ter sido fei,ta irregularmente, eri1 
cons.equeneia de não se ter ouvido, eom.~J parece que foi feita. 
Suooedeu a palavra da presid~encia, pondo a votos a materia: 
e, pois, não · póde ser tida em tal conta. O meu requerimento 
te1u- -por fim a ver-ificação de um facto; é o que peço á Mesa . 

. · Não navendo mais quem peça a palavra, ·encerra-se .· a 
discussão. . · · : . 

· ... ··Posta a ·votos,. é approvada: a acta.· · · : . 
· · · O SR. 1 o ·.sEcRETARIO decl~ra que n~o ha expediente. 

0 SR. 2° SECRETARIO lê.<> SegUinte 

PARECER. N. · 22- 1890' 
·. . . . . . . . ' . 

: .A\· 5:1. -Commissão de Verificação de .Poderes foram ·Pre
sentes · 66 authenticas da eleição a que se procedeu no Es;.. 
tado de · Goyaz no dia 15 de setembro do corrente a.nno, a 
acta da . apuracão geral feita pela Intendencia Municipal da 
:Capital, e. bem ·assim, os dipl~mas dos senadores el-eitos pelo 
mesmo Estado. · · - · . 

A api:iração geral dos votos feita pela Commissão apre· 
senta o segUinte · t.esultado : · ; -··· · 

.:1°, José . Joaquim de ·Souza .. ·._ .. ~ · ~.... 4.9;g9 "' 
, '2°, Antonio Amaro da Silva Canedo .•.. · 4 . .28(f · -c.-::c." 

3°, Antonio da Silva Paranhos. . . . . . . . 4. 058 
E outros menos votados. 
A apuração da Intendencia Municipal é __ a seguinte: 
· ·to, JoSé Jaaquim de _·Soma ·. ~ .' .. · . .-... ·• · 6.85Q 

2°, Antonio. Amaro •. da · Silva Canedo _. . . . 6. 05v' 
3°, Antonio ·da· Silva Paranbos . . . . . . • . 5.890 

Felici_ssimo do Espirito Santo . . . . . . '1 • 991 
João José· ·• Correia de.· Moraes . ~ · •. ·. . i . 646 
Jeronymo : · Rodrigues ·. ·de _ Moraes · . . 

· · · · · · , - .. · ·-~ :- -~ - .tardim .. : .. . .. ~ · ..•.•.••• · ........ ~ .•. _.. • i. 480. 
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. . A C~mn1issão,: ·considerando que ~ não .Jlouve · :vici<>, nem 
1~r_egular1dades ·no ;processo eleitoral e ,que a falta d.e ·authen
tlcas rque deixaram de vir ao .Senado só .poc'erá · infJuir ·na 
classi-ficação dos senadores, é de parec.er: · · ·· 

1'\ que é valida a eJeição realizada no Estado de Goyaz 
a 15 setembro uitin'lo; · · . · 

. 2.o~ que sejan1 reconhe.cidos e procian1ados senadores por 
aquelle Estado os ·Srs .. José Joaquim c!"e .Souza. Antonio Ama"ro 
da Silva !Canedo e Antonio 'da Silva Paranhos. 

Sala -das Con111Jissões. i2 de nove1nbro de 1890. -:-Firm-ino 
G-ome.~ ria SüvcFra. - Cosshmo Candido . Tava,;es. ·-· - 'A. Ca..:. 
t~alcanti~ 

O Sn. Pn.Estor::N·n~ ·- Está en1 discussão o parecer. - . 

Não havendo quem peca a. palavra~ encerta-se a discussão. · 
tP0:5tns ê:l. votos~ ~ã(t app1·ovadas a:;_ conclu~ões do = parecct·. 
O Su. PnESIDEN'l'E proclal'na senadores pelo Estado de 

- (~oyaz o~· 8r:-s. José Joaquin1 de ~on:t.a. AnttQnio .A1naro da Silva 
Cuneclo e: Antonio da Silva Paranho·S. · · 

N0::\1 E..\Ç .. \0 llE ü~tA CO:\I:MISS.~O 

~ O Sa. · F~YSEU :\L\1\TI~s 1~equer ao Sr. ·Pres·idente .que 
con:'!=ulte ti Ca~a si consente na non1eacão de uma 1Gon1·missão 
l•:ira representar· :·o ···senado ~nus exequias do .sr .. ·Bispo da 
:Dioeesc do Rio : de:·wJaneiro. D~Pedro \Maria de I~acerda. fal-
J eciclo hoje~ ús 5- 'horas ·ca ··manrhã,.::"segundo consta de boletins : 
nos .i or.naes. · -~ ~ · 
. ·O' SR. PH1~SIOEN1'E - · \T:erifica-se que · não h a mais ria 

~~a:O;a. smmdoi·cs e1n nun1ero sufficient.e para deliberar; . deixo~ 
portanto~ de suhmetter ·o requerimento á votavão. 

~\cha.-se verjfica.da a ltlrr~ lidade dos poderes de todos o:; 
5enadorr~$ ·eleit.·05 p:elos diversus estados e pelo- Dis-t.ricto J<'c- . 
~leral~ do quo se v~i dar conb:ecin1ento . á. Ca1nara dos n ·epu
·tados e ao Goyerno. por inter-Jl:.Hdio do l\Iinist.erio do Inoorior; 
eon.vidando.:.se tlqtwHa corporação a reunir-se a-D Senado. na 
sala prévian:wnto -destinada par.a instaHacão do prin1eiro 1Gon
g'rcsso X acionai da Rcpublica. 
; Convido ·os senho·r.cs .Senadores a rieunir-se -amanhã. ás 

horas de costun1e: afim de d~elibera:r' · sob-re o que :possa 
occorrer. 

Levantou-se a sessao ás 12 i\2 íJ.1oras . da ta1:dc. 

. . 

t;:\ ~.J~8S,\.O · P.rt.l•JPAfi.A1;(~RTA: }Jyt - 1.3 DE NiOV.BJlBIRO J)B ·18!)0 

PRESrDE~CfA DO Sl-t. }"l~I..lClO .DO SA~TOS · 

. . 
Ao n1eio dia acharn-se presentes ·. 39 Srs . . Senador•es~ v, 

sabe1·: PeZicio dos · Santos, · Elyseu :.i\•Iartins~ Theodureto Souto, 
.A .. maro Cã.valcaut.i~ João ~eiva, Gomes da Silveira~ Saldanha 
:Marinho, Luiz · Dclphino, .Albuquerque Juni~r~ Serrano, A1-

. . . 
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n1eida Barreto, -E:5teves Juniol':- ~coeHw c Campos, _Goulart.~ 
UhaJdino __ â_o __ ·. ~\.In~Tal, B.aulinr; Ho:i:n, J~eovigildo . . ~Coellw~ 
Fr.ari1c;isco- 0'1-a·cliaci.cÇ· An1erico Lobo, Braz :Carneiro, Rosa .. Tu~ 
nior, Tavares Bastos, Quintino Bocayuva, Cat.unda. l)rudente 
de l\:foraes, Pinheiro Machado, R. Barcellos, Silva· Paranhos, 
Silva Canedo. :Martins de Barros. l)edro Paulino. Generoso 
~farques, Falc.ão- ·da }~rota, Don1irigos Vicente, Cesárío · Alvün) 
Santos Andrade, 'Oliveira Gâlvão e Joaquim Sarn1ento. 

0 Srt. PRESIDEXTE abre .a .sessão. 
E'. lida~ posta en1 {iiscussão c sern debate approvada: a 

act a da scs~ão antecedente. 
O Sn. PHE.5IDEXTE - Xão h a nada a tratar-se .. Convido 

os Srs. -Senadores n. J·eu11 ir-se an·1~tn hã. afim de -aguawh:t1·mn~ 
;t. 1;on; 'tluni·cat~ti.o J. • GoYcrno . rehlf:ivamen te ú installacftn do 
Congresso 1\acionaL 

I~eYunta-sc u se:::süo ao rneio dia c 10 !.ninutos. 

Pl1E5IDEXCI.\ DO sn. Pt~LIC10 DQS SANTOS 

..:V :::i -11 e -1 (2 hnras -da n1n.nhã~ -achan1-se prc~en'tes :37 
Sr·~. ~':'!Jadorcs: a sa_her: :F'·elicio do.;; Santos~ Elyseu :Martins~ 
TIH•odur·0!o Souto~ João Ncdya .. Don1ingos V-iceute~ · iLcovígildo 
Coelho~_. .Allneida Barreto. Bclfort -.Vieira~ Saldanha Marinho, 
Coelho e: Can1pos~ Catunda. Gon1es da Silveira~ ~campos SaBes: .. 
..:\nJCJ~co Lobo~ :SilYa Paranhos~ .Joaquinl -àe. Souza: . Josfj 
~:üneão .. Braz Carneiro. Monteiro -de · Barros . . Ro·sa .. .TU:nior. 
Joaquüi1 S~u.·nH~nto~ 1:-rederico Se.rráno, . Prudente. de' l\lol'aes~ 
}'J·nnc.iseo }tachado. Pedro Paulino. Bernardo de .Medeiros. Pi
nh~~iro ;(.;ucdcs. Raulino Tlorn. Generoso }Iai·qa·cs. Oli"·cira 
Galvão:- Cunha: Junior. Bezerra de .A.lbuquer{JtlC; . Thoüw.z 
Cruz, Ram1ro de BaTcellos, :Frota~ Baptista La per .. c .Ubaldirio 
do .:\nntruJ. · 

· {). Sr:.. PnE5IDE~TE ahr·e a sessão·. ---
,.~, 1 ida. ·POSLa em discussão c . sem dehn:Le appronv:la .. a . 

a e La da sc.ss5o .antceedente. 
Cornparet5enl dnnois do ahel'l.a a sessão . os Srs. :J.11.iz 

Dc~1pllinD: l)~ws de Ca~·valho. Hygino Duarte, A1naro Cavalcant-i 
c Santos And1~ade. · 

O, SR. 1° . SEcnET.\!HC dii conta elo scguii1f~ · 

E~PEDIENTE· 

:Orficro do l\linisterío do InV~rior~ .de J3 do corrente n1cz~ . 
eoin:nunicando~ .l)ara os dcYidos cffeítos. ·achar-se ~In es.tadp ' · 
de prestar-se ·á insta.llação do .Congresso. Naciom~l o pa.Jacio · 
açlap'tado para .esse fhn e.n1 S.· Clniistovão; ·- Inte1rado. · · 

I • ,·., 
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Offieio da mesma data~ da Gamara dos . Deputados . . e:oro
nlunicando que se acha nesta capital num-ero sufficiérite· -=ae~~-= 

' deputados .para que pos.5a funccionar o Oongr~sso, e eon• 
-v'idando ao .Senado para reunir-se á Camara, no dia i5 · do 
oorrente, no palacio · dá Quinta da Bôa Vista. - Inteirado. 

· O SR. · 2° SECRET--\RIO declara que não · havia pareceres. 

R!EGI.M:ENTO INTERNO 

O Sr. Prudente de Moraes, como relator da Commissão 
~lixta. vem apresentar a-o Senado o proj ecto de ·Regimento 
commum provisorio. 
· O d-ia da installação~ marcado para amanhã, 15 de no
vembro, não deixa tempo para que o projecto . seja discutido 
e approvado en1 ambas a.s casas. Para-: que, porém. não se 
deixe de reunir o Co~resso no dia designado, anniversario 
da Republica, vem lembrar o. expediente de apresentar-se hoje 
o proj-eeto nas duas camaras ·~ pedir-se a approvação provi
soria, de modo a poder: o mesmo entrar em vigor desde a. 
sessão de installacão do CongressoJ sendo depois discutido 
convenientemente e ap.pr()vado definitivamente pelo ,Congresso 
Constituinte. 

Vem á Mesa~ ·é lido, apoiado e post-o em discussão 
seg:uinte 

Requeri:mento 

· Requeixo que o Senado adopte provisoriamente o· pro-
. jecLo de- Regimento do . CQngresso~ .afim de ser observado até 
sua approvação d-efinitiva pelo Congresso. - Prudente de 
lloraes. · · 

O Sr. Theodureto Souto - O Senado acaba de receber o 
projecto de Regimento provisorio apresentado 'pelo digno re
lator da Commissão Mixta que. organizou -o mesm·o Re-gimento . 

Vi publicado no Diari_o Official, que foi .annunciado na 
Camara dos · Deputados que esta Regimento entrava em dis-
cussão na sessã-o de· hoje. . 
. . Não tenho a menor duvida em prestar o meu voto para 

que o Regimento fique provisoriamente sanccionado e produza 
:: os seus effeitt>s na sessão de installação. ·Surge, porém, uma 

questão sobre a qual eu desejava que o illustre membro da 
Gommissão Mixta désse uma explicaçã-0. A · explicacão é a 
seguinte: o Regimento está -em discussão na Camara? .. 

· O Sa. PRUDENTE DE MOR.<\ES - .Não está em discussão. 
Vai ser apresentadp na Camara para ser approvado ~Proviso
riamente, afim de s·ervir na sessã(} d.e amanhã, de modo que 
·o Congresso constituído terá · o cuidado de, em primeirQ logar, 
discutir o Regimento. · 

O SR. TREODURETO SoUTO - Isto .foi accordado entr.e os 
membros da· Commissão Mixta . . V. Ex. sabe que na Camara, 
como um corpo deliberante, podem suscitar-se questões 
sobre certos e_. determinados artigos do Regimento, e ser ·um 
ou outro artigo modificado. 

··o· SR. CAMPos · SAwEs (MiniStro ·da·lustiça) 
pód~ ~;r modificado. pelo . Congresso. 

Mas. Só 
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- · 0 SR. TREODURETO SOUTO - Na nlinha opinião este R.e-
-::8i}ne!!tO;~endo . . de~tinaào; - a regular os trabalhos' para um 
1qõn_gresso Co~tltll:I-nte, .so por·~t1e deve ser approvado pre
Jrmmarmente. Ass1m se procedeu -quando nos installámos em 
·se~s~o pre.paratoria. A ap.provação provisoria, portanto, _está 
SUJ e1ta a estâ. contingencia - de . proceder ou não . a . Camara 
de accôrdo. com as decisões da Commissão Mixta. 

·o SR: CAMPos SALLES (Ministro da Justiça) - E' pre
ciso ser votado este Regimento para dirigir os trabalhos da 
sessão de amanihã. No dia seguinte entrará em discussão o 
projccto ele Regim-ento. · 

~o SR. THÉooURETo ·Sou'l·o - Esta· declaração é necessaria 
para tranquillisar-nos. _ 

O Sa. ELYSEU MARTINS (/0 Secretario) - Approvamos o 
que diz respeito ao Senado. ·' 

-· 10 SR. T.s:EODURETo SouTo - Este projeeto, portanto, 
n1an1 (!rp o· principio da dualidade, que é organieo, preexiste, 
coexiste, e passa além da vida constituinte do tC'Oilcooresso 
}'cderal, e a sua ap.provação não segue o proceSQO ·normal da 
formação das leis. E' o . resultado de uma situação especial, 
que não passa além c:o periodo constituinte. 

Em vista, pois, das explicações do nobre Senador e espe
ran·do que · a Camata proceda de .aeeôrdo ·-com o que foi de
liberado . pela Comrmissão Míxta, mantendo e , honrando a. pa
la,Ta da mesn1a Commissão, rião _ tenho duvida em dar o meu 
vot.o para a approvação provisoría. 

:Q Sr. _ Pruden.te de Moraes diz que o . nobre ·:Senador que 
·o precedeu ·'levantou _ duvidas que, lhe parece, não podem 
subsistir. . 

. A approvação definitiva do projecto de Regimento de
pende de. uma deliberação do Congresso, e·· não exclusiva
mente do Senado e da Camara. :1\fas, devendo o Congresso ser 
installado no dia 15 ·do corrente, · amanhã, ~ e não havendo 
regras que rejam os trabaLhos da installação, a Commissão, 
para .evitar o facto, -que pareceria anormal, de fundirem-se as 
c amaras antes d-o dia 15. lembrou -O-- ·expediente de !Pedir a 
approvação provisoria do projecto pela Camara e Senado~ - d~ 
miQdo a ser observado como norma· provisoria do Congresso 
desde seu primeiro dia de ~reunião, até .que elle discuta e · 
approve com as modificações que forem convenientes. 
·(Apoiados.) ::-- .. .. 

A Commissão queria a.presentai-o ·no 'dia · ·fs; . mas eom
pr-ebende-se .quanta confusão . haveria : na sessão de amanhã: 
começaria por não ter auctoridade a -Mesa (apoiados), o ·que 
produzjria má impressão no espirito publico. 

·Por isso julga conveni.ente que se adopte_ o -expediente que 
propoz e que a -esta hora âeve tambem ser proposto na Camara 
pelo relat.or da respectiva Commissão . -

O Sr. Theodnreto Souto a;cceita as explicações dadas e 
aprov:eita a occasião vara lembrar que deve haver tres regi
mentos : · o Regimento para o Co11eoresso Constituinte, o Regi- . 
mento para as ·sessões ordinarias do Senado e o Regimento 
commum para as oecasiões em que o Senado .-e a Camara -tra
balhem conjuntamente, por . virtude de um·a fusão . não eon-



· stituinte. 1nas de:St.inada a solver uma diffic.u~_çle_;:.~onsti_tu_- __ 
cional na. forn1ac.ão elas .lei$. . .: 

Hequer~ portanto, ou a non1eacão de ·uma Con1roissão, ou 
que· fique a l\fcsa ·encarreg-ada de organizar 111T1 · Rcgin1ento 

· espe.cial para o Sc11ado: afiin · de ser subnlettido ú npprovação 
·deste: bern assin1. que opportunan1ente se h~!lt~ (~rt non1e:1çüo 
de outra Cmnnlissão~ que elahoTe un1 Regilnen~) C(•ni.rmun para 
as fu~·õcs orcliuarias. visto que · o Regin1ento 110~0 «P.PJ.':JYúdo é 
pura o ·. prüneiro Cong·rcsso Constituinte, 

· · O SH. PnUDÊNTÉ DE ,?\foR\ Es - Exclusivarnente para ~s·sc . 
. . 

ü Sff. ELYSEU 3iARTIZ\S U o Becretario) - Não se appli c::t 
üs cnn1ar·as orclinarias. · 

Posto a votos, ~ approYado o rcquerin1~nto do Sr~ Pru
dcnl e .. de Jioráes; 

E' -Hclo. a~)oindo. po~lo e in d iseust:ão :r. sc1n d0hat f' np
proY:.Hlo o S0g .. uinlc · 

· . ... --_,.. 

. Proponho n nonF!aç:ií.(l d t~ 11 ma Commis~iín· q11c f•labnl'P 
1m1 llrojN~ I.o de H.eg·imeni·.u inLc.i·no pa!'a. ns :;:_·~.:;; ... ~ ~'•:' .·h•1:·u·i:t~ 
do Scnudo. - J.'hcorlu1·eto So·uto. 

Oi SR. PRESroE:xTE nomeia vara esta. Commi~~ãn n~ nwmhcii.S 
da .Jlesa. 

~ão lHivendo ·11ada n1n.is a tratar~ laYra-sc a 1We~(~11l.e ,u·.L:l, 
que c~ lida; e appro\·acLL · 

:: 

O . Sn.. Par:~rDE);TE convida os Srs. · .S:·!nadnr·t}S a Cúl11P:l-: 
l'eenJ·,.:.m mnnnhã, ~o JY.tein dia.. no palneio th~ S. í.;Jn·i:-:1-f;y;i.rl~ para 
a in.,.lallaefin cln Congl·f'~~) Nnejonnl. 

. = 



CAMARA~ -DOS SRS~ DEPUTADOS 

---··... 
~ . 

JJTSTOIÜCO. DAS ~E~SõE,g PREPARATORL\S DE 4 A 1-1 
DE NOVEMBH.O E 18 DF~ DEZEMBRO DE '1890 

~.n dia ~ fil"' ll~t\·,_.m!Jt·•• •~nceLaJ·am-se na_ ~nla do C,l::;inr. 
J~lutnilwn~e~ o~ f.rabalho~ PI'PPttrnt.orios da Caiimra dos Depu
tado:;:. sob a prcsidrncia dn Sr .. Antonio Gonç:.alve~ ChaYe:-::. 
De: pu~ ~1cfo eleito' pelo }~stado de-- .:\li nas Gcrae.'5, que naquclla 
qualidade fôra acclan1ado peJa Assen1blé:.:t: v~r indicar-ão. do 
Sr. Fr:lncisco Giycerio. Deputado -eleito pelo Est.aào-de S~ Paulo~ 
que . na mesn1a occa~jão apresel).tou o projecto de Regimento: 
pelo· qual dev.enl ser· regu1adas ··. as: sessões preparatoriâs~ · •·. 

A ·convite do Sr. Presidente. ficou assin1 organizadà ·a 1\Ie.::a: 
provisoria: 1~ · secretario. o S1~. Alvaro de ·Andrade Botelho: 
2°. Nilo· Peçanha; 3°~ ·.José Ang-usto Yinh8e~~- c -.:4°~ Frer107'iqno:. 
..:\ ug-. nsfo. Borzes. · . '-' 

ELEIÇ-~0 DA )dESA 

Feita pelos cidadãos p:r:csentes a. apres,~ntacão dos 'seus . 
{]jp]OJnas de .cte.putados~ e organizada a respectiva rcln:oao. 
J1rocc:leu-se ria n1esn1a sess5o de '~ ú eleicftO ela. 1\I:esa- in
ctunbida de dirigir os trabalhos das sessoês prc;paratoria::;. 
a qn:1! ficou coú1posta dos Srs .. : Presidente~ Antonio Gonçal
..... es ~:haves;. ·vice-Presidente. .João Lopes . Ferreira.· Filho: 
1. 0 Ser!retario .. João· da 1\ratl.a· .:Machado: 2° Seéretario. Alvaro 
tie ~·\nctrada Botelho; 3° Secretario. l~reélerico· Augusto· B'orges: 
c -1° . Secretario~ Antonio de · Amorim Garcia; e· supplente3. 
os Sr3~ .Toftp· da Silva Reh1n1ba e ,-\risti,des de Arauj.o Maia. 

CO:M~HSS.:{O . DOS CINCO 

1\a . U1es1na sessão de 4. ·foi rionleáda Í::elo . Sr ... Pre."idenf..e 
a Cor:: missão de Cin-co n1en1hros · .afin1· · d~ organizar~ .á : vista 
r1 vS diplomas, ·.protestos~ reclan1ações.:: e represent~cões . · guc 
Jóssem :apresentadas á: l\fésa.·· duas .listis, ·· sendo . ·uma do.s 
deput:.1.dos eleitos sobre c:uja·, EÜeição não· hoúve~se dúvid~· nen1 
contestal}ão~ e outra da.quelles cuja eleição fosse~ çontestadà. 
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~\ - ·refm~fda'- :Commfssão ficon =constituída cos=~~!:·:--=Joãg_ 9~ 
Si!Ya Retumba. F-elippe Schmidt, · Manoel Uchôa ROdrJgue~~ 
Antonio Moreira da Silva e Manoel Pre5ciliano_ -de Oliveira 
Valladão. - ; 

N!l sessão de 5 ·foi apresentada pela ruesma Commissão 
a lista dos deputados cuja eleição ...... não soffria contestação e 
que acompanhou o parecer n. · 1=: - · 

-~o entrar em discussão este parecer, suscitou-se uma 
questão de ordem, em que tomaram parte os Srs.: Chagas 
Lobato. Aristides Maia, José· Avelino, Gonçalves Chaves 
·(Presidente)~ João Pinheiro, Nilo Peçanha.. Matta Machado 
(1 o Secretario), Chagas Loba to e Costa :\fac hado. 

Pelo Sr. Chagas Lobato foi offerecjfa a seguinte 

Indicação 

Indico que seja o Senado convidado a vir reunir-se a 
c::ta C:amara, para conjun·ct.amente verif~carem os seus ;po-
rleres.. · 

Approvado o encerram-ento do debate, a requerim·ento 
verbal do Sr. Aris~ides 1\faia, e posta a ''otos, é rejeitada a 
referida indicacão. -

- ;Em .seguida foi approvado o parécer n. i. 
Na n1esma 5essão. foi apresentado e approvado o parecer 

n .· 1 /\. da mencionada Commissão~ ao quo..t acompnnhon uma 
list..a de deputados diplomados. · 

: . 
--

COMMISSÕES DE V.ERlPICÂÇ.~O DE PODERES 

Em sessão de 5 p·rocedeu-se ao sorteio para as seis 
commissões de verifi~ação de poderes, qu.e ficaram assim con

... t .d SLI UI. as: 
1 • Commissão - Alciiido Guanabara, Oliveira Pinto. Ale-

X3indre Stockler. Sampaio · Ferraz e Fonseca .Hermes. · 
2" Commissão-Aristides Lobo, Nicacio, Cartaxo; Belfort 

Vieira ·e Conde de- Figueiredo. . · -
. 3• Commissão - Palie ta, Almeida Castro; João Lopes, Bar-

bosa ·Lima e Serpa. · . 
_; 4• ·Commissão _: Enitacio Pessoa,. Yjotti~ Outrique~ Je.:.· 

suino de Albuquerque e 1\fanhães Barreto.· · ·· 
51; Commissão-Bueno de Paiva. Pedro Americo. Ur

bano Marcondes. Viriato de Medeiros ·e Moreira da Silva.· : 
· · 6" Commissão- Vinhaes. França Carvalho~ Fernandes 
Bastos~ Nilo Peçanha .e Ladisláo Netto_ 

.A~hando-se impedido. na fórma do R~giment.o~ o Sr. Car
taxo. foi, na sessão de 6~ sorteado o Sr. Francisco Amaral. para 
~llbstituil-o na segunda Commissão. · 

Na sessão ·de 8 foram · sorteados os Srs. &í. Andrade. Nas
cimento e José Avelino. em- substitui cão dos Srs. Aristides 

---Lobo. 'S~~.Jfocl_Vleira e F-ranei'=eo de Paula. membr.os da se
gunda Coniliiissão- de VerJllcaeao~de P'Oà&r~s~:e=sedi.C:bJt:vam 
impossibilitados de comparecer ás :;:-euniões da mesma Com-
missão. · 
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Em . se~são de = 5 o Sr. Thomaz Delfino ·.aprese.nto:u_. a se-
guinte . ~ · :- ~ · - .:--~· · 

Indicação 

Indico que seja nomeada uma Commissão para dar pa
r~cC>r sobre a projecto do Regimento Interno, mandado . or
ganizar pelo . benemerito Governo Provisorio, para a Camara 
dos Deputados. -· Thomaz Delfino ~. . 

Esta indicac;ão, que ficára sobre a mesa, entrou . na 
sessão de 6 em discussão e foi sem debate approvada, sendo 
pelo S1·. Presidente nomeados ]..)ara ·=a Con:missão · incu·mbida 
de dar 'Parecer sobre ella os Srs. Aristides l\Iaia, Mo1·eira da 
SilYa e José Avelino ~ 

Nesta mesma sessfio n. Commissão nomeada apresentoll. 
· n ~eguinte :. 

... . 

Parece1• n. .2 

A Commissão especial no1neada para dar opinião sobre 
n ~ projecto de !Regulamento offerecirio pelo Ivfinisterio do Inte
rior~ atim de servir de .base aos trabalhos preparatorios : d~ 
Ca1nara~ é de =parecer que. em·quanto outra co usa não : foy· 
deliberada, seja esse mesmo 'l)rojecto adopt.ado . .:._ .4.ri.~tides 
llfala - José Avelino - lfloreira da Silva. ~ . 

Posto irilmediatamente em discussão~ foi este parecc1· .. se1n 
debate. approvado. 

.REGIMENTO COMMUM 

E1n sessão de 5 foi apresentada pe1o Sr. Aln1eida Ma
galhães a ·seguinte 

Indicação 

Proponho que a Mesa nomeie . uma · Commissão de tres 
membros . e officie ao Senad{). convidando-o a fázer outro 
tanto, e ·que estas duas· commissões _reunidas, formulem um 
r.rojecto de Regimento commum, o qpnt seja discutido e votado 
em .sessão plena das duas camaras . . ~ .A. · Magalhães. 

Tendo ficado sobre a Mesa esta· indicacão, na sessão de 
6 .entrou em· discussão e foi sem debate approvada. Para a 
Co.mmissão a ·que se refere a: m~sma indicacão, foram .nom-ea
dos p~lo Sr. Presidente os Srs. : ~~lme!da .Magalhães, Jos~ Ave-
Iino ·e Manhães Barreto. - · · · : ·. · .. ·· .. 

·. . IPOr . offiéio. de: ,.fQ comm~éou ·ó~ Senado haver· nomeado 
para a alludida.· Com.missão· os · Srs. Prudente de .Moraes~ Ely
seti . Martins e .Toão Pedro Belfort Vieira. · 
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REGil\IIE~~O · nrrERNO DEFINITIVO . 

Em se$Sã.o de 6~ pelo· Sr. ~o\leindo Guana.barat. foi ~ffere
eida. a s.eg'l:tinte 

I ndicol]ii o 

Ir:.dico que seja n01neada un1a Co1nn1íssão que se iucun1ha 
de- ar..resentar con1 urgencia o projecto de Regiluento defini
tivo desta Can1ara. - ~4.ldndo Guana.ba.-ra. 

A pedido do seu auctor. foi retirada esta indicação ·na 
n1e:::ma sessã.o. · 

l~n1 sessão de 9 o Sr. GaJ)riel de Jlng-alhfles offcrcecn o 
se~uinte: 

Considerando Qnr.~ nn. verificação de. poderes~ a C~nnarn 
cxcree~ n. hcn1 dizer. funcQões judiciarias ou. por ont.rn.~ se 
c·onvc:·~·~" NH nm jrn·y lt:tcional. c·.hanuulo n. d~ciclir na lc,gitint-i

. dade (ltl jJJ~~;;·it.iJnidad•~ dos poderes de que 3áo porf.ndnrrs Sl.'n~ 
momhro:'. ~nhmr~Lto ú sna delibel·acüo a seg·uintc · 

lndicaçã(J 

1.11 ·.Antes de subn1etter-se á deliberação da Can1ara o 
prin1eiro _-parecer sobre verificação de poderes dos seus n1en1;.. 
hros, ~erá cada ;imn destes convidado a fazer ;perante a :Mesa 
a .scgu1ntc a.ffirn1acão:- Sob nJ.inha honra. con1pron1etto-:-n1c 

. n pau lar n1inhas decisões~ no tocante i't verifica cão .de poderes~ 
pelos dict.an1es da n1inha· consciencia. 

2:·> 1~sta formula para os 111en1bros que se $eguirenl ao 
que em prin1eiro Jogar a houver pro1'eddo. será substituiria 
J10r esta ouh·a: - Assini. 9 afirn1o e pron1etto. - Gab-rif!l 
de ~llaaalhãei;. 

Posta en1 discussão. f0i r.sta enccrrarla, _dcpoiR rlc or:n·crn 
os Srs. Francisco Glicerio e Gabriel !\Iagalhães~ sendo Qn1 sc
g~nidn. J'Pg·eituda~ 

RECO:'\HECT:\iENTO DE DEPUTADOS 

Na sessão de 9 foram subn1ettidos á votação e· approvado5 
os seguintes pareceres das diversas con1n1i~sões de verificação 
de poderes~ sendo reconhecidos. e declara-dos deputad-os os 
segn intes STs. : : . . : . 

N. 3, pelo Estado de lVIinas Geraes: .Dr Antonio Olyntho 
dos Santos Pires~ Dr Francisco Coelho · ·Duarte Badar64 Dr . 
. J.oão Pinheiro da Silva~ Dr. Padifico. Gonç3tl:ves . ~ Silva 
Mascarenhas, Dr. Gabriel de Paula Aln1eida l\!agalhães, Dr . 
.Joaquim Leonel de Rezende Fialho. Dr. João das Chagas Lo
bato~ Dr~ Antonio .Jacob da Paixão;· Dr Alexandre Stockler 
Pi_nto de Menezes, Dr. Francisco Lu i~ da Veiga,· Dr.~- João. da 

·. 
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Matta .lHachadó~ · 'D1'. Francisco· Honorio Ferreira-· Brandãt'). 
D·r.. José Candido ila C-osta Senna, Dr. Antonio ·Affonso La~ 
1nounier Godofredo. Dr. Alvaro de Andrade Botelho, Dr. An
tonio Gonçalves Chaves~ D.r. ·A.merico Gon1es Ribeiro da Luz, 
Dr: Feliciano Augusto de· .Oliveira iPenna, Dr. Policarpo Ro
drig-ues Viotti~ Dr. A.:ntonio Dultra: Nica~io,, Dr. Francisco 
Corrêa Ferreira Rabello. :Manoel' Fulgencio Alves Perch·a~ 
Dr. Astolpho Pio da Silva Pinto~ Dr. Aristides de Araujo 
l\faia. Dr .Joaouin1 Gonçalves U,arüos, Dr. Carlos Justiniano das 
Chagas~ D·r .. Erancisco de Paula An1aral, Dr. Domingos J.osé 
Rocha. Dr .. To-:;é da Cosla l\Iachado e Sousa. Dr. Domingos dêl 
Silva Porto. Dr. Con.stantir;o Luiz Pallcta. Dr .João ·Antonio de 
AvelJar. Di·. José .Toaqniri1 Ferreira Rábello~ Dr. Francisco 
~\lvaro Bueno de Pah·a, Dr. José C~rlos Ferreira Pinto~ coronel 
.João Luiz de Campos ·e Barão de Santa Helena; _ ~ 

N. ·L pc!o E:::t.ado da __ Par-ahyba do l\orte·:--Dr. · Epitacio 
da Silva Pe:-:30a. Dr. P~d1;0 Americo de Figueiredo. Dr An
lnnio .Toaquin1 1lo Conto Carl.axn. Dr .João Baptista de Sá 
.\llfll'adc•. i., tenente da Armada .Toão da Silva Retum;ba: 

X. :J. pelo Estado d~u~ :.:\lagoas: BerHardo AntDniÓ ele 
:Wt'ntlnnt::a Ct.::;lelln Branco~ Theophilo Fernandes dos Santos . 
.Jn:Hr 1! rn p, · ~ ·tcs dn Miranda. F!'iHlciseo ch Paula Leito Oiti
C'it·a. I ... adis1:··u d0 Snnza l\I{')llo XcU.o e capitão Gabino Besouro: 

:\. 1.t pelo Estado ele Scrg·ipe. capitão Ivo do Prado l\Ionté 
Pirc·:::: da França. tencnt.c eoronel :Manoel Prcsciliano de 01i
Ynira Vall~l{lão. _Dr. Lea.ndro Ribeiro de Siqueira lVIaciel e 
D1·. Felishe!lo de Oliveira J?reire: · 

X. 7. nclo E~ lado de S. Paulo: Dr. Martinho da Silva Prado 
.Jnnior~. D:r. Luiz Pereira. Barreto~ Dr. Bernardino de Can1pos~ 
!.!'C:neral Francisco Glicerin. Dr. Ce.s:a.rio Motta Junio'.r, Dr. 
:Vfanoel d;: ::\íoraes 0 Barros~ .Joaquiln Lopes Chaves. Dr. ·Do
rnin;;os Corrêa de 1\'Ioraes~ Dr Adoloho da Silva ·Gordo. Dr~
.Toão Thorr.az Carvalho. Dr. Angelo Gomos Pinheiro Machado. 
fr.nente coronel Joaquin1 de· Souza .Mursa. Rodolpho Nogueira 
d:i. H.ocha l\1irancla~ Paulh1o Carlos ele Arruda Botelho,_ Dr. 
Anl:onio .José da Costa Junior. Dr. Francisco de Paula Rod'ri
:.:;ncs .:\lvc:::~ Dr ... Alfredo Elli.s. 'Dr. Carlos Atlg-tiSto Garc.ia Fer
~·~ira. Anf.onio Moreira da Silva. Dr . .Ant-onio da .Silva Prado. 
Dr .. José Luiz de Aln1eida Nogueira e Dr .. João Alvares Rub1ã.o 
.Junior; 

X. S. pelo Estado do .:\n1atonas: Capitão-tenentt; l\'lano
c1 Ip:n.aeio Belf-Drl. Vieira e capitã() l\'lanoBl Uchôa Rodri~"llCS: 

N. 9. pelo Estado do Cear~: Dr. l\fa1·tinho Rodrigne::; dé 
-Sotlza. Dr .. Justiniano de Serpa~ n1a,ior Alexandre_ .Tosé Bar
hnsu · J.Jin1a. major José Freire Beierril Font.~ncllc~ .João Lopes 
I~erreira Fia~ho. Dr. F1red~rico Augusto B0rgc1S'. Dr·. José; 
A Yclino Gurgel do .:\n1ara1, capitão José .BcYilaqua~ Dr. l\ía-· 
noel Coelho Bastps do Nasc.in1ento e· Dr. Go11çalo de Lagos · 
Bastos: · · 
. N.- 10~ nelo Estado do Rio Grande do Norte:. Drs. Almino 
.A.Iyn.res Affonso. Pedro Velho de _t\.lbuqueraue :Maranhão, Mi
guel .Joaquinl de Aln1cida C~stro e Antonio de A.n1orim Garc.ia: 

N. 1 L pelo E~ ta-do de Santa Catharína: Dr. Lauro Seve...: 
r}:n1o l\'Iülle!~. canHão Carlo.s Angusto de C~n1po~. Capitão Fe
]lppc. Schirnidt e ·Dr .. José Candido de I.acerda Coutinho: 

N. 12. pelo Dist'ricto Federal: João Baptista de Sanipaio 
Ferraz. .José . Loues da Silva Trovão, :Alfredo Ernesto .Tacques 
qurique, Aristides da Silveira Lobo. Francisco de Paula· May~ 
r·1nk, '=Francisco Furqu1n1 'Verneck de Almeida~ Domingo.':; 
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Jesuíno de Albuquerque Junior, José Augusto Vinhaes, Tlio
. mal) Delphino dos Santos e Conde de Figueiredo; 

N. 13, pelo Estado do Rio Grande do Sul: Victorio Ri-· 
beiro Carneiro Monteiro, JQaquim Pereira da Costa, Antão 
Goncal'Ves de Faria, Julio Prates _de Castilhos, Ernesto Alves 
de Oliveira~ Antonio Augusto Borges de Medeiros, Alcides de 
)!'endonca Lima, Joaquim Francisco de Assis Brasil, tenente
coronel Thomaz Tompson Flores~ vice-almirante Joaquim 
Francisco de Abreu. Homero Baptista, Manoel Luiz da Rocha 
Osorio. Alexandre Cassiano do .Nascimento, Fernando Abot~ 
D~n1etrio Nunes tR'ibeiro, tenente-coronel Antonio Adol;pho . da 
Fontoura J\Ienna Barreto; : 

N. 14, pelo Estad'o do Espirito Santo: Dr. José de--Mello 
Carvalho Muniz Freire e Capitão Antonio Borges àe Athayde 
Junior~ que f-oram portadores de diplomas; . : 

N.. 15, pelo Estado do · Paraná: major Belarmino Augusto 
de Mendonça Lobo. cbronel Marciano Augusto Botelho -<le 
Magalhães, Dr. EduardQ Mendes Gonçalves e Fernando Ma-
chado Simas; , ; 

N .. 16, pelo Estado do Rio de Janeiro: coronel Francisco 
Victor da Fonseca e Silva, João Severiano da Fonseca Her
n1es. Nilo Pecanha. Urbano Marcondes dos Santos Machado, 
Di oriysio Manhães Barreto~ Cyrillo de Lemo~ Nunes Fagunàes . 
. Alberto Olympio Brandão. Augusto de Oliveira Pinto. José 
Gonçalves Viriato de Medeiros, Joaq.u.im de Souza Breves, 
Virgilio d-e Andrade Pessoa. Carlos Antonio da França Car
vallio: J.Juiz Barreto Murat~ .João Baptista da ~-Motta, Luiz Carlos 
Fróes da Cruz, AI cindo Guanabara e Erico Marinho da Gama 
Coelho; · 

N. 17, pelo Estado de Pernambuco: .José Nicoláo Tolentino 
de Carvalho, Francisco de· Assis Rosa e Silva. João Barbalho 
Uchõa Cavalcanti~ Antonio Gonçalves Ferreir~ José· Marianno 
Carneiro da Cunha, Joaquim José de Almeida Pernambuco, 
João Juvencio Ferreira de Aguiar, André Cavalcanti de Albu
querque,. Raymundo Ca.rneiro de Souza Bandeira, .Annibal 
Falcão, José Vicente 1\feira de ' Vasconcellos, Antonio Alves 
Pere!ra de Lyra, João de Si.queira Cavalcanti, João Vieir~ de 
_-\rau.fo. Luiz de Andrade, maj-or Vicente Antonio do ·Espírito 
Santo e Belarmino Carneiro. _ · 

RECONHECIMENTO DR DEPUTADOS 

Na sessão de 10, indo ·· proceder-se á votação do parecer 
n. 18 ca sa Commi8são de verificação de t>Cderes, sobre a elei
ção de deputados pelo Estado da Bahia, que reconhece validos 
os· diplomas dos Srs. Dr. ·Jo$é Augusto de Freitas. coronel 
Francisco de Paula Argollo, Dr Joaquim Ignacio ·Tosta, Dr. 
José .Joaquim Seabra, Dr. Ant<>nio Eusebio Gonçalves de Al
meida, Dr. Aristides Cesar SPinola Zama. Dr. Arthur Cesar 
Rios, Dr. Garcia Dias Pires de · Carvalho ·e Albuquerque, ..nr .. 
Marcolino de Moura e iUbuquerque, Dr. Severino dos Santos 
Vieira. Dr. Francisco dos Santos Pereira, contra-almirante 
Custodio .Tosé de Mello. Dr. Francisco de Paula Oliveira Gui
marães~ ' Dr. Aristides- Augusto Milto~ Dr. _· Amphilo-phio 
Botelho Freire de Carvalho. conselheiro Francisco - Maria 
So<lré Pereira, Dr. Dionysio Evangelista de· Castro Cerqueira. · 
Dr. Leovigild.o. do Ypiranga A.morim Filgneiras, BarãQ d'e 

. ~:. · . . . . 
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S. 1\rlarcos, Dr. ~ebastião Landulph~ da.- Rocha Medrado e 
Barão de Villa Viçosa, e que em relação á valida:d~ do· diploma 
do capitão Salvador Pires de Carvalho e Aragão_ Junior, julga 
necessari.o que lhe- sejan1 · pre5entes· as aetas atrguidas de 
falsifilcacã.o e ·constantes da . contestação do eonselhei;-o Dr . 
Francisco Prisco d-e Souza Paraíso, bem como outros do
cumentos, suscitou-se uma questão de ordem em que tomaram 
parte os .. Srs. João de Siqueira, José Avelino, Rresident~ 
Barbosa Lima, Martinho Prado Junior, João de Siqueira, José 
A velino e Presidente, ·questão que tivera por origem um r~ 
querimento verbal do Sr. João de Siqueira, para que fosse 
submettido á votação o parecer, por nome, dos deputados reco
nhecidos. :Posto finalmente a votos este requerimento, não foi 
approvado. . 

Sendo annunciada. a votação do parecer, ·suscitou-se nova 
questão de ordem, · em que tomaram· parte os Srs.' Francisco 
Glicerio, Barbosa Lima., Martinho Prado Junior, Palleta~- e 
Matta Machado, que apresentou a seguinte · · 

Emenda 

Requeremos que seja adiado o reconhecimento do Barão 
de Villa de Viçosa, nos mesmos termos pedidos pela Com
missão em relação- ao reconhecimento;, do Sr.. Aragão Junior. 
-João de Siqueira. --Matta Machadõ. -Retumba. - Ap
provacão desta emenda. 

Na- mesma sessão são reconhecidos e declarados deputados 
- pelo Estado da Bahia, -os Srs.: Dr. José Augusto de Freitas, -

coronel Francisco de }Paula Argollo, Dr. J:<)aquim !gnaci~ 
Tosta, · Dr. José Joaqu~ro Seabra, Dr. Antonio Euztebio Gon
çalves de Almeida, Dr. Aristides Cesar Spinota· Zama, Dr. Ar
thur Cesar Rios, Dr. Garcia· Dias Pires de Carvalho e Albu
querque: Dr. Marcolino de Moúra e Albuquerque, Dr. Seve-
riano dos Santos Vieira, Dr. Francisco dos Santos Pereira, 
contra~almirante Custodio José de Mello, Dr. Francisc-o de 
Paula {Hiveira Guimarães, Dr~ Aristides Augusto Milton, DI:. 
A;n1philophio Botelho Freire de Carvalho, conselheiro Fran
clsco Maria: Sodré Pereira, Dr. Dionysio Evangelista de Castro 
Ceraueira, Dr. · Leovigildo do Yr.liranga Amorim Filgueiras, 
Barão' de :São Marcos, Dr. Sebastião Landu:Ipho da -Rocha 
Medrado. _ · ·· .· . · .. 

Na sessão de 11 são .reconhecidos e declarados deputados 
:Pelo Estado de Matto Grosso os Srs.: Antonio Francisco de 
.Azeredo e major Caetano Manoel de Faria ~ Albuquerque. 

Veiu á Mesa a s-eguinte . 

. · ttequeiro que se consigne 'na . acta de hoje a .seguinte· 
decl~racão : .. 

. Declaro que não t!ve oce~sião de ver as not~ tachygra~ 
Phicas! que ·foram- hoJe publlcadas ·no Dim-io Officüjf,.= ,.-....... 
J. de Serpa. ' 



Fui . lido, ap(Jiado~ poslo- en1 discussüo c sen1 delJuJc ap
prq.vado , o seguinte . 

Requeri1nenio 
' . 

. Requeiro que~ por intermedio das auctoridndes ccnnpe~ 
~ tentes~ e no intuito de ·esclarecer .o ·.iuizo que . sobro a eleiç.ão 

do Estado da Bahja . tein ·de formular a 3:1 Co1nn1issão~ sejan1 
solicitadas do Governo da Bahia .. c01n a possível .brevidade: 

· 1". · As actas arguidas de falsific_ação. pefo · éontestante 
Francisco · Prisco -de Souza Paraíso, e na falta delias o rc~. 
sun1o da ·votacão que coube a cada . un1 . dos candidatos; . · .. · 

2°. As ·· actas que ainda não foram ,enviadas á .Secretaria 
desta Caruara: 

3°. Informações sobre o .nu1nero total de secl~ões eleito
raes daquelle Estado e quaes aquellus onde não· ho_uvc elei-
..:ão. - · JI-iauel de Cast1·o~ P~resid~üe. · · 

Teve identico destino o seguinte 

Reque~··intento 

11ct{ueiru qu~~ se pct.;arn ao Conselho :\íunivipal tia .Cap ilat 
do Estado da Báh1a~ por intern1edio do r{~spcctivo g;o,·erHador~ 

· ~l~ ao.Uteiltica~ das .1:\ e . 2:1 . secções da vil la do Geremoal.w; que 
ser,:·iran1 pa:ra· a apurnrão_-.gcral.· - · Z(l.nut . 

• 

• . ! ~ -. , · " 

- - .i ... ~ • 

. P"\!lECE!:. . SOBRE "\s,· m .. Et(!ÜE:S DOS :Esrr"\DúS ·uo -l\-1Alt"\'::\'HÃo · 
E PIAUHY. 

· Sfíu aprese)lludo~ · os scg'Ui:ntes pareceres: 

N . 22 - 1890 

Eleir:iio no E-stado · do Jim·anhüo' : . ... . 

A 1 a. Con11njss~.o. de Inqüerito e:xan1iriou ·as ·actas parciacs~ 
a ac-l.a da apuração g·era.l e~ hen1 assim~ todos os pupcis rc.;,.. 
lati vos·· tt :eleição - a que se , proceà~u, no Estado do . l\!aranhão~ 
n~1dn. .. encontrando que possa alterar o ·resultado constante da 
·apuracão · geral. Portanto~ , é de ·parecer que ?ejam approvadas . 
todas aquellas eleições e ·ré conhecidos ·d'eputados pelo . Estado 

-· do . l\Iaranhão os cida-dã. os Dr . . :Manoel :Bernardino da Costa 
Rodrigues. Dr. Custo di o Ah·es dos Santos. Dr. ' Casimiro Dias 
Vieira -.Junior~ Dr. José Rodrigues . Fernandes, ·Dr. Henriqu-~ 
..:\.hfés de . Carvalho~ Dr. Antonio Ennes de Souza, 1° tenente 

. .:~ugusto . Tasso c: Fragoso. . . 
' ' ·chegou ao· 'éonhcciniento da· Cômrnissão o ·fallecimento . do 

Dr. Custodio. Alv,es dos Santos, un1 dos eleitos por este· Estado; ' · 
leva .- ·elia; ' })ortanto~ o . facto .· ao eónhecin1ento -da -. 1\Iesa,.-para · 

· tornar·as ·.pl:ovidenc-ia:s · que ·O :easorex:ige~ ~-: · A.le:ia1ul-;·e · Stoclder . . : 
·- · Olivei:ra.Pinto. · - F,onseca He'rnies. ' 
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· N. 23 ·-·· · 1890 : ~- . 

· Ele(~~ões. no ·Estado ·do P'io.'lt,hy 

~ . . 

A 1:1. Con1nlissão de Inquerito~· exanlinando ·todas as actas 
cJa eleição a que se procedeu ·no Estado do pjauhy, nada en
controu que possa alt~rar o resultado constante da apuração 
geral. Portanto. é de parecer· que sejam approvadas todas as 
eleições parciaes e reconhecidos deputados os cidadãos Dr. An
i'risio Fialho:o Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, 1 o . tenénte 
Nelson de . ·1iasconcellos e Aln1efda e coronel Firmino Pires 
Ferreira .. -· Olivei1·a Pinto. · - Ale:cand'f·e Stockler .. - Fon- · 
seca H e1·rnes. · · 

Aberta a sessão do dÍa 12 . . é lida, posta em discussão e 
sern debate approvada a acta da sessão antecedente . 

. Aberta a sessão do ·.dia 13, é Uda. posta em discussão. e 
sc1~1 deb~te approvada a =acta da. acta ·da sessão antecedente. 

O Sr. 2o Secretario lê · un1 officio do Senado, datado de 
12~ con1municando haver sido terminada naquella Camara a 
verii'ica~ão de··poderes de todos os seus men1bros e convidan1o 
a .camara dos Deputadbs a reunir-se a elle na sala destinada 
ás sessões do prin1ciro Congresso· Nacional da Republíca. no 
dia designado pelo decreto n. 510~ de- 22 de junho -de ·1890 .. 

Vêtn á 1\'Iesa as, seguintes 

Decla1·o.'ções 

ltequeü·o qw/ se· cousig11e na acLa; que o n1cu discurso. 
:imLlivado no Dia1·io 0/'/'iC'ia~ -de hontern, ,não ·foi por 1nin1 
J·evisto. senDo omisso ení ·alguns pontos e falseado en1 outros. 
- Palleta. · 

H.cque1ro que fique consignado na acta não ser fiel o dis
tiH'SO que me foi att.ribukio no Diario · Of{iciat de hontcm~ 

c.on1o tendo ·sido ·proferido na sessão de 8 do ·corrente. -
JJm·bo~;a ·lA~rna. ( 1) 

. E'· _lido o parecer sobre ·a eleiçãO ·_do Estado de Goyaz~ 
cuja impressão é · dispensada, a pedido de um · Sr .. · repre~en
tantc. · Subn1ettido á votação. é approvado o parecer . 

. Aberta a sessão do d·ia 1. 4. é lida. ·posta em · discussão e 
sç.m . debate approvada a. acta· da . sessão, antecedente. . . . . . - . -· . . . 

o Sr. 2° Secretai'iO~ servindo -de 1 °,. procede á leitura de 
tnn officio do lVIinisterio dos· Negocios do Interior~ de 1.3~ 
e•.1nunu,nicando que se acha em estado dti prestar-se ti· instai-

( 1)' 'Os. discurso-s·· são ·.pUblicados .. i"telmente pelas not_a3 
tachygraphicas entreguês á redàccão :do Diário Official )>ela 
Secretaria :aa=,camara· dos ·srs .. ,Deputa:dos.f.-'(N . .. da .~R.-,) · ·~ · 

. .... .. ~ .. .:: . . 
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lacão . do Congresso Nacional o palacio adaptadQ para -esse fim, 
em S. Christovão, estando dadas as · precisas ordens para que 
á uma hora da tarde do dia 15, esteja o referido palacio á 
disposição do Congresso. · ··· 

E~ lido, appiado e ppstp em discussão o seguinte 

Requerimento. 

n equeiro que a approvação provisoria do · Regimento pro
Yisorjo do CongresSú Nacional se limite_ á organização da 
Mesa e ao art. 17 do regimento proposto. - Espirito Santo. 

Posto a votos este requerimento, é approvado. 

RECONHECIY.t..ENTQ=l)E~· D~IJT.ADOS- PELOS ESTADOS DO MARANHÃO 
- - E PIAtmY 

• São reconhecidos e declarados deputados pelo Estado do 
Maranhão os Srs. Drs. Manoel Bernardino da Costa Rodri
gues, Custodio .Alves dos Santos: ~ casemiro-Dias Vieira Junior:
José Rodrigues Fern~ndes, Henrique Alves de Carvalho, Anto
nio Ennes de Souza e i 0 tenente Augusto Tasso Fragoso. 

E pelo Estado do Piauhy, os Srs. Drs. Anfrisio Fialho, 
Joaquim Pa-ranaguá, 1° tenente Nelson de Vasconcellos c Al

·meida e coronel Firmino . Pires Ferreira. 
A Commissão, em seu· parecer, communica á Mesa: o fal

lecimento do Dr. Custódio Alves dos San~os, um d()s eleitos, 
para que tome as providencias que o caso . exige. 

OFF!CIOS 

P{)r oflficio do Ministerio dos Negocios do Interior, de 1.3, 
ioi communi{}ado que se acha em estado de prestar-se á in
stallacão do Congresso Nacional o palacio adaptado para .esse 
fim em S. Christovão, éstando dadas as precisas ordens para 
que á 1 hora da tarde do dia 15 esteja o referido· palacio· .á 
disposição. do Congresso. · · · 

Em ofiieio da 1Commis~ão de festejos do dia 15, f0i con- :; 
vi dada a Camara . dos Deputados a faz·er-se represe~tar · por 
uma commissão no espectaculo de ga!a np Theatro Lyrieo, ·a 
realiza.r..:se no · dia i 6. · 

PROJECTO DE REGil-1:ENTO DO . CONG.RlESSO NACIONAL 

E' approvado . o Regim~nto, ad referendum_ -do . Oongresc;o. 
!Aberta. · a .. sessão no di~ i8 de dezembro, é . lida, posta 

em discussão, .: e· sem· debàte · appr9vada a ~cta da ~são dó 
. dia ~4 de .nºveml;»r9. · 
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Na orden1 do dia, ·entrando en1 discussão o parecer 
n. iS A, sobre a elci()ão da Bahia, ha. uma questão de orden1 
em que toma1n parte diversos Srs. representantes. São lidas 
e apoiadas as seguintes 

Erne!Jàas 

Substituan1-se os consideJ·anda e conclusões do parecer, 
pelo seguinte: 

Considerando : 
Que as authenticas das secções eleitoraes do Angical, Bom 

J esu.s da Lapa, Cariparé. 1 a e 2a de Campo Largo. 1 a e 2a de 
Santa Rita. Formosa, Varzea! f=", 2a e 3a de cidade da Barra 
e Icatú~ apesar de a-presentarem rasuras e emend3:s~ deixam 
ver as lettras do nome do Dr. Francisco PriscQ de Souza 
Paraiso! primitivamente escripto, e substituído pelos nomes 
t:lc .Jonquín1 Arthur Pereira Franco em umas, e em outras 
pelo do Dr. Cosme M or:eira de · Almeida. permittindo, como 
reconhece a Cómmissão, restabelecer ao· referido canfdidato 
os . v0tos em numero de 1.931, que lhe foram dados naquellas 
sessõPs· eleitoraes; . · , 

Que, apresentando a authentica da 5:1 secção de 
Sant'Anna, -da capital~ rasuras sobre o numero de votos dos 
candidatos Prisco Paraiso e Salvador de Aragão, não deixa 
verificar os. votos obtidos pelos referidos . candidatos;· 

.:: Qu e:o>.·-na authentica da 1 ~ sec=oã.o de s.· Sebastião das 
.Cabeceiras de Passé. verificam-se. além da existencia de ra
su-ras! alterações . na ordem nunierica das votações obtidas 
pelos candidatos. coincidindo essas alterações com as rasuras ·: 

.: o nome do candidato Prisco cP'araiso, por exemplo, figura com 
seis votos escriptos con1 tinta e caracter de lettra differentes 
entre un1 candidato que obteve · 2117 votos, e outro que teve 
156! sendo - aquella votacão escripta sobre .uma rasura ; 

Que, na authentica da 23 seccão desta parochia, além das 
incongruencías notadas no parecer da Commissão,- observa-se 
que o numero dos eleitores, mencionado na acta de apuracão, 

· está escripto sobre uma rasura não resalvaàa ; 
Que, além dos documentos comprobatorios da falsidade 

da eleição das -duas secções de Geremoabo, aos quaes se 
refere a - Commissão, verifica-se terem sido ambas estas au
thenticas escriptas pelo mesmo punho, declarando, entretanto, 
os secretarias haver cada um escriptq a de sua respectiva 
Mesa; · ·· . · 

Que1 por esses vicios, .são nullas as eleições õa 5ll seccão 
de Sant'Anna, 1 a e 2• secções de S. Sebastião das Cabeceiras 
de · Passé e 1:1 e 2ll. de Geremoabo ; 

:Que, dedu:uidos do:s quatro candidatos immediatos em 
Yotos! os que já foram proclamados deputados. os votos da 
5:1. secção de . Sant' Anna, 1 a e 2s de S. Sebastiã·o das Cabeceiras 
de Passé e 111 e 23 de Geremoabo, e restituidos ao candidato 
Prisco Paraíso .os 1.;931.. mencionados no primeiro. conside
rando, o resultado da eleição é o seguinte: · 

Barão de Villa Vi cosa ........... ~ . . 30 . 962 
Dr. Francisco. Prisco de Sousa Paraiso 30.399 
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Capitão Salvador Pires de CarvalHO e 
·' 

9 ·aPa-o :-= .. ·l...L c : • ..•••.••.•• •' ••••.•••••• 
Dr. Antonio Carneiro da Rocha ..... . 

30·.204 
28.~5'7 

Sejam reconhecidos deputados pelo Estado da Bahia os 
Srs. Barão de Villa Viçosa e Dr. Francisco -Prisco de Souza 
Parai-50. - .4.1·t1tU.1' Rios. - Jla1·colino ~loura. - Antonio Eu
;;ebio. - Augusto de F1·eitas. - Santos Pe'l'ei'ra. - Sebast-ião 
L. Jfedrado. - FJ·anci..ló;CO Soda·é . . -A. Milton .. - Dr. J. J .. 
Seab1·a. - Cesa1· Zauta. 

Ven1 tan1ben1 á Mesa a seguinte 

En1enda 

Que: ap.Provadas as eleições dos districtos de S. Sebastião 
l.las Cabeceiras de Passé e de Geren1oalJo~ seja reconhecido 
depois~ pelo Estado -da Bahia, o capitão Salvador Pires de Car
valho e .Aragão Junior. - R. S. Sala da§ sessões, 18 de .. de-
zembro de i·890. - Ga1·c'ia Pires. ·-

Posta a votos a conclusão do parecer~ é approvada~ sendo 
proclan1ado Deputado pelo Estado da· Bahia o Sr. Barão de 
;\"i lia Viçosa. . 

Em seguida é submettida a votos e approvada a segunda 
parte :{]a emenda; reconhecendo Deputado pelo Estado d'l~ 
Bahia o Sr. conselheiro Francisco Prisco de Souza Paraiso1 
que é proclan1ado Deputado pelo mesmo Estado. 



C~MARA ._POS SRS~ -DEPUTADOS 

Sessões preparatorias 

1" SE·SS.\0 PH:EP.AllATO-RIA, )~!\i 4 DE NÓYE·MHRO. DE i~VO 

PRESIDENCIA Do sn. A-\..~TONIO GONÇAJ..VEs CHAVES . .. " . . 

Ao meio-dia, na .s-ala do Ca-sino ·Flun1incnse~ desti.uada 
aos::· trabalhos. 

-
10 Sn. J'RANCISCO GLICERIO (~lf·inisl'J'O da Agr·icuUttr(' -

de 116, ju-nto á :.llcsa) -tSrs. representantes~ este (1nost-1·an.do 
1.1.1n im.Jp·esso) é o projecto de Reg·il11enlo ··que o Governo Pro-
visorio suhnictte a unia discussão opportuna. Fundado ncJJe~ .· 
acclamo o Sr. Dr. Antonio Gonçalves Chayes, der>ulado por 
l\Iinas · Gcraes~ para. prü3idir aos nossos -trabalhos. (Apoüulus; 

··muito b~!m, ; 1nu:ito lu:·m.) · · · . 
E' acclainado presidente o Sr. Dr. .Antonio · Gon~~alvcs 

Chaves, u qual, depois de to1nar assento~ (jonvida para. 1 o, 2", 
:3", e .}u secretarios os Srs. ·Alvaro de Andrade Botelho, Nilo 
Pcçanha~ Jos·e Augusto Vinhaes e Frederico Augusto JJor·e·e~~ 
os qnae~ uct:UlJatn na -l\lesa, inunediata-mcute, os respectivos 
Io,gares-:. · · 

Abro-se a sessão . 
:: 

o Sn. - 'PHJ!:SIDE~TE convida ·os Srs. dcpulados presentes a 
apresentar os seus diplomas. · 

E1u seguida, o Sr. 1 o scm·ol.ario lê U: scp'uínte 

UELAÇÃO NOMINA~ DOB . SlfS. -D~EPU'fAD<;)S DTPLOM.-\IJOS 

... ·· .. 
Am.azona~ 

Capitão-Lcrtentc Manoel . I:;na~io Bclro.;-t Vie.ira. •. 
Capitão 1\Ianoel Uchôa ;Rodngu~s. .. . . · 

Cea1·á 
:: 

•:\Iart.inho Rodrigues de Souza·. · ·. 
Dr. Aléx:andre José Barbosa·-Lima. 
João Lo.pe:s Ferreira Filho. ·_. · · · 



. •. 

I 

- us -~ 

Dr. José Freire BezerrH Fontenelle. 
Dr .- Justiniano de Serpa. · 
Dr. Frederico Augusto Borges. 
Dr. José A velino Gurgel do Amaral. 
Capitão José Bevilaequa. · 
Dr. -Gonçalo do Lago Fernandes l3astos. 
Dr. l\fanoel Coelho Bastos do Nascimento. 

· Rio·· Grande dô Norte 

Dr. Miguel · .Joaquim de Almeida Castro. 
Dr. Ahnino Alvares Affonso. 
Dr. Antonio de Amorjm Garcia. 

P ara:h:y ba. 

Dr. Epitacio da Silva Pessoa. . 
Dr. Joã-o Baptista d-e Sá Andrade. 
Dr. :Antonio Joaquim da Couto Cartaxo. 
Dr. Pedro _-\merico de Fjgueiredo. 
1 (\ tenente João da Silva Retumba . 

A.lag6as 

· -Ladisláo_ de Souza M.ello Netto . 
. : . . 

b . . . 
./ · . . Sergipe 

:( 

. . · . , . 

Tenente-coron~l Manoel Presciliano de Oliveira VaUadão .. · 

• 
S: Paulo 

General Francisco Gliceri.o. 
Antonio Moreira da Silva. 
Rodolpho ·Nogueira da Rocha ~Miranda. 

Minas Geraes 

Dr. João da Matta Machado. 
Dr. Francisco Luiz da Veiga. . 
Dr. . Polycarpo Rodrigues Viotti. . 
Dr. Francisco Alvaro Bueno· de Paiva. 
Dr. Alvar.o de Andrade Botelho. · 
Dr. Antonio Olintho dos · Santos Pires. 
Dr. Aristides de Araujo Maia. 
Coronel João Luiz de CamPQs .. 
Dr. Domingos da Silva Porto. 
Dr. Domingos Jo-sé da Rocha. 
Dr. Antonio Jaeob da Paixão .. 
Dr. Alexandre Stockler Pinto de Menezes. 
·Dr. Antonio Gonça1ves Chaves. · 
D.r. Antonio Dutra. Nicaeio. 
Dr. Constantino Luiz Palleta. .. .. . . - - ~ --. - . --~ . -· . -
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Dr. João Pinheiro da Silva. 
Oarlos· Justiniano das Chagas. 
Dr. Gabriel de Paula Almeida Magalhães. 
Dr. Feliciano Augusto de Oliveira Penna. 
Dr. João Antonio de Avellar. 

Santa Catharina 

íFelippe Schin1idt. 
Dr. José Candi-do de Lacerda Coutinho. 

.. 

. '. 

O Sn. :PRESIDENTE declara .que vai proceder-se á eleir.ão da 
Mesa que tem de dirigir os trabalhos preparatorios, come-
çando pela d~ ~ 

Presidente 

São recolhida~ 4'1 .cedulas~ que, apuradas, deram o seguinte 
resultado: · · · · · · 

Antonio · Goncalves Chaves .........•.• . 33 votos 
Almino Alvares Affonso .......••.. · .... . 
João da Matta Machado ............. · .• 

T ::. . 
i > 

E' eleito presidente ·o 'Sr. Antonio Gonçalves Chaves. 
O Sn. PRESIDENTE: - -~deço á Camara a honra in

signe. , que acaba de conferir-me. e hei-de= c;sforçar-me pa~ 
correspond·er a essa conf1ança. 

Vice-Presidente 
-

São recolhidas 40 cedulas, obtendo votos os· seguintes S~s. : · 

João Lopes Ferreira Filho .. . ~ ...•.. ; .. 
Augusto de Oliveira Pinto ..•...•... -.· .. . 

· :28 votos 
4 , 

.L\lmino Alvares _4.,f.fonso; ... '. .. _. .... • .. . 
M·artinho Rodrigues de Souza .. .• ..... 
João Baptista de Sampaio ~.erraz ..... . 
João da •M1atta Machado .... ..... ~ .... . 

4 ' :. . 

2 , 
f :) 

i :. .. 

·E' eleito · Vice-l?residente o Sr. João Lopes Ferreira Filho. 
' : . 

/
0 Secretario · 

São recolhidas .40 cedulas. obtendo votos os s·eguintes Srs.: 

.João da .Matta Machado~ · ... ~ · ..• : .•..... 
Epitacio da .Silva P·essoa .. · .. · .. .; · •.. ·;. . ~ .. 
.João .Pinheiro da Silva .....• ~ ...... . 
Em branéo ............ ·~·· ........ · ... · 

27 votos 
11· ' , .. 
f . ~ 
i , 

• , 

!E·' -eleito i 0
. secretario o Sr. .João da Matta Macha-do, o , 

qual toJ)1a. assento á direita . d"o R r. Presjden.te. ~ 
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.2o secreta1•i o 

São recolhidas ·37 cedülà;g~ obtendo votos os seguinte Srs .• : 

Alvaro de Andrade Botelho .......... . 
l\'lanoel Uchôa Rodrigues ............. . 
fi' I .. ' ~ 1 ··...:~ t · •·e 1•l)pe _c 11ntu •.•••.•.•••••••• .•••••••• 
Para 3° c ·1° secretarias (não apuradas) 

23 votos 
11 . '> 

1 " 2 » 

E~ eleito 2° secretario o Sr. Alvaro de Andrade ~ot.clho. 

São recolhidas 37 cednln.s~ nht(\ndo yntoB o~ s~guintes Sr~.: 

Fr~dP-rico A:ngn~lo Borgl"~ .....•••.•• 
.Ant.onio <le An1orin1 Garcia ........... . 
.Toãn da SilYa Rr.tnn1ba ...•..........•. 
.Tnsé Augusto Vinhne~ .............. . 
.A r· i s ti des de A ranJo ;\f a in .....••.•••• 
Anti()ni·o Duf.ra Nicacio ...•...•.....•.• 
.Tnst.iniano rJf\ 8(\rpa ................. . 
l\·fart.inho RorlriJ.~ncs ele Sonza •...•..•• 
:Consf.antino Lui7. Pallcta .............. . 
En1 ~bra:nco · .... . ! . ••••..•••.•..... ~ · •. 
·Para 2~ sc~retario (não apurada) ..... . 

30 ·v o los 
20 l> 
12 » 

2 ::!) 

2 » 
1. )) 

1. » 
1 » 
1 )) 

1 » 
f l> 

São clci'tD::: 3° ~ ·.~o secrl"t.arios os Srs. Frederico Augnst.o 
norp:o~ n Anfnni·o ele .Arnorün Garcia. senrlo declarado~ sup
nlr.nle~ os gr~ . .Toã.o da Silva Retumba · c Ari::;Lides dC' Arnn jo 
"I . . : ~· n w . . 

·.o SR. 1"' SECP.E'r"\RIO rloc~l ara OU f\ ·se a-chnn1 ~oh r~ a nlflSa 
.l'nni~ os cliplorna~ .. dos S(\guinf.P~ S:rs. rlr.pnlarlo5 ~ll\it.os nf\Jrt 
C:npHal Federal: Fr3;nei~() dl". Pnnla l\fa:n·ink. FJ·nnci:=:co Fnr
t'fnim \VoP.rneck de Ahn('idn.. Don1in~-os .T~snino de AlnuqnPr
cnlP- .Tnn ior .. Tosé Augnsf.o Vinh-aes; .Toão Bapf.ist.a de San1-pn.i._ 
Ff\rraz. Alfr~do Ernesto .Tn.cqnes Onriquc e Ari~tic:lr.~ da ~il
Y~ira Lobo. 

O ~n. PnE::;IDENTE cll"c)arn qu~ vai nrn11Ntr u1nn eonwnis:.:ão 
de cinco n1ernbro~ afim .rJ4i organiza·r. :i visf.:l dns iliplnnln~. 
prot~stos~ r.eclan1açõcs P- tepr-esent,a«,;õcs que formn prescn t.n~ 
~í ·Mesa. duas list:l:::;. sendo nn1n dos rlrmnt.ndos clf\ito~ snhl'f' 
cuja. eleição não l1a ia duvida nAm contcs!açüo~ ú ontra rln-
qu~lles cuja ·eleição for contestada. · 

Para a referida commissã.o ·foran1 nomP-arlo~ os ~r~. .João 
:On. Silva Rctu,n1ba. Felinp~ Schmidt Manoel Ticht•a R.oclrignr.~. 
Ant.onio ·Moreira ·da Silva. e ~Ianoel Prcsc-ilia.no de Olivrira 
·valladão. -

O Sn. :Pn.ERTDF.~TE rlr.clar·a que. e::.t.anclo n horn. n~cn.nlarla. 
;ronvida os· ·srs. deputados a con1parccer~ an1anhã. á hora 
<.1o Regimento. 

J..~e\~ant.a-se a scssãD :te: 2 horas da f.ard~. 
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2:: SESSÃO PREP.ARATORIA, EM 5 DE NOVElliDTI.O DE 1890 

PRESIDE~CIA DQ SR •. :\~TONIO GONÇALVES CH·:\VES 

A's 11 horas da manhã. na sala do Cassino Fluminense 
destinada ,aos trabalhos preparatorios·. faz-se a chamada. á 
qual :respond;en1 os Srs. Gonçalv8.s Chaves, Matta :Machado. 
Alvaro Botelho, B.etun1ba. Fernandes Bastos. Bastos do Nasci
n1cnto~ Almeida Castro, Pedro Am·erico. Olh.:eira Valladão. Rn
rlolpho Miranda~ Schmidt.. Alexandre Stockler~ Antonio Olyn
tllo~ Domingos Rocha~ Bueno de Paiva. Ahncida Magalhães. 
João Luiz, Polycarpo Viott.i~ Miguel de Castro c Fonseca 
]-Jc"!rmes. 

Alwe-sc a sessão. 
E, lida n. acla da sessão antecedente, e. po~tn em .di;;-

r.n~são. ~~ estn. ·. ~crn debnJ.~ cnc.errada. $Cndo adisdn n. vnfaeii•t 
ai(~ que haja nun1ero legal. · 

O Sn. 1 o SgcnET:\HlO d;í. conta dn scgn in te 

EXPEDJiE:NTE 

Diplomas dos Srs·. Carlos Augusto Garcia Fer1··-6ira o f!'C-
_ncral Francisco Glycerio. e1citos pelo Estudo de S. Paulo: . 
Dr. 1'homaz :Del}:;{hjno rlo.s Santos. Conde de Figueiredo e :I. o 

tenente José Au:gusto Vinhacs, eleitos pela Oa-pital Federal: 
1. 0 tenente João Baptista da Motta, Augusto de Oli·,reiea Pin!·t). 
Dr. Urbano Marcondes dos ·Santos Machado, Dr. :Xil0 Pcc;n
nha. José Gonçalves Viriato de ·:\f,edeiros·. Carlos Antonio {lfl 
Fran0a Carvalho. Albert.o Brandão. Virgilio de Andrad(• 
,p.essôa .. João Severiano da Fons·eca Hermes, Francisco Vict~.n· 
da !F'cmsr·ca e Silva e Dyonisio ~Janhães Barreto. oloHo~ P0lo· 
E~f.ado rlo Rio de .1 aneiro: Antonio Borges no Atlu~;yde .rum m~ 
0 .Jn~6 elo McHn ·C:arYalhn !Muniz FI'r.irf\. t"'lcif-os p0.1o Estndo 
dn E~pirí to Santo. -. 

A la(!ôa.r; · 

Larli~l::í.n Netto. . . 
SeJ'[.J?,pe 

Mn.nof\l Pr.csciliano de Oliveira ·valladü.o. 

Distl·icto Federal 

Alfredo Ernesto .Tacques Ouriqne. 
Aristides fia SHveira Lobo. · . 
Domingos .Tcsuino de Albuquerque Junior 
Francisco Furqu in1 'Víerf}.eck de Aln1eid:t. 
Francisco de Paula lVIayrrnk. 
João Baptista de Sampaio Ferraz. 

Santa Catharina 

F-eUppe Schmidt . 
.To sé Candido de Lacerda Coutinho. 
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S. Paulo 

Antonio Moreira da Silva. 
Rodolpho Nogueira da Rocha ~!ir anda. 

Minas Geraes 

~~le:s:andre Stockler Pinto de Menezes. 
Am·erico Gomes Ribeiro da Luz. 
Alvaro de Andrade Botelho. 
Antonio Affons·o Lamounier Godofredo-. 
Antonio Dutra Nicacio. 
Antonio Goncalves Chaves • 
.Antonio Jacob da Paixão . 
. Antonio Olyntho dos Santos Pires. 
A.rist.ides de Araujo Maia. 
Astol1pho Pio da Silva Pinto. 

' Carlos Justiniano das Chagas. 
Constantino Luiz ·PaUeta. 
Do·mingos José da Rocha. 
Domingos da Silva Porto. 
}.,rancisco Alvaro Bueno de Paiva. 
Francisco Coelho Duarte Badar6. 
Francis-co Honorio Ferreira Brandão. 
Franoisco Luiz da Veiga. 
Gabriel de Paula Aline ida ·Magalhães. 
João Antonio de _.<\. vellar. · 
João Luiz de Campos. 
João das Chagas Loba to. 

·João Pinheiro da. Silva. 
Joaquim Gonçalves Ramos. 
Joaquim Leonel de Rezend·e Filho . 
. José da Costa Machado ·e Souza . 
.José Carlos Ferreira Pires. 
1\>Ianoe1 FuJge.ncio Alves Pereira. 
P-acifico Gonçalves da Silva l\!ascarenbas. 
Polycarpo Rodrigues Viotti . 
. João da Matta Machado.· 

• 
Sala das· sessões. 4 de novembro de i 890. - João da Silva 

Retumba. - J,fanoel P. de Oli'IM?:ra VaT:tfTdão~ - FeUppe 
Schmídt. - ~foreira da Sil1..1a. - Manoel Uch~a Rodrigues. 

Verificando-se· não haver numero de deputados para de
liberar~ o S:r. Presidente suspende a sessão ~1s 11 horas e 
quatro n1jnutos. 

Comparecem ma1s os· Srs. Nilo Pecanha, ArisUdes Mai~ 
MartinhD Rodrigues, Justiniano de Serpa. Francisco Veiga, AI
mino Affonso. Uchôa Rodrigues~ França Carv-alho, .João Pi
nheiro. Amorim Garcia. Dub.·a Nicacio. Lacerda Coutinho .. 
Cha:~as Loba to. Epitacio Pessna. José Bevilaqua~ Costa Ma: 
chado. Sá Andrade. Thomaz Delohino. Conde de Figueiredo, 
Viria to de Medeiros. Fonseca e Silva. Urbano Marcondes. A.!-· 
~indo Guanabara. José Avelino. Muniz Freire. Custodfo de 
Mello. Barbosa Lima. Alberto· Bra.ndão. Oliveira Pinto. Carlos 
Garcia c Francisco Glycerio. · · 
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Reconhecendo achfll'em-se .pres-entes deputados em nu
m~ro le·gal, o :Sr. Presidente reaore a sessão ás 12 horas e 30 
m1nutos da tard·e . 

.Submetti~a á votaÇão, é app~ovada a acta da sessão an-
tecedente. · · 

. Entra em discussão o parecer n. 1, q::e fôra lido no expe
diente .. se~do, por essa occasião, suscit~da a seguinte 

:~:-~. - · t;~ -~ 

QUEST,.~O DE ORDEM 

0 SR.· CHAGAS LOBA TO : - Peço a palavra. 
O SR . .PRESIDENTE: - ·Tem a pala\Ta. 

· O Sr. Chagas Lobato crê que ha uma preliminar a resolver 
a!ltcs de se ton1ar conhecin1ento de qualquer diploma confe
rindo poderes aos Srs. deputados. E' possível que esteja ent 
~rrn. _n:as ~1c pa.rece 1ncnos regular que esteJamos procédendo 
a Y~rifJC.açao de poderes_- s_epar~da~1ent,~ do Senado, e por duas 
rnzoes: 1\ por:quc a elCicao fo1 feita SimuTtancamP.ntc. e póde 
nnr-se o facto de a Camara reconhecer ~àlic.la uma eleir.ão . 
qno pelo Senado seja annu1lada. o que não seria facto virzêm 
porque deu-se no antigo reg-im.en. A 2 .. razão é de maior·= al..: 
cance. ·pol'(fue não estamos a. inda no regimen constjtuido. e. não 
cxü;tindo S·enado. estamos procedendo incona-ruentemente. 

Um éorpo cyue nã.o existe de.ye estar funccionando ·? Pn-· 
recc que não. P6de acontecer que a Assembléa Constituinte 
elimine da ·Constitnic,ão o Senado. ~. si fôr eliminado. não 
exerceu funcções muito sérias~ quaes as de reconheeer r.>s seus 

. poderes ? 
No dia~ porém. em que a Assembléa Constituinte approvar 

a Constituição~ approvando a e::dstencía do Senado. nes~e dia 
surgem então Camnré.l;~:e Senado, -e este terá· o direito de func
cionar. 

A' vista disto vai aprBsentar uma indicação afim de que 
sejam convidados os membros ·que se destacaram da Assem
bléa Constituinte a vir trabalhar comnosco na verificação dos 
poderes. -

O Sr. Aristi.des Maia não póde estar de accôrdo con1 as 
opiniões manifestadas pelo seu distincto <;Ollega Sr. Chagas 
Lobato. ·· 

O governo revolucionari·o que convocou a Constituinte 
decretou logo a divisão entre as duas camaras. 

Ha uma hypof.bese fjgurada:·:o·elo .. seu· honrado collega que 
póde ser acceita depois de reunido o ·-Congresso. E' hem pos
~ivel que então. con1o nissP. o nobre D,e-putado, se dissolva o 
Sena-do, mas actualmente ~ne existe. 

Conclue dizendo que~ desde que o Governo Provisorio 
decretou que haveria duas camaras1 e não podendo ellas 
funccionar eonjllnctamP-nte srnão' na Constituinte. lhe parece 
que a moção do seu collega não pód'e ser approvada. 

O Sr. José- Avelino - Sr. Pre-sidente, ouvi ·~om toda a 
attenção as observacões m1e acabam de ser feitás pelos meus 
illustrados collegas por Minas Geraes. 

Parece-me~ porém, que tae~ observações . não prevalecem 
rleante dos precedentes historjcos. e que~ neste caso~ devemos 
invocar. 
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SJ t}vessen1os o cara~ter e o papel da nossa ·prin1eira 
Constitui?-te,_ com.prehende-se que a nossa missão seri:a a 
da -Drr8'a'l1J.saçaor ~n1 sua totalidade: de un1 eodigo politico; em 
tal cas-o . ex:ercerian1os corn outra a1nplitude a funcção sobe-
rana que nos foi cornn)ettida. _ (Apoiados.) · · 

A 1)-0Ssa nüssão~ ~o~ém, é diversa, _€, antes, bem sen1e-
1hant~ a ·dos Estados pn1dos. onde o prOJ'ecto de Constituiç·ão~ 
or,g:an1sado ].)elos patrwtas que sahiran1 da revolução triunl
phantes~ serviu de !Jase . aos trabalhos do prin1eiro . congresso 
federal c a este fo1 dchberado que se submettesse simples
n1ente para a formalidade da l'atificacão. 

E' ajnda o que exerceu a Franca. ·após a sua organisaçã:) 
de 1871: f01·n1ulando un1 'Proje.e.l.o para s-ervir de base á tpri
rn-oil'a rt~união do corpo J.cgi~lativo c.onstituinte~ ·OS orp:ãos po-
1 i ti c os da nar:.ão foran1 ahi p'e'rfcihnnente d.efinidos con1 
ftntc-:-:õcs qu.e lhes são propria.s. 

= \F;' cst.e o elen1cnto hist.orico que d~ven1os invocar. c quo 
nos deve servir de ~ot·mn. na grave circumstancia em que no:~ 
"·nr..on I rnm·os. (AJJO'lados, ) 

O SR. CHAG~\s L0BA'To - :Mns foi discutido cn1 nma se) 
r.n 111 m:·a.. 

,o Sn. ~Tosl~ .:\VELINO - Dê-me lic·cnça ... 
No n1om'CnLo cn1 qllc nós encontramos c no nosso caso. 

o illustrndo collcga 11ão tem por si~ con1o ·acabo de dizer. o 
clenv~nto historico~ nern tã-o pouco os .factos~ os ptececl'entcs. 

O Sn. CHAGAs LoB:\TO - Estão n1esmo na nos.s·a leg·is-
lação. = 

O SR. JosÉ AvELii"O - Srs.~ a situação em que nos 
nehan1-os não ú a de un1a. Constituinte incnn1hida de or-g·anizar 
a Xnção .c:~n todos os s~us orgãos~ POI"que ·esta foi organizada 
dcfiniJiY:lll1ente no ·dia 15 de nove1nbro e no dia ,16 por de
;eretos que receheran1 ·o consenso nacional~ decretos qlw tor- · 
nararn-se irrcvogaveis con1o a obra da reyolu(}ão. 

0 SR. CHAGAS LoBA'ro E OUTROS SENHORES -' Não apoiado. 
A ?üu;fio vni ser ainda organizada. ..:\.·qn illo foi nn1a fm"lnal i-
dade ·prclin1inar. , . 

O SR. JosÉ AvEr..I~o - Ah! Então, si estan1os en1 uma 
naoã·o de forn1alidades prelinünares~ falta a serie-dade e o 
respcit o a quanLos netos pnblicos tên1 sido praticados . 
. (A l)a?·tes.) 

S1~. Presidente, não penso que o regimen sob que: ternos 
vivido ha un1 anno, 00111 ser provisorio quanto á sua organi
zação~ o seja quanto ás attribuicões que ten1 Bxercf.do. Tanto 
é certo que esse g(lverno se inspira e se fortifiea nas fonte~ 
de .soberania nacional. quef dizendo-se ·delegação. da N~cão mn 
nome do exercito e da arn1ada, sobre estes do1s org-aos~ _fa
ctores da revolução~ e11e procura apoiar toda a sua actividadc 
e prestigio. . . 

Nmn de out:rra fórma o Governo Provisorio _poderia 1U1-
priroir a di~ecção vivaz ~ f~cunda qu-e todos senbmos nos ne: 
~ocios publlcos e, ben1 assim, encont~ar elementos bastante::. 
fortes para assegurar-nos a tranquilhdade c a o~dem geral. 

Entretanto era preciso apressar, para o paiZ e para o 
n1undo civilisa~do~ a ConstHuiç.ão .definitiva da Nação Brazi-
leira; e que fez o governo ? 
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No exercicio das funcções de que se s-entiu deposita.rio 
npressou-se en1 cl~-C.l'::\.!.ar nma Constitui cão qn c affírmasse a~ 
gJ~anàes eonquist~as da r-evolução. · 

0 .SR. CHAGAS LOBA TO - Não decretou. 
O SR. JosÉ AvEr ... rno - E' u1na Gonsf:itujç-ão -dec·:-etada: 

nem conheç.o outra denon1inação nas sci-encias politicas ·e so~ 
cjaes 'Para oualifioal-a. 

Alén1 disso, a eleição,· :á qual se procedeu e que serviu 
tan1bem de argumento ao meu illustrado collega. indica a di
versidade das nossas funcções das do Senado, justamente por
.que, para a Camara e para o Senado. correram · nas urnas 
Ustas distinctas. De onde resulta que ·a constituição do Se
nado independe da constituição .que nos é peculiar. se.ia pela 
natureza das attribuições, seja pelas condições especiaes de 
elegibilidade para un1a e para outra C.an1ara. (Apoiados.) 

Estou certo~ estou convencidissimo de que nenhun1 de 
n6s, :por n1ais horn~nagens que tribute á obra de 22 de ,junho. 
querer:á recebei-a, como ahi se acha! sem exame calmo, de
ti'do~ leaL ddsap.aixonado e profundo (Jlrluitos apoiados.: m.?.tito 
1JCm .: m.nito bent). qual o , reclan1am a nossa dignidade! as con- . 
vcniencias publica::; e a.s reaes rnanifestações. do pai~ ( .4.pmi'l
rlo.r;;_: ·1nuito bern:) ~ e a Constituição ha de receber &qui. ncst~ 
augusto re·cinto~ por um exame meditado~ embora sen1 pro
·crastinacão, a sancção dos representantes directos do povo, 
de nós~ que son1os os depositarios dos seus votos e aspira
cões, de nós, que traduzimos, directa e immediatamentc, sua. 
\'ontade soberana. (.~ltdtos apoiados; muito b~Jm.: 'muito bern.) 

.O SR. CHAGAS LoBATO - Não contesto isso. 
O. SR. JosE' A.VELINo -·- Nestas circun1stancias. não vejo 

razão para que confundantos~ , no exame ãe verificação de po
deres. a que temos de proceder: as duas can1aras reunida~ . 
. quando cada uma de lias tem suas attribuições perfeitamcnt o 
.clefinidas na Constituição .iá acceita e já executada na mn-
xin1a parte das suas disposicões. ( C1·uzam-se apartes.) · · 

Acho; portanto, que devemos organizar-nos comç> Cama~a. 
cornD o Senado- vai orgánizar-se pelo typo que lhe e proprw: 
o Congresso não ser:.í ()Utra · cousa ·senão a reunião de~sc~ dois 
:r ·anlos do Poder L<:'gislativo .. quando apurados pelos scns or-
gãos Iegit.imos e distinctos ~- (Apoiado.~.) .. 
. P-enso. pois~ que a prehn11nar do honrn.-d? De-putado n;,J.O 

.. deve ser acceita. sen1 embargo do alto respe1to que me mc
reeen1 os seus talentos. 

Cu1npre-no~ prose.guir na .obra .i á encetada~ e apressar a 
hora en1 que a Nação teJll de pronunciar os seus mais solen1nes 
c anhelados julgamentos. ·(11/uUn.c: apo-iados; muito bem,: 
'muito . bern.) 

· o Sn. PRESiiDENTE - A n1ateria · suseitada pelo honrado 
DP-put.ac':o pelo Estado {le Minas Geraes · não p6cle ser ohjccto 
de uma deliberação -da :Mesa. 

O SR .. JosE' A.VELINo ~ Está claro; deve ser suhmettidá 
á votacã.o da. casa. · 

O SR. CHAGAS LoBA To - Foi o ·que fiz. 
o Sn. PRESIDENTE ·- Mas o nobre D·eputado ~-presentou 

un1a indicação verbal; para sullmettél-a :i deliberaçao da Ca-
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~~a: e!3- ne-ce?sario q1Ie precisasse o seu l)ensamento em uma: 
tnd1caçao escr1pta. 

O riobre Deputado fallou pela. ordetp. tTatando-se dO 
parecer da commíssão dos cinco membros,' .sem precisão de 
termos e sem obj e c to. 

_ E' vrecisp que o nobre Deputado apresente a sua indiea
çao por escrtpto para ser incluida. 

Estamos em sessão preparatoria, e nada ha constituido 
s-enã~ o ~overno Provjsorio; -trata-se de um acto do Governo 
Provisorto. em que não vejo inconveniente algum, e não en
contro o absurdo -que o nobre Deputado descobriu· oqual o i'aeto 
de poder dar-se annullacão pelo Senado da eleicão que póde 
se_r a:eprovada peJa Cai:Qara dos Srs. Deputados. E, ·quando 
nao ttvessemos outra razão~ nada ha mais natural, quando 
cada uma das oamaras é soberana. Na verificacão de poderes 
de seus membros. p6dc ena julgar co1no entender e não ba 
nada para ser decidido de uma camara para outra, e tampouco 
o vencido em uma das casas~ netste pa;r-ticular, póde prejudi
car o respeito devido á outra. (Apoiados.) Assim, pois, a 
questão. colloca'da no terreno em que a poz o nobre Deputado, 
11ão nóde ser materia de deliberação r;>ela Mesa. Como disse~ 
n nobre Deputado fa11ou pel~ . ordem. e fez uma indicação yer
JJaJ que não posso submetter á deliberação da casa, e. pois, 
tenha a bondade de formulai-a e manda1-a á 'Mesa. (Muito 
~)em.) 

O Sr. João Pinheiro - Julgo que se faz mister tornar 
bem claro qual o alcance da questão. 

Estamos em sessões preparatorias.· e estas~ nas aetuaes 
circumstancias, precisam por nossa parte de alguma boa von
tade. para que cheguem a seu termo sem embaracos. 

O incidente levantado, não tem a grande_ iroportancia que 
se lhe está a ttribuindo .. ~ . · 

VozEs - Não tem im-port~ncia? Não apoiado ... 
O SR. CH..o\GAS LoBA TO - Não apoiado. Tem o maior al-

cance. (Ha outros apartes.)" · . 

0 SR. JOÃO PINHEIRO - .•. mas atten-da.m-me: eu me 
ex:plicarei e. penso. hei de convencer. . 

Argumenta o Dr. Chagas Lobato, que está funccionando. 
em separado essa corporação, o Senado,_ que o Co'ng-resso p6de 
supprimir; mas tratamos agora da verificação de -poder_es~ 
unj~caroente. Este facto do trabalho em separado não será por 

. si só razão legal para a f11tnra eÀistencia do Senado. Em 1.5 
de novembro as duas c3..maras se hão de reunir ein Congresso 
geral :constituinte. -para discutir o. nrojecto de Cónstituição; 
e lá, si o Congresso soberano entencfer que devemos ter uma 
s6 camara. que Q Sooado de·v~ ser s_up:pr~mido. s~I-o7á por 
motivos de elevada philosophla e PrinClPIOS constltuc1onaes. 
que duvido possan1 ser encontrados pelos defensores de tal 
idéa: mas nunca. absolutamente nunca. p_or esta razão do facto 
material de ter estado a Camara em uma sa1a e o Sena!Io na 
outra para a verific.ação dos poderes. ~- repi~o .. o jnmdente 
que se levanta con1 ar de t.amanha gravidade~ e sunplesr.nente 
uma ouestiuncula. c.arecendo do alcance que se lhe qu-er .attrl-
huir -ôara o fim ·auegádo . ..... · 

O !=;egunto argumento .em f .... avor da _ reun1ao do . êenaào 
com a Camara, nara a ver1ficaçao de poderes em con.!uncto, 
tirou-o o meu illustre co11ega do modo como fot'am fe1tas as 
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-e.Ieições ---. no mesn1o dj-a~~ TiéTo~~ n1esn1oS= eleitores e em uma 
··só aeta. 

. Sen1 duvjd~ nen~up.1a~ tudo isso foi ~ assim; e o foi em 
v1rtude da le1 ~as_ eleu;oes dada pelo Governo Provisorio. 

. E agora d~re1 ao ~eu· collega: é ainda em .virtude de 
le~, conseq;ue~Cia· do proJeeto de Constituição, no qual se con
vocou a N~çao, que as. duas camaras estão separadas. 

·O proJecto c~nsagrou a existencia da Camara e do Se
n~do;_ em.quanto ~ao fôr determinado o contrario, embora pro
VISOrlanle?te, existem, e_ é em virtude e por consequeneia 
deste prOJec)to que fuucc1onam sepa::·ad.as as camaras. · 

Devemo-nos convencer que, por em·quanto ainda estamos 
sob leis do Governo Provisrio. · 

tTl\r Sa. DEPUTADO - Representamos já o voto da Nação. 
·O SR. JoÃo PINHEIRO - Mas, em quanto o não exercer o 

CongressotJ. imperarão as leis -provisorias. Uma lei imperará 
sempre. ~empre haverá uma lei para que não haja anarchia. 
(Apoiados. ) Emquanto não forem as do Co11o~esso, serão as 
que existem. Qt,Ianto ao caso já citado da Republica Franceza, 
onde houve uma questão relativa ás duas camaras nos pri
meiros · dias da assembléa revolucionaria, ~1:io tem cabimento 
ne·sta occnsião e nem se applica n nós, brazileiros. Os repre
sentantes do povo~ lá~ enxprehendiam a lucta com os represen
tantes da nobreza e do clero, e nós, ~'.qui, Camara e Senado. 
somos filhos de uma me~ma origem, do povo l3i da Nacão. 

E' por isso que affirmei, e com razão, que o incidente le
vantado não tem à importancia que lhe· querem a.ttribuir, nem 
o alcance ·que lhe querem dar. 

Não tínhamos nenhuma lei preestabelecida para nos reger, 
~ foi por is~o que 'acceitámos um regulamento provisorio, e · 
não podiamos deixar de acceital-o, porque alguma .cousa havia 
de ser o ponto . de partida para que não eomeoassemcs pela 
anarehia. (Apoiados.) · . . 

o Sr. Nilo Peçanha - Srs. representantes, Sr. Presi
dente. Eu penso que · ~.sta questão não de~a ser Ievanta~a 
agora. A Nação não tem ainda· à posse de s1 mesma, nem 11-
berdade e1n todos os sentidos ·para pensar na discriminação e 
divisão dos ramos do Poder L~gislativo. Estou convencid~ àe 
que este debate deve ser aberto no Congresso, fD!ando est1ve
ren1 reunidos e reconhecidos àeputados e senadores. 

· o SR. C.nAGAS Lo BATO - Seria fóra de tempo. 
· O SR. NILO PECA.l~HA- Não; perdôe-me V. Ex., não está 

ainda ~econhecida para poder julgar a divisão dos _poderes, na 
parte legislativa.. _ .. . 

o SR. CHAGAS LOBATO - Não estou pedindo isso; então 
não me entenderam, nem me quizeram entender. Pec;o a pa-
lavra. 

. o SR. NILo PEÇANHA ·- O· elemento hisíorico, á sombz:a 
do qual o illustre Deputado pelo Cear.â desenvol'!eu o s~u br1-· 
1hante discurso, ainda tinha uma par~e em mu1tos pa~zes do 
norte e noroeste da Europa, depois das. maiores eoDllllocoe.s po-
liticas. . . - é · d pen Ha, porém, alguma cousa de ma1or que }SSO: a 1n e . : 
dencia nacional, de ·que todos nós somos. f1a~ores, e que fo1 
~alada eom o Regimento que ebega .até aquz oomo uma _ou- . 
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thorga~ transfortnaudo a Ca111a1·a cn1 uma cltancellaria da 
p~sta do Interior. (Apo·iados. ) q que é opporíuno é que· todos 
11~s, congr<.!ga'<ios~ peçan1os á l\{e$a que mande redig·ir un1 Hc
s·~me:ato, por _onde ·se regulem os trabalhos do Congresso Na-
cional. (~4.poiados.) . 

O qu_e ain<la é preciso~ Sr. Presidente~ é desde já tornar 
~ RepuhJ:ca ·o g?verno leg-a] do paiz; o que ainda é preciso, 
8::~. Pres1dente: e que se nao ·1·e~:onheçan1 d~puta-dos isotada
nlente; por·que~ _dado o escrutinio de lista, reconhecido u1n, 
ten1-~~ reconhecido toda a del)Utacão. (Apoiados.) 

~ao o~tas as quest.õc~ sobre que a Can1ara, e~n sessões 
prep.a~·aLor1as, ten~ o du:elto de legislar. Fóra dahi vamos 
sacrtflcar o pr1nc1pio da divsão do trabalho, principio consa
grado lwj e tan1bem ua sciencia polJtica. principio onde se 
inspirou o GoYerno Proyisorio para dh·ídir o Poder Leg·is
lativo em dois ramos, simplifjcando assim os trabalhos pre
paratorio::; do Congresso Nacioual. (31tt'ito be1n.) 

O Sr. Matta Machado Uo Secretario) - 1\'Ieus senhores,. 
cu não desejo encara-r a questão debaixo do ponto de vista 
gc~ral :por que ten1 si<lo .encarada pr.-los eollegas que a tent 
discutido; ·quero sinJplesroente estudai-a debaixo de un1 
ponto de vista l'nais positivo - o dos inconvenientes que 'Dóde 
haver! principaln1cnte para a dignidade da Constituinte, que . é 
o po11to capital, no facto de se teren1 reunido separadan1ente os 
seus n1e1nbros, divididos desde já en1 Can1ara dos Se.nadorcs c 
a Camara dos Deputados~ em virtude de um ae=to emanado do 
Governo Provisorio. 

O Sn. S . ..\ ANDRADE - .. A. Constít.u.íção t~tá ·mutiüH.la;. 
(Ha O'ttt1'0S O.JU~·J·t<:s.) · . 

O Sn . I\L'\TTA I\i.1.CliADO --- !lias~ senhores~ eu, que sou 
·tmnLmn lllUiló zelozo . da. . dignidade do cargo que represento, 
e ·de que Ju i eleito }.H: lo Y-oto núo ::;olicitadu e jJela lin·e Yonlalle_ 
dos cleílore:5 mineiro~, e espero honrar a ~ua confiança e' o 
c.atgo que 1ne foi confiado .•. 

O Sn.. Co:s-Dl3: })E PmuEll\~Do - Creio c;.ue isso acontece 
a todo8. (i!.poiados.) 

O SR. MArrA ·l\IACIL\Do - • • . e o 1nesrno acontece a todos, 
ccr·tan1entc:o não 1ne sinto offcndido de modo algum nessa ài
g"llidade -de legitirno · representante da Na<,.~ão! por ter 3.(j{jel

{auo. como n1emb1·o da ·Constituinte Brazileira, o Jnodo {]e 
funceionar determinado pelo Governo Provisorio no acto 1quo 
precedeu a nossa .reunião. 

O Sn. .ARISTIDES !\IAL<t - Sen1 duvida~ Inesrno porque era 
o uni co poder col'npetente para estabelec-ei-o. 

c ·O SR .. l\L\TrA l\L-\.CH~\.oo - "Senhores~ nós varnos constHuir 
o paiz, essa é ã nossa missão, n1as era preciso que se cstahc.;
lcc~sse prévianle~!.e o modo prati~o _de ~egu~ar o.s nosso~. pr1.
n1cn·os J)assos. ':Sl {) Governo · Prov1sor1o nao t1vessc tH.lo a. 
feliz idéa de detcrn1inar esse modo pratico, quetn o faria~ cu 
vns pergunto? que faria todo esse grande nun1ero de represen
tantes, que aqui se :reunis~em~ se~ un1 ~or.tc, sen1 uma luz, 
emfiro, sem um n1odo pratico de se constitunem, de se orga
nizarem? 

·Terian1os. com certeza, de presenciar scenas des~"rada
veis neste reéinto, surgiriam difficuldades a todo o ·Instante\' 
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na organizac;ã.o definitiva do Con .. "reso NacionaL .!\Ias 0 Go
ver~o Pr9visor~o~ tendo f].ecretado 

0 

a Constituicão ad 're{eren
dt~'m, no exercHao de um direito legitimo 1 porque nino-u em 
pode contes!ar que, no. p_eriodo .revolucion'ario que atr~ves
san1os, o uni~o poder a1I1da constituído é Governo Provisorio 
c que~ pela, força das · c1rcumstancias, representa a . soberania 
popul_aJ:, ate . ·que uos constituan1os e1n assembléa reO'ular no 
c·xerc.Jcw deste podc~r, chgn, tendo decretado a Constituicão ad 
1'e{e7·'1_'ld'U_'ln e. !_llandado ~~ecutal-a sómente na parte que se 
refer1a a ele1çao e reun1ao do Congresso Constituinte, era na
tural .que tan1bem estatuisse o modo pratico de se reunirem 
us :r;e:pre~ntantcs eleitos. para f(!cilitar, n1esn1o, o trabalho da 
vei'lfiCaç3:o dos .seus poderes e apressar sua legal installação ., 

Admltta-se que a Constituinte resolv·a mais tãrde anolir 
u segundo ran1o da representaoão nacional. como se tem 
dito; po!·ém, nisto não haveria. inconveniente nenhum, por
que, ass1n1 como ella póde abolir o segundo ramo da repre
sc~taoão nacional~ póde-se tamben1 alterar, acceitar ou re.:. 
.i~Itar ?lltr~s actos _do Goverl!.o Pr9visorio~ que, entretanto, 
sao hOJe leiS do pa1z e o serao ·ate que o Congresso se n1a
nifeste sob:re elles~ sem que, lJOr isso~ deixassem de realizar, 
na occasião én1 que foram promulgados. todos os seus effeitos. 
( ·i . d ) . .. ~- pota os. 

- Demais, que inconveniente ha en1 dividir o trabalh{) do 
l'econh8cimento ~de poderes ? Quo os ddpulados reunan1-se ent 
vma casa, c. ah~ apuren~ os seus poderes, e os senadores se 
J'cunam · c1n r.ldifido diYerso ? l\Iatcrialment.e não Yejo · senão 
vantag·ens na divisão -do trabalho estabelecido. (Apoiados), e 
moralmente não coniprehendo que o Congresso perca de sua 
in1portancia ou soffra em .sua dignidade. desde .que, r.ec()nhe
cidos os poderes, uns e outros se reunan1 para e:x:erceren1 as 
elevadas funcções que lhes fora.n1 confiadas pela Naç_~ão .. 
l.Apoiwios. ) Precisan1os~ é verda·de, de un1 Regin1enLo con1-
n1un1: pelo qual nos governen1os quando reunir-se o Con
gi'esso~ e para iss_o h~i de prop9r e len1brar ao,s 1neus eollegas 
da Mesa a conYeniencia de convidarinos o Scnaao para llomear
:-;;::. u1r1a connnissão :n1ixLa de deputados e. senadores, no in
luil'J de org-anjzar-sc esle Regi!nento. (.~lpoiados.) 

U:\1 Sn. DEPUTADO - · Esta é a primeira necessidade. 
O Sn.. l\L\.TTA l\iACli,!\.DO - (-1° Sec1·etar-io) - E' questão 

importante~ não ha duvida~ e devernos tratar quanto antes de 
organizai-o, porque o tempo urge. . . 

O que me levou a pedir a palavra f-or ~ propost~ feita 
pelo nobre Deputa:clo gue n1e ~prece.deu, relativarnente a con
Yoni,:.ncia de s-~~ or!!'aruzar esse Reg1n1ento. 

Jul!!O que- é e'"'ssa necessidade muitissimo urgente, mas 
não é agora a occasião de tratarmos d~lla. Desde que pe~a. 
confiança dos 1neus illustres . colle~as _fui collocado na Mesa, 
.iú me tinha lembrado da eonvenwn_Cia _de propor_: a nomea
~~ão da commissão mi~ta :para a organ1zaçao do Reg1n1ento com
Úlunl~ e por jsso: não se aprcsso~1 a l\:Iesa e_n1 subrnetter .o pro
.1ceto apresentado pelo governo a approvaçao da Camara, a1nda 
não constituída legalm·ente. · · . . _ 

A-cho, portanto, que a en1enda ap!eseD:tada á _Ind1Caçao 
que se discute, pelo Dr. N~l~ Peçan~a,_ e muito acceitave~ ou 
antes. necessaria, mas ped1r1a ao d1stincto collega que naC! a 
apresentasse j.á para não haver de1nora na discussao da 1n-
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dicacão e poder a ·camara decidir primeiramente a grave 
questão de ordem agitada pelo illustre Deputado por Minas 
Geraes. (Apoiados_: muito bem.) ~ · · 

E' o que tinha a dizer. 
. . _o Sr. Chagas 'Lobat:> pouco ten1 a a'?-crescentar ao que 
Ja d;s~e, porque _a questa~ está bastante discutida. Quer ape
nas d1zer que nao se trata de uma questiuncula mas sim de 
alta questão politica, como o prova a discussão havida. Pondo 
de parte o absurdo que ha de resultar da verificação de po
deres em separado, a sua questão é outra~ é a questão po
li tica. 

Pergunta si, formando a Can1ara um Cong.resso, para to
n1ar conhecimento do projec.to de Constituiç-ão, poderia. si 
quizesse, eliminar o Senado, funccionando como se acha? Não 
teria o direito de fazel-Oi porque já era uma corporação exis
tente e formando parte da Constituição. 

TeJn-se confundido a questão. O orador não tratou de 
divisão de poderes, nem podia tratar, porque estamos em 
sessões preparatorias e em verificação de poderes, e, como 
esta questão é de verificação de poderes, julgou coxfveniente 
agita1-a. O que quiz fazer sentir foi que esta Camara não 
podia funccionar separadamente do Senado em verificação de 
poderes, porque Camara e Senado constituem uma assembléa 
constituinte. 

O Sr. Costa Machado diz que esta questão é importante, 
porque se trata de uma indicação apresentada pelo Sr. Chagas 
Lobato. 

Pergunta: Si a indicação fôr acceita, que acontecerá? 
A discussão tem sido desorientada: tem-se tratado de as

sunlptos ·diversos e ·Se fallou, até, em H.egimento .novo e em Re
nublica Franceza, gastando tempo, quando a questã~ é a se-
guinte: · 

O Sr. Dr. Chagas Lo bato quer que se convide o Senado. 
par~t vir, conjunctamente, reconhecer os -poderes. 

Ora, diz o orador, nós nos achamos reunidos aqui em con
sequeucia de ordem do Gov~rno Pr~visorio. O ~oyerno Pro
vi~orio creou e o povo acceltou do1s poderes d1stinctos: Se
nado e Camara dos Deputados. 

Não estamos funccionando como poder constituinte, esta
mos apenas em sessões p:reparatorias. · ·Depois de reuuidas a 
Camara e o Senado como Constituinte,- é que se poderá appro
var ou reprovar a Constituição. 

Ernqu:1nto~ porén1. isto não se der, cada uma das .c~atnaras 
deve verificar os poderes de seus membros e, portanto, en
tende que não deve ser approvada a moção. 

V em á Mesa e é lida a seguinte 

Indicação 

«Indico que seja o Senado convidado a vir reunir-se a esta 
Can1ara para. conjunctamen'te, verificarem os seus poderes· 

~Sala das sessões, 5 de novembro de 1890 .. - Chagas Lo
bato:~ 

o sn. ARISTIDES MAIA requer .o encerramento do debate 
p' que~ consultada. a oamara,. é _approvado •: . 
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Subrneltida á votação~ é rejeitada a indica~~ão do Sr. Cha
ô1lS Lobato. 

(.",()ntinúa a discussão do parecer n. 1, ·que é sen1 debale 
apl)rovado. 

E~_tra en1 discussão e é eg·ualnH~nlc .senl debate appro,'!ado 
o seguinte 

P.~RECEB. N. 1 A 

A Conunissão de cinco n1e1nbros. nomeada em vista da 
disposição do_ art. ·13 do Regim·ento provisorio~_ ven1 apresen
tar-vos as listas a que se refere o n1esmo artigo. 

Sala das sessões, 5 de noven1bro de 1890. - Jfanoel P .. , 
ele Oli-veir·a Valladão.- João da Silva Retttrnba .. - Manoel 
Uchôa_ Rodrig,ues. -A~ MO'I·ei1·a da S'il't.:a.: · Feltppe_ 
&hm~~ · 

LISTA DOS DePUT.-\DOS QUJ~ .:\.PHESENTAHAl\I DIPLO:M.\. SEM 
CONTESTAÇt-\0 -

S. Pat~lo -

C:1rlos Augusto Garcia Ferreira. 
F1'ancisco Glycerjo. 

Capital F cdcral 

'rlunnaz Delfino dos Santos. 
:..~'-•ude de· Figueiredo~ · 
J·u~é .l\ ug·u~to Viuhacs. 

ll'io llc J anc·iro 

Juão Baptista tla :\lotta. . 
Aüguslo de Oliveira Piulo. 
U:r:bau.o Marcondes dos Santos ~·l:.telJaão. 
Nilo .Peçauha. . 
José Gonçalves V.iriato de l\T e<leit·os. 
Carlos Antonio da Frauc;a Carvalho .. 
.Alberto Brandão. 
Virgílio de Andrade Pessoa~ 
João Scvcriano da Fonseca Hermes. 
~Francisco Victor da Fonseca u Silva .. 
Dvonisio Manhães Bari·eto . ., 

Espírito Sanlo 

:\ nlon iu Bo1:~gcs de Athay{lc _Junior: • 
. Jot:é dt~ :Mello Carvalho l\'Iun1.z Freire. 
Sala da~ sessões 5 de novCii1bro de 18!10. - Joi5:o _da 

Sil·va Retumba. - Felippe Sch1nidt. - j}fanoel P_.. de Oltyetra 
Vallaclão. - A .. .Jforeh·a da Sü?)a. - ll!anoel Uclwa Rod7"tgues. 

O SR •. PRESIDEXTB annuncia .que vai pr9ccder-se: ... ~9 ~or-
tcio dos membros que (!~vem compor as seis comr:~n;:;;:;oe~ de 

6 



--82--

,-críficação de poderes, a que se refere o ar~. 15 do Regi
mento provisorio .; · 

O Sr .. Thomaz Delphino_ (1J<;la o·rdem) - Sr. Presidente, 
o benemerlto Governo Prov1~0r1o entendeu mandar fazer· um 
projecto de Regin1ento intG•rno para. as sessões preparatorias 
da Can1ara dos Deputados. Como este proj ecto é nosso; é 
para nós: serve para os nossos trabalhos, me parece justo e 
razoavel que seja discutido e approvado por nós . (.Muito 
bem.) -Por consequência indico que seja nomeada uma com
n:,issão para, depois de examinar este proj ecto, dar parecer 
·soLre ell~, no tem!)<> que julgar :mais conveniente, agora, já, 
log9, . hoje .ou amanhã, emfim, no prazp que lhe fôr neces
sariP . 

.O Sa. NILO PEÇANHA - · Muito bem. Isto é o que devemos 
fazer hoje. · · · 

E' enviada á Mesa e lida a se_guint.e 

Indicação 

<t Indico que seja nomeada uma :Commissão para dar pa
recer sobre ·o proj e c to de Regimento interno, mandado orga
nizar pelo ~enemerito Governo Provísorio, para· a ~amara dos 
Deputados. 

Sala das sessões, 5 de noyemb~o de 1890 .• : - Th_o_'ll'UU Del-
pkino~ · 

E' egualmente ~viada á Mesa -~ lida a seg-uinte 

Indicação 

« ProponhC? q~e a M·esa nom.e}e uma Commissão de tres 
membros e off1cie ao Senado, convidando-o a fazer outro tanto 
e que estas duas commissões, reunidas, formulem um pro
jecto de Regiment.o con1roum, p qual seja àiscutigo e votado 
em sessão plena das · duas camaras. -A .. Magalhães.~ 

Estas indicações ficam sobre a Mesa, afim de serem to-
madas em consideração n.a sessão d.e amanhã_. . . _ 

Procede-se ern seguida ao sorte1o para as se1s cornm1sSoes 
de V·eri.ficação de pode~es, que ficam as§~ constitui das: 

Pri'l'lteira . c.omjn.issão 

Ale indo Guanabára ~ 
Oliveira. Pinto . 
.Alexandre Stockler. 
Sampaio Ferraz. 
Fonseca Hermes. 

$euunda commiSsão 

Aristides Lobo.: 
Nicacio .. 
Barbosa L.ima ._. . 
Belfort Vieira. · 
Conde de ~igueire~o. 
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Terceira com'missão 

Palleta. 
Almeida Castro. 
João Lopes. 
Car·taxo. 
Serpa. 

Epitacio Pessôa. 
Viotti. 
Ourjqu·e • 

Qua1·ta comuâssão 

. J esuino de }Jbuquerque. 
Manhães Barreto. 

Qu intrJ. co'Jr..~JL,i•.o;sttr.J 

Bueno de Paiva. 
Pedro Americo. 
Urban.o Marcondes. 
Viriato de Medeiros. 
Moreira da Silva. 

Sexta commissão 

Vinhaes. 
Franca J Carvalho. 
Fernandes Bastos .. 
Nilo Pecanha. · 
Ladisláo Netto. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convida os 

Srs. Deputados a reunir-se amanhã, á hora regimental para 
continuação dos trabalhos preparatorios •. ' 

~~vanta-se a sessão ás 2 1.12 horas da · tarde. 

311 'SESS..:\.0 PREPA1RATORIA, EM 6 DE NO"VEMBRO :DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR •. ANTONIO GONÇALVES CHAVES 

A's 11 fl2 horas da manhã, faz-se a chamada, á ·qual 
respondem os Srs. , Goncalves Chaves, Matta Machado, Alvaro 
Botel'ho~ Retumba7 Amorim Garcia, Gonçalo Lago, Pedro 
Americo, José Avelino, José Bêvilaquá, · João Lopes, Uchôa 
Rodrigues, Barbosa Lima: Thomaz Delphino, Almeida 1\faga
lhães, João Pinheiro, Carlos Garcia, Gonçalves Ramos, Costa. 
Machado, Coelho de Paiva, Viriato de Medeiros, Francisco 
Amaral, João Avellar, Feliciano Penna. Nilo Peçanha, J!ran
cisco Veiga, Nascimento: Francisco Glicerio, Lacerda Couti
nho. Americo LUz: Urbano Marcondes, Oliveira Pinto, França 
Carvalho. Polycarpo Viotti. Baptista da Motta, Cyrillo de 
Lemos. Moreira da Silva. Justiniano 'Serpa7 Alcindo Guana
bara, Dutra Nicacio, JesuinQ de Albuquerque, ~istides Maia, 
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R(11JoJpho l\Iirauda. Olyntho Pires." PalleLa. Alexandre Stockler : · 
e Don1ingos Porto. · · 

Abre-se à sessão . 
Con1parecen1 depois os Srs. Epitacio Pessôa. Bezerril 

Fontenelle~ :\'f~lnhães Bal'reto. Alberto Brandão. Conde ele Fi-
guejredo e Almino ·Affonso: · 

E' lida e :posta en1 discussão a acta da sessão antecedente .. 
· O SR. BARBOSA Lr~L\. - Peco a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE - Tern a palav-ra o nobre Deputado.· 
O Sr .. Ba_rbosa Li~~ -:.Sr. Presidente,. deseJo saqer . em 

qi.lc co1Um1ssao de verlfJCacao de poderes fui collocado. 
O S!1. PRESIDE~TE- X a tcn:eh·u. 

o· SR. B.·\BHOS:\ LI:\I.\ - Penso :CIUe h a urn equivoco na 
redae<;fio da :.teta. HontenL por occasião do sorteio. o meu 
nome foi indicado para a terceira e não para a segunda Com:
n1issão. 

O Sn. PRESTJJEK'l'E - O nobre Deputado tern razão. 
YeJ·ifil~.a-~e que l1a cqui\·oeo. qúe Yai ser corrig-ido. 
O S:-L :\L-\'l~'A l\iACHADO uo Secreta/rio) - .sr. Presidente~ 

-rerif'icando ha pouco .que o ar't. -15 do Regimento não per
mil t1' que ~·~ dr•putarft.1='. repJ·(•sr-.nl.allt.es de UI li Est.ado, façaPt 
] 1arte de con1n1issões que tenham de dar parecer sobre as elei
c·círs do Jne.~mn ]~stado. e t('ndo o Sr. Dr. Barb0Sa Lima Te
Z·l;l.,llludo ::;obre a ~ua inclusão na 2n Conun~.~·sãn .. quando tinha 

. :..: ido sortNldO para a sn. peço a ·v. Ex. que~ en1 vista do ~rtigo 
ei f a do. n1andó r•xtr·:.1h ir da cH"Jla r~u t t·o nome. yj~J <) con1o c. 

l~,.,J_n·~~ . Deputado ni'í o pôde r:1ze:· pü.t·l c rlr~sa. e!)mmü;siin~ 1}11 1: 
f r·m de julga1· de dei<_:ücs referente~: ao ~cu Estado. 

O Sn. BARBOSA LDI.\. - Ha engano. Estnu na 3a Cnrn
nü~~~in. que · t.en1 de .iutg·ar <:las eieições de A.lagôas. Sergipe~ 
13ahla c Es[Jirito Santo, e sou Deputado pelo Ceará. 

O · Sn. ·:\L \r.rTA :MAcH.\DO (I~ Secreta.rio) ·: - Então ref cr·e-se 
~to Sr. Dr. Cartaxo. 

< 1 Sn . . Pnr::smE~TE- );"c.s::::0- caso -vai-se pT·ocN.h~l· ao sor-
1L·i'-' de n1n nom e Jl<ll'U snbstitn]r o Sr. Dr. Cat·taxo, que se, 
aelta impedido. na fórma do Regimento. 

Prc~cede-.se ao sorteio~ sendo por este modo designado o 
St. Franei~cn Alllaral !Htra. substituir o Sr. "Cartaxo na se
gunda Con1n1issão. 

O SR. 1 o SECHET.\HIO procede á leitura . do seguinte 

EXPE:DIENTE 

I .. 
' ' · 

;: -:;- -.. ·' · 
: ~ , .J 

Diplornas dos Srs·. ·: •, ' : "'• r4 : 1 : ,• 

··i 

... . , ·~ 

Erico l\Im·inho da Gnm::t Coelho. Cyl'illo de Lemo~ Nnnc~ 
.F(1 ~·unde5~ eleitos pelo Estado . do Rio· de .Janeiro. - A~ 3:\ Corn-
n1~s:::ão. · · . c 

1 José .roaauim Ferreira Rabeiio~ Francisco de Paula An1ara ~ 
eleitos pelo Estado de Minas Geraes. - A' 6.:1 C_omn1ü;são. . 

.Julio Prates de Castilho. Alexandre Cass1ano do Nascl
nlCnto, H01ncro Bap_tista: Thárnn.r. Thompson Flores, Joaquin1 
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P~reira da Costa, .Adol,pl}o da Fontoura .. ?vfenna Barreto. An.to
nw Augusto Borges de .Medeiros: · eleitõs pelo Estado ·do Rio 
Gran-de do Sul. - A~ 5:t Con1n1issão' . 
, . .Acta da apurnç~o g:çral da. eleição de deputado"s, proce

u2da no E~tacl0 do R1o Grande ao Sul. - A~ n1eS1~'1a Commis
sao. 

E' lida c entra en1 discussão~ sendo sen1 debate apDrn
vnda, a indicação apresentada hontem pelo Sr. Thomaz Del-
phiuo. · 

. O Sa . PRESIDENTE n01neia para con1pôr a con1missã.o que 
Lm.11 de dar) parec_er sob r C' o Rog·ilnento provisorio os Srs. _-\ tj~
f.idcs ~laia~ 7\Torcirà ela Silva c- José .Aselino·. 

E' lida: entra en1 discussão c é! sen1 debate. approva.dn. a 
jnrJieru::.fio honten1 apresentada pelo Sr. Almeida Magalhães. 

O Sn.. PagslDE)iTE nomeia para far.erem parte da Cornmis
siio mixl.a. que tem de fol'mular o Regin1ento r.on1mum. os ~r::: . 
. ·\!rnr~ ida iÜag·alltãe~ .. José Avelino e :Manhães Barreto. e de~lara 
'Jl'' .. ~r! Yai ol'fiei:H' · ~1.0 .~l:'nndc;~ nu senlidu da nw~ma ·itHlir~a,.:fif•. 

O Sr~ Alcindo Guanabara (JJclg, Ol'rlcm,) ,julga conveuicnJ.,~ 
ql!e não r; e I i1níle a Cama r a :í. nnrneação~ que se acaba de fazr..r. 
de uma cormni~são para rlal· pat·c,·.er· sobre u Reg-imento cgw 11 

~~·- :\Ji n i~tro do Inf.etinr tr!Yf! a JJeneynJ eneia rlt! ui'rercei.·J· :í 
~t!a appro,;ação. ConYiria ta.lYr·z ·que :::e non1eas~c de:::dr~ jú 
uma con1n1is!:ião! q tw poderia :o-:t"•e <·nmpn~i.a J.Wla .:\fc:=:;a, n.fi l il 
dP eon:l'ccr~iouaJ' o projl'CII: d1~ Jkg"imc•nto dcfini/.in). T~~o ni!.t"t 
rleve ser feito de a.Jogadilho: reclan1a tempo, e parece-lhe que 
'~ de c·onYr~niene.ia proYid~nc"iar-sc .iú. x~-...~~c sentido vai man
dar .~i Mesa uma jndicação. 

fVen1 á i\Iesa. é lida c em seguida retirada, a pedjcl0 do 
seu autor. a ~eg-Úinte 

Ind-icação .. 
<dndico que seja non1eada uma. emnm1ssao! que se in

r.n1Ytha d~ apr0:;;cn tn l' cnrn urgP.nr.ia O f1J'njre l0 de H.egirnenl ll 
definitivo desta Can1ara. 

Sala das ses:::õc5. G de novembl'O rlc 1.890 ·. - Aldndo Gua-
nalJ(:ra.» · 

O SH . .PRESJDE~TE suspende a sessão ás 12 h oras e -ro rni
nuto~~ até que a Con1missão nome;:tda arn~esentê seu pareeer 
Sr1br~ O negimonto ·pr-'ovisorio. 

. t , l' l ~i 11cubcrta a sessão ás 12. horas c -H5 · n1n1u .os. e 1c o~ p.n::. . o 
c.-n1 ci i ~·er:s~fio c sen1 debate approvado o seguinte 

A Commissão Especial. non1eada para dar op1nta.o sobr0 
O pr·ojr:·.c to de H.c~:irn cnto. OffCl'flCÍdO l)PiO l\Iin!stcrin. d0 Jn teriOi'. 
afim de servh· de base ·aos trabalhos preparatorios da Garoara, 
~~ de. p arecer ·(]ue. en1'Ciuanto outra cousa não fór àeliberada~ 
se:i a esse Ines1no · projecto adoptado. . 

8. R. Sala das con1mis~ões. 6 de noven1br o de 1890. 
A ~·i.'llides de .4.'rau.jo -~lai.a. - José Avelino . - . I1fm·ei?·a da 
C'"{ .... ~. v a. 
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· N ~d~ mais bavenào a ·tratar,. o Sr. Presidente convida as 
eo'!'11nnssoes a occupar-se com os respectivos trabalhos. 

Levanta-se a sessão · á i hora da tarde. 

,1_1l ·SESSÃO PREPA..llATORIA, El\I 7 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCL-\ DO SR. Al\TTON!O GONÇALVES CH .... \VEs 

A's 11 horas e 25 minutos d;t manhã, faz-se a chamada, 
á cru()l respondem os Srs. Gonçalves Chaves, Matta Machado 
Alvaro Botelho, Amorim Garcia~ Retumba, Frederico Borges:· 
Sacques Ourique, Costa Machado. Polycarpo Viotti~ João Lopes 
Go7lçalo de Lagos, Palleta, Alcides Lima, Victorino l\fonteíro 
Viriato de Medeiros, .Pires Ferreira. Rubião Junior, CoelhÓ 
de PaiYa, Nascimento. Seabra, João Aveilar. Domingos Rocha, 
Epitacio · Pessôa, Pedro · Americo, Uchôa Rodrigues, Baptista 
da Motta~ Aristides Maia, Barbosa Lima, Dutra Nicacio, Car
valhal, !\!anoel Fulgencio~ Eduardo Gonçalves, João Pinheiro! 
Francisco Glycerio, Carlos Garcia~ Rodolpho 1\Iirailda, Alcino 
Guanabara, Thomaz Delphino, Almeida Magalhães, l\fenna 
Barreto~ Schmidt~ Cyr'illo de Lemos, Oliveira Pinto, Olyntho 
Pires, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo~ Paulino Botelho, 
Alfredo Ellis, Custodio de :Mellc, Lacerda Coutinho, Cassiano 
do Nascimento, l\!oreira da Silva, Sá Andrade: .Bezerril e 
Fonseca Herrn es. 

Abre-se a sessão .. 
E' lida, posta em discussão e s·em debate approvada a acta 

da sessão antecedente .. 
O SR.; 1° SECRETARIO procede á leitura do seguinte 

:EXPEDIENTE 

Diplomas dos Srs.': 
~rarr..c.lino de Moura e Albuquerque~ José Joaquim Seabra, 

Custndio José de Mello. José _>\.ugusto de ·Freitas, ... <\rthU:r Ce
sar Rics, Antonio Eusebio Gonçalves de Almeida, eleitos pelo 
Estado da Bahia. - A., 3a Commissão. 

Felisbello Firmo de Oliveira Freire. Ivo do .Prado Monte 
Pires da Franca, eleitos ·pelo Estado de Sergipe. - A' mesma 
Commissão. . 

Luiz Barreto Murat, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. 
- :~~ 4• .commjssão. 

Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro, ~~Icides de Men
donca Lima. eleitos pelo Estado do Rio Grande do Sul. -A' 
5a Commissão. 

·Francisco de Paula Rodrigues Alves, João Alvares Ru
bião J'unior, :João Thomaz Carvalhal, Adolpho _Affonso . da . 
Silva Gordo, Alfredo Ellis, Cesario da 1\!otta Jun1or, Paul1no 
Carlos de Arruda Botelho, Domingo~ Corrêa de 1\foraes, AE-
n-elo Gomes Pinheiro 1\-Iaehado, ele1tos pelo Estado de Sao 
~ . . -Paulo. - A" 4• ·Comm1ssao. 
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Acta da apuracão .. geral da eleição de deputados a que se 
procedeu no Estado do Paraná. - A' mesma Commissão. 

A'cta da 2a secção eleitoral -da paroehia da Lagôa, Districto 
Fede:r;-aL - A' 511 Commissão. · 

Vão a imprimir os seguintes 

.-I" ' 

PARECERES 

N. 3- 1890 

Eleição do Estado de Minas Geraes 
~ 

A ():t Commissão de Verificação de Poderes: a quem fora;Jl 
presentes as actas relativas á eleição de deputados .a que se 
procedeu. no dia 15 de setembro, no Estado de ·Minas Geraes, 
tendo-as examinado, reconheceu ter sido a referida eleição 
feita con1 toda a regularidade e terem sido preenchidas todas 
as .formalidades exigidas pelo delCreto n. 5-ii.t de 23 de junho 
de 1890, pelo que é de parecer: 

1°1 que sejam approvadas às eleícõ~es procedidas no dia 
15 de setembro de 1890, no Estado de l\finas Geraes; = 

2°, que .sejarr1 reconhecidos e declarados deputados os 
seguintes senhores, que obtiveram maioria de votos: Dr. An
tonio Olyntho dos Santos Pires, a:>r. Francisco Coelho Duarte 
Badaró1 Dr. João Pinheiro da Silva3 Dr. Paci,fico Gonçalves 
da Silva Mascarenhas, Dr. Gabriel de· Paula _1\.lmeída Maga
lhães, Dr. Joa·quim Leonel de Rezende Fil:ho, Dr. João das 
Ohagas Loba to, Dr. Anto.nio Jacoh da Paixão, · Dr. Alexandre 
Stockler Pinto de ~Ienezes, Dr. Francisco (Luiz da : Veiga, 
Dr. João da Matta l\ia~ehado, Dr. Francisc.o Ronorio Ferreira 
Brandão, Dr. José "' Candido da Cos.ta ·Senna, Dr. Antonio· Af
fonso íLamounier Godofredo, Dr .• Uvaro de Andrade Botelho, 
Dr. Antonio Gonçalves Chaves, Dr. Amerieo Gomes Ribeiro da 
Luz, D.r. Feliciano Augusto de Oliveira Penna3 Dr. Po·lycarpo 
Rodrigues Viotti, Dr. Antonio Dutra Nicacio, Dr. Francisco 
Corrêa Ferreira Rabello, Manoel · Fulgencio Wves Pereira, 
Dr. Astolpho Pio da Silva Pinto, .Dr. Aristides C:e Araujo Maia, 
Dr. Joaquim Gonçalves Ra.mos: Dr. Carlos Justiniano das 
Chagas, Dr. Francisco de Paula Amaral, Dr~ Domingos José 
da <Rocha, Dr. José da ·Costa Machado e Souza, Dr. ·Domingos da 
Silva Porto, Dr. Constantino Luiz P.aJ.l.eta, Dr. João Antonio d:e 
Avellar, Dr. :José Joa.quin1 Ferreira Rabello: Dr. Francisco 
Alvaro Bueno de Paiva, Dr. José Carlos Ferreira Pinto, coronel 
.João Luiz de ·Camp·os e Barão de Santa Helena. 

Sala das: Commissões. 6 de novembro de 1890. - Ca'rlos 
Antonio da França Carvalho. - Gonçalo de Laaos F. Bastos. 
-José A.~gusto Vinhaes. -Nilo Peçanha. · 

• 
N. 4- 1890 

Eleir;ão elo ' Estado da Parahyba do Norte 

A 2n Commissão de verifjtcacão de poderes~ tendo em vista 
as a.ctas das eleições procedic!as no EstadQ ·da· Parahyba do 
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:'\orte. para dl'pulndo~ ao Congrc--~~o Nacional. P. vcl.'ificando 
que o processo eleitoral cor·t·eu r(•gulat•Jnen1.e:· 4! dt~ par·(~,~~· r·: 

1'', quP. se.i am. approvadas as refüridas eleic:õc~; 
~", (JUe· sejatn reconhecidos deputados pelo mcsn1o E~

tado 05 Srs. Dr. ~pitacio da Silva Pess<.ta, Dr. Pedro Arneri~o 
de Figueiredo .. Dr. Antonio Joa·quin1 do fCouto Cartaxo. Dr .. João 
B3!ptista de &i Andrade, i" tenente da arn1ada João· ela Silva 
Retun1ht1. 

Sala das Con1n1issões:, G de novernbro de 1890. - Conde 
d~ Fi(fuJJü·edo. .4.nlo:n'io JJull·a !.Yicaclo. Fl'anci.çco rlt'J 
Paula Amaral. 

N . . 5 -- 1890 
Eleit;fio do Estado de .4.laaôas 

.:\ 211 ·r.omn1i5$fíO de VerHicação de ,Poderes. tcnclo cn1 vi~f.« 
n~ act.as da. clcir.ão proecdida no E$1.aclo dé .Alagôa::;: J)ara 
··Je.ptll.adn~ ao CongreSSÇI XaeioJlal. e verificando qur o IH'fl
er.~.~o clcitornl correu reguhu·nl(•nt('~ (~ de parecer: 

'1 °~ (JUe se.jan1 apprOYadas as l'Cferidas eleições:; 
~·'"· que süjam reconhecido~ e proclamados dcputadoR pr.ln 

n1cSn1o Estado os Srs. Dr. Bernardo Antonio de ~lendonça 
Castello BraniCo~ Dr. Theopbilo :Fernandes dos Santos~ D1·. Joa
quim Pontes ·de 1\fira11da~ Dr. l~rancisco de Paula Leite c 
Oiticica, Dr. Ladislau de Souza l\lello ~ctto e capitão Gabino 
Bezouro. 

Sala das sessões, 6 c!c noven1bro de H~OO. - Anlonin Duh·a. 
N·it.·acin. - Conde de Fiauei't·cdo. - Francisco de Pmt.la Au1m·rcl. 

N. G - ·1890·: 

Eleil)t)r»B do E.f)tado de Scraipc 

A 2n Con1n1í::::são de Ver.ificucfio de -Poclf~rnE:, frndo ~n1 visla 
a::. netas das eleições procedidas no Estado -·de Rcrgior~ para 
.f1rpn t.rudo~ ao Gong,resso Na.ciional~ e verifieando qtH• o l~~'O
(~cE;:::o clciforal correu sen1 irrcgularidacles~ é de pm:eeer: 

'i o, que· sejan1 appr•ovadas as referidas eleições:; 
2°, que sejam recon'hecidos e proclan1ados deputados 03 

Srs.. capitão 'Ivo do Prado Monte Pires {)a Franca: f.enen te-
0oronel :Manoel Preciliano de Oliveira Valladão. Dr. Leandro 
Ribeiro de Siqueira ·Maciel e Dr . Felisbello PirÍ110 de Oliveira 
P1·eire . 

.Sala das Con1n1issões. 6 de noven1bro de 1.890. - FranCisco 
ll~ Panla Arn,rn·al. A .. rítonio Du.t-~·a Nicac·io. - Yisconde de 
F-ir;ueiredo. 

N. 7 - 1890 

Eleição do Estado de S. Paulo 

A 4:1 ·Con1n1issão de Verificação de Poderes. sorteada do 
accôrdo con1 o art. 16 do Re.a-irnento provisorio. tendo exa
nlinado as authenf.icas da eloi~ão do Estado <ie S. Paulo~ para 
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rJ~pul.ado::; gP-Í-.ics~ ~ nada 1 ('nrlo cncnnl.rado de h·regular e ne.rn 
t.endo sido suh2ncf t.ido :í. ~ua apreciac:;ão1 prol.esto~ reclan1atão 
ou rcpt·c~4ml.ac;ao dP. qual.quct· cspecie, é de parec·er qu•~ sejam 
rt•eorrhet:Jdos de]Jutacln:-; pot· a,qnciJe J~st.adrj os cidadão·:oi 
Dr. :\!ar-Linho da Silva 1) l'ado Junior,. Dr. Luiz Pereira Barreto, 
D1·. Bernardino de Campos. general i.F'ranci::;co Glice:rio. Dr. Ce
sario Motta .Junior, Dr. C\r"anoel de J.\Ioraes e Barros, Dr .. Joa
quin1 Lopes Chaves, íDr. Domingos Corrêa de :Moraes, Dr. Adol
pho Afl'onso -da Sil\'a Gordo. Dr. João Thon1az Carvalho. 
Dr. Angelo Gon1es Pinheiro ·l\fachado. tenente-coronel Joa~ 
t1uiln ~c Souza .Mur.~a, Jlo·dolpho Noguéira da Rooha Miranda . 
. Paulino Coelho de AI'ruda Botel·ho. Dr. Antonio José da Costa 
.Tunjor~ Dr. Francisco ele Paula Rodrigli·es Alves, Dr. Alfredo 
Elli~. Dr. Carlos Augusto Gai·cia Ferreira, Antonio :Moreira 
da Silva, Dr. Antonio da Silva Prado. Dr. .José Luiz de Al
lneida ~ogueira e Dr. João Alvares Rubião Junior. 

Sala elas !COn1n1issões. () de novCinhro c·e 1890. - Polycarpo 
Rnrlrl~fJUf!S Vüdt"i. -- Epitaf:1:o da Silva P~ssri(f.. - 11. J!an/u1r>.,· 
Hllr1't~lo. - · JJo·minons Jesuh1o d1? fllh11qucrqu~. - i\l[rf'do 
Hrn,~slo .laf'r,u('.~ Om·ifjllf!. -

; 
X. R ~-- t~fHl 

Elr·i~·,jo rln E.~!tu/r, do A.uw-:nua.~. 

:\ I'' Cnmmi::;~ãn rlf' Vr.rifimli)Üü de Poderes ~xarninou a~ 
a. elas r. rnais papeis relativos á eleiçiin do Estado do .\ mazonns 
e nada r:ncontt·on que possa allerar o J'esultaclo constante da 
apuraoão geraL Deve. 0ntretanto, con5ignar uma ínfracção do 
~nt.. ·12 do J·egulamcnto eleitoral na tn scçcão do 1 o districto 
rln villa de Lahrea e ·Que 1consistiu .ern não installn.r-~:~ a n1esa 
·eleitoral na vespera da eleição~ ou no dia~ umn. hor~1. antes clr. 
r.orneçnr o processo eJ e i tora. I, conforn1e prece i tú.n. o § 1 o dn 
mr..srno art. 12. ·CO In o. porém·. ainda quando fosscrn descon
tados os votos obtidos pé los candidatos eleitos na 1 n secçã.o 
eleitoral da villa de Labrea. o resultado da ' eleição seria 0 
nlc~:Smo tCIUC constn. da apu.r~Ção geral. é a Com missão · de. J)U
l'l'r.er r111C ::;cjan1 reconhecidos clepul:ado~ pelo Estado dn 
Amazonas os Srs. cauit.ão-tenente :Manoel I:macio Belfort 
Vieira e capitão l\.fanoêl U!chôa Hodrigues. - J 

'Sala dns :Con1tYtissões. -6 de noveTnbro de 1890. - OU'IJcirn 
Pinto. -- .4.. Guanaba1·a. · - Frnúeca Henn.es. Alr..-canrl;·c 
St ocl•Tm·. . ~ 

N. 9- 1890 

· Eleir;ão do Estado do Cem·á 

A 1 :t Con1n1is~ão de V0.rificaeão de Poderes · e:sarninou as 
acf.a:::: e mais papeis relativos :í eleição dD Estn.do do Ceard. ~ 
nn.da encontrou que possa .alterar o resultado constante da 
apuracão geral; portanto~ é de .parecer que sejan1 a.pprovadas 
todas as eleições ;parciaes e reconhecidos deputados por 
aq:uelle -Est.ado os Srs. Dt. ·Mart.inho Rodrigues de Souza~ 
Dr. Ju&tiniano de .Serpa. Major Alexandre José Barbo~a Lima~ 
:Major José Freire Bezerril Fontenelle, J.oão Lopes Ferreira 
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Filho, Dr. Freàerieo. Augusto Eorges., Dr. José Avelino Gurgel 
do Amaral, capitão .Tosé Bevilaqua, Dr. Manoel Coelho Bastos 
do Nascimento, Dr. Gonçalo de Lagos Fernandes Bastos. 

Sala das Comm.issões~ 6 de novembro de 1890. - Oliveira 
·Pinto. - A. Guanabara. -· Alexandre Stockler. -. Fonseca 
Herm.es. 

N .. 10- 1890 

E.leiçá(J do Estado do Rio Gr_ande do Norte 

A i :L Comn1issão çle ·verifica-ção de Poderes~ e~aminadas 
não sómente a acta da apuração geral, como tambem tocas as 
actas <las eleições parciae$ a que se procedeu no Estado do 
Rio Grande do Norte, nada encontr.ou que possa alterar o re-

. sul ta do ~eonstante daquella acta. Portanto, é de parecer que 
: sejan1 reconhecidos deputados por aquelle Estado os Srs. 

Drs. _-\!mino Alvares Affonso, Pedro Velho de Albuquerque 
?lfaranhão~ l\iiguel Joa·quim de Almeida Castr0 e Antonio de 
An1orim Garcia. . 

Sala das ·commissões, 6 de noven1bro de i890.- _4.lexand:re 
Stoc!Ller. Oliveira Pinto. - A. Guanabara. ·- Fonseca 
He?~mes .. 

N. 11 - 1890 
Eleição do Estado de Santa Catkarina 

. 
A 4:1 Commis:são~ tendo examinado as actas da eleição de 

·Santa Catharína, para deputados~ e nada encontrando dé sin
gular e nem ~endo sido süb!11ettí9o: á suá- consideração pro
te.sto algum, e de parecer que seJam reconhecidos deputados 
por aque!le Estado os cidadãos Dr. Lauro· Severiano Müller, 
capitão Car.lcs Augusto de Campos, capitão ~elippe Schmidt 
e Dr. José !Gandi do de. Lacerda Coutinho. 

Sala das Commissões, . 6 de· novembro de_ 1890. - Poly
carpo Rodrigues Viotti.- Epitacio da Silva Pessôa.- Alfredo 
Ernesto Jacques Ourique. - Domingos Jesuino de _4.lbu.qu·er
que Junior. - D. Manhães Bar-reto. 

Na da n1ais havendo a tratar, o Sr. Presidente convida as 
commissões a occupar~se com os respectivos trabalhos:. 

Levanta-se a sessão ás 11 horas e 35 minutos da man'hã .. 

5a SESS-~0 PREPARATORIA, EM S DE NO,TÉLv.rna,o DE 1890 

PR.ESIDENCIA DO SR. ANTONIO GoNÇALVES 'CHAVES 

Ao meio 'dia~ faz-se a chamada, á qual . respondem ·os 
Srs. Gonçalves ·ChaveS;, Retumba, A.morim· Garcia Aristides 
Maia, Nascimento, Domingos de. · Moraes, · Fonseeà Hermes 
Felieiano Penna~ Belarmino de 1\IIendonça, Innoéencio Ser..: 
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.zedello_, -~ruda Botelho~ Domingos Porto, Jaeques Ourique, 
Francisco Veiga, .Justiniano das Chagas, Joaquim Breves, 
Rocha Osorio, Dutra Nicacio, Alcindo Guanabara, Palleta, 
Miguel Castro, rOliveira -Valladão~ Almino .Affonso, Francisco 
Glycerio, Luiz Murat.; Gabriel. 1\tlagalhães~, Costa ROdrigues, 
Adolpho Gordo, Pires Ferreira, Carlos da Silva, Virgilio 
Pesso~ José Avelino, Justiniano de Serpa, ·Sá Andrade, An
tonio da ·Costa .Junior, Ferreira Rabello, Nilo Pecanha, Fon
seca e Silva~ Costa Mrucbado, ülyntho Pires, Fernando Simas, 
João Avellar, Bueno de Paiva, ·viriato de ·Medeiros, U.chôa 
Rodrigues, Epitacio Pessôa~ Gonçalo de Lagos, Schmi-dt, Ma
noel Fulgencio, Bezerri~ l\1oreira da Silva, Seabra.~ Urbano 
1\farcondes, João Luiz de ~campos, ·João Pinheiro, Alfredo 
Ellis: Pedro Americo, .'Rodolpho ·Miranda; Oliveira Pinto, Cas- . 

. siano do Nascimento, Rubião Junior, Ale;xandte Stockler, 
Baptista da Motta, Chagas Lobato, Jos·é Bevilaqua, l\fanhães. 
Barreto. Martinho Rodrigues, Victorino l\:lonteiro, Alcides 
.Lima, Pereira da Costa~ l\iuníz -Freire, Joaquim Francisco cde 
Abreu, .Toão Lopes, Lacerda 'Coutinho, Barbosa Lima e Custo
dio de uiello. 

Abre-se- a sessão. 
E' lida, posta em · dis;cussão e sem debate ap_provada a 

neta da sessão antecedente. · 
O SR. ga SECRETARIO, servindo de 1 o, procede á leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 
Djp!omas dos Srs. : 

_ Belarmino Augusto de l'iiendonca Lobo, 1\Iarciano Augusto 
--Botelho. de 1\!aga!hães, Fernando 1\fachaco Simas,. eleitos pelo 

Estado do Paraná. - A' 4~ Commissão. 
João ·Gonçalves Viriato de 1\fedeiros, Carlos .Ap.tonio .da 

Franca Cárvalllo, Dionysio Manhães Barreto~ João Baptista 
da :Motta, Alcindo Guanabara, Augusto de Oliveira Pinto, 
eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. - A' 3a · Commissão. 

José Candido da Costa Semia, eleito pelo Estado de Minas 
Geraes. -·- A' 6n Commissão: 

l\!anoel Bernardino da Costa Rodrigues, eleito pelo Estado 
do ~faranhão. - A' 1 a C6mmissão. 

1.1\fanoel Luiz da Rocha Osorio, eleito pelo Estado do Rio 
Grande do Sul. - A' 5n Commissão. · · 

Acta eleitoral da parochia de S. Thomaz de :-.\;ruino~ Es
tado de Minas Geraes. - A' 6• Commissão. 

Vão a imprimir os seguintes · 

PARECERES 

N. 12- 1890 
Eleição do Districto Federal 

I A sa Con1missão de Verificacão de Podere.s dos deputados 
~leito~ pelo Districto Fed:eral, em desempenho da J?issão que 
lhe foi confiada, examinou todas as actas ·respectivas e ve
rificou que .a ·eleição, em todas as secções eleitoraes:t correu 
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C()D1 toda a r.egÜlar.idade~ de rrtodo que nada encontr.ou que 
.possa alterar a apuração feita pela · Intendencia Municipal; 
portanto, é de parecer que sejam reconhecidos con1o 
deputados ao Cong1·esso Federal os Srs. ~João Baptista de 
San1paio ;Ferraz~ José ,Lopes da Silva Trovão: .i'..lfredo Ernesto·· 
.Jacqucs Ouri.que . . Aristides da Silveira Lobo~ :FrallJCisco de · 
Paula ·~Iayrink~ Frandsco . Furquin1 "'ernec.k à e Almeida, Do
mingos Jesuíno de Albuquerque .Junior: .José Augusto Vi
nhnc;:;:. Thomaz Del[) hino dos Santos~ Conde de Figueiredo. 

Sala das C01nrnissões. 7 de noven1bro de 1890. - J. G. 
Y·h·iato de Jle.dei'l·os. :-. Pedro A .. nw1·ico de F-i{fue-i?·edo. - ;.4.. 
:l!Qteita da Silva. - Bueno de Pait:a. - D1•. U1•bano lrfw·condes. 

N ·. -1:3 - 1890 

Elci(·tio do Bstarlo do Rio G1·anrle do Sul 

A ;;n Comn1i~~ão cl~ ·Poclcrcs. pror..ede.ndo n. deLirlr, exn.me 
nn~ nnthr.nLicas rla. r.lr.ição de deputados~ feita no rEstado do 
IH-'io Grande do Sul. nac!a encontrou. 1[Ue possa aHerar a apu-
1'Utfio (~ffe<"·lunda. pela Intendonc.ia de Porto Aicgr0; port.anf.o. 
•~ rlt~ pnl'rcer· flUe ::ejn.n1 reconhecidos depnt:.ndo~ no Cnnge~;;;;.;o 
Yedcr·a!. por aqur.l!e Est~ldo~ os Srs. Victorino Ribeiro Car
neiro ·~\'lontcü·o~ .Toa:quin1 Pereira da Costa. Antão Gonçalves 
de Paria. Julio Prates de ICastHhos. Ernesto Alves de Oli
veira. Antonio Augusto Borges de l\Iedeirõs, Alcides de Men
donça Lin1a, ·,.Joaquiln Franci-sco de Assiis Brasil, itenente
coronel Thomaz Tompson Piores~ vice-almirante Joaquim ' 
Francisco de Abreu. Hon1ero Baptista .. Manoel Luiz da Rocha 
Osorio. Alexandre Cas:;iano do Nasc.in1ento. Fernando Abott. 
nernetrio Nunes Ribeiro e tenente-coronel" Antonio Adolp.ho 
da. Fontoura }fenna Barreto. 

Sala das n-on1n1issões. 7 de. noven1bro ,de '1890. - .r. G. 
Vh·irflo de .Jlerlr~ú·o . .;,·.- Rúeno de .PahJo. - Dr·. Urba·no il[fl?'r:rYn
fk.~. -- Pt~fli'O .1m,P?·ico rle .Fianei'i>r:do. _ . . A. J!rwei?·a tln .8-il-l·a. 

~. 14 - 1890 

Ele_içilo do Estado do E.~pirito Santo 

A ~P Con1mis:;ão de Inquerito~ tendo· exan1inado as au
thenticas, que lhe foram pres:ente.s~ da eleioão procedida en1 
1.5 de seten1bl'o co corrente anno nos differentes collegios do 
Estado do Espirito Santo~ e verificand-o ·que o resultado da 
apuraoão geral está 1nteitamente de acc.ôrdo com as apura-
Qões rr)arciaes dos :diversos co.Jlegios~ é de parecer que s:ejan1 
reconhecidos e declarados deputados pelo sobredHo Estatlo 
DS cídad:ãos Dr. .José de !vleUo .Carvalho :Muniz Freire e Jc;a .. 
pitão AntoniO Bor~es de Athayde Junior~ que foram porta-
dores de diplomas:. · 

iSala das Con1mis.sões: 7 de noven1.bro ~de 1890. - Jfiguel 
Co~f!t·ro. - Ju.~t"iniano . de Se1·pa. - Constantino ·Lui:; Palleta. 
:- João Loipes. -· A~ Brn·bosa Li1na. 
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O SR. PBESJDENTE- A 1\Iesa ~s.Lá jnforrnada de que alg·urnas 
das commissões de verifiea(:.ão de podel'es estão concluindo a 
elaboração dos seus respectivos pareceres; .c, portanto~ para 
adeantar os nossos trabaHws, suspendo a sessão de hoje até 
tis 2 horas da tarde, declarando desde já ,que an1an11ã a Ca
nmra reunir-se-á en1 sessão I'reparatoria~ á hora regjn1e.ntal. 

Suspende-se a sessão ás 12 horas -e 20 n1inutos · da tarde. 
Hea.bre-se a . sessão ás 2 horas da tarde. 
Vão a imprin1ü· os seguintes 

P.-\RECI::H-ES 

N. 1'5 -· 1890 • 

Ele'ictio do Estado do Pw·anâ 
~ . . 

..:\. "1:1 Commissão ele Vcrii'ic:.ação de Poderes. abaixo a:-:
sign:idu~ tendo cxmuinado as authenticas referentes (L clciçãu 
prn0edida no Estado do Paraná e as :tendo encontrado regu
la!:(~_:;;~ é de pare.cer que sc.imn rccon'hcc!clos deputado.-; os ci
Jadãos n1a.jor Delarmi.no Augusto de ~Icndonça Lobo~ coronel 
;\[arciano Augu:-::Lo BoLclho de :.\Iagalhães: Dr. Eduardo :l\Icnde:; 
Gnnvalvr.s e ~..,crnando 2\Iachado Sjmas .. 

Sala das rConnuissõc:;~ 8 cl c novernbl'o de -!SDO. - EpUaci~l 
fht. Silva Pessôa. -- Alj1:edo E1·ncsto Jacqu,!s O·twiquc. - lJ. 
Jla~tlu..7es Ba:h·eto. 

N. 16 .- 1890 

Elcif.JaO âo Estado ào R'io de Jane·i·ro 

A ;:;a Com missão · de Verii'icac-ão . de l)odcres~ tendo cxann
uado a:; authenticas e n1ais docun1cntos , relativos á eleição 
que se procedeu, a 15 <:lo setembfo~ no Estado ·do Rio de Ja
neiro, considerando que as irregularidades hàvida.s en1 al
guns col1cgios não prejudicam· o resultado da apuração geraL 
é de parec"er que se.jan1 reconh-ecidos deputados por a_quello 
Estado os cidadãos coronel :Francisco Victor da Fonseca 3 
:Silva, João .Severi·ano da l"'onseca Hermes~ N.ilo Peçanha, 
"Crbano l\larconG·es elos Santos :\fachado~ Dionysio Manhãe~ 
Bai-ret'O~ Cyrillo de Len1os Nunes :B""'agundes~ Alberto. Olyn1pio 
J3rundão~ Augusto de Oliveira Pinto, José Gonçalves Viriato 
de -1\Iedeiros:~ Joaquin1 José de Souza Breves~ Virgílio de ~t\.n
deadc Pessoa~ Oarlos Antonio da Franca Carvalho, Luiz Bar
J:eto .Murat~ ~Toão . Baptista da l\1ot.ta, Luiz Carlos Fróes da 
Cruz, Alcindo Guanabara e Erico Marinho ·da Gama .~Coelho. · 

. Sala das Commissões. 8. de novembro de 18910. - . ~liguel 
Cast'ro. - Constantino LÚiz. Palleta. - Alexandre José Bar-
bosa Lima. -1oão Lopes. -- Jústiniano de Serpa. · 



N. 17 ·- 1890 

Eleição do Estado de Pernambuco 

· A 2,.. Commissão de Verifiéação de Poderes, tendo exa
nlinado as actas relatjvas á elei{:ão d'e deputados ao Con
gressc: Nrucional pelo Eslado de Pernambuco, reconheceu ter 
sido feita a referida eleição com todas as formalidades exi
g!cas pela lei, e é de parecer que sejam: approvadas a3 
n1esmas eleições e reconhecidos deputados pelo Estado de 
Pernambuco os Srs. José Nicolau Tolentino de iCarvalho, 
Francisco de Assis Rosa e Silva, João Barbalho Uchôa Ca
valcanti, Antonio Gonçalves Ferreira, José ·Mariano Carneiro 
da ·Cunha, Joaquim José de Almeida Pernambuco, João Ju
vcncio Ferreira de Aguiar, André Cavalcante de Albuquerque~ 
Hayml!ndo ·Carneiro de Souza Bandeira, Annibal Falcão, José 
;'Vicente Meir.a de Vas:concellos, Antonio Alves Pereira <!e Lyra, 
João de Siqueira Cavooalcapte, JoãO Vieira de Araujo, Luiz de 
AndJ~ade, major Vicente Antonio do Es.'Pirito Santo e Belar
m in o Carneiro . 

Sala das Commissõ.es, 8 de novembro de 1890. - Antonio 
Dutra Nicacio. - Manoel Coelho B~tos do Nascimento. -
José Avelino.. · 

\ 

Nada mais 1tavendo a tratar, o Sr. Presidente dá p~a 
~~anhã a seguinte ordem do dia: 

Votação dos :· pareceres ns. 3, 4, 5, _ ~~ 7, 8, ~; 10 e 11. 
:Q SR •. DUTRA NICACIO - Peco a palavra . 
.Q SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. <> ~obre Deputado:. 

O Sr. Dutra Nicacio - Sr. Presidente. a 2:1. Commissão de 
verificação de poderes, de que faço parte, Já formulou e apre
sentou, hontem, os pareceres r elativos ás eleições da Vlara
hyba do Norte, Sergipe e Alagôas, conforme consta da acta; 
deixou, porém: de fazel-o a respeito das eleições de Pernam
buco, porque l,he foram apenas apresentadas as authenticas 
das parochias e secções eleitoraes, não se achando na Se
cretaria a acta da apuração geral, e, portanto, a Commis:são 
impossibilitada de verificar si as authenticas parciaes das 
secções re_presentavam a totalidade das eleicões :verificadas 
no Estado de Pernambuco . 

. sou, porém, inforn1ado de que já existe· documento, na 
Secretaria, que póde esclarecer a Commissão ... 

O SR. Jost AvELlNO -. Apoiado. 
· O Sn. DuTRA NrcAcro - ... a respeito de representarem 

ou não a totalidade das eleições verificadas naquelle Estado, 
as authenticas das secções eleitoraes que se acham na · Se
cretaria. 

Outro inconveniente, pórém, exis-te que impossibilita a 
Commissão de funccionar. , · 

A Comrriissão installou-se com :a maioria de tres m-embros, 
que são os signatarios .dos pareceres ·h ontem· .. .apresentados, 
e isto pelo facto de não terem comparecido os Srs. ~istide~ 
;Lobo e. Belfort Vie~ra, i~possib~litados ~e fazel-o .. · 
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Um outro membro, o Sr . .Francisco de Paula IA:màral, 
teve necessidade de ausentar-se desta Capital, e por .isso 
acha-se a Comroissão reduzida. apenas a dois membros e, con.
segui!ltemente, i':llEOssibilitada de funccionar .. 
· Nestas cond1çoes~ para bem :da regular1dade dos tra
balhos da Casa, e para que a Commi.ssão possa. attender ás 
justas reclamações dos seus representantes de Pernambuco, 
peço a V. Ex., Sr. Pr·esidente, que faça sortear tres membros 
que substituam os ausentes e habilitem: assim, a Commissão 
a funccionar e dar parecer sobre a eleição de Pernambuco. 

O SR. PRESIDID>."'TE manda pr-oceder ao sorteio e são de
signados os Srs. Sá ... .Wdradé, Nascim·ento e José Avelino, 
para substituir os Srs. .t\..ristides Lobo.7 Belfort "Vieira e 
Francisco de Paula Amaral na 2a Commissão. 

~o SR. JosÉ AVELINO, tonüt.ndo a ·palavra pe!a ordem, re
quer seja consultada a assembléa sobre si consente que: pu
blicados no Dia1•io Of!icial os pareceres ns. f2 a 17~ que acabam 
de ser lidos, sejam incluido~ na ordem do dia de amanhã, dis- , 
pensàda a formalidade regimental. . . . 

Consultada a Camara, consente a dispensa pedida. 
O Sa. PRESIDENTE declara_ que f~ca tambem inclui da na 

ordem do dia de amanhã a. votàção dos :pareceres ns. 12, 13, 
14, :15, :16 e 1.7, conforme o vencido. 

Levanta-se a sessão ás 2 e il4 horas da tarde. 

6" SESSÃO PREPARATOMA, EM 9 DE NOVEMBRO .DE 1890 

PRESID:ENCIA DQ SR. ANTONIO GONÇA~VES CRAVES 

~~o meio dia, :faz-se a chamada~ â qual respondem o& 
Srs. Goncalves ·Chaves, Alvaro BoteLho, Retumba~ ·Amorim 
Garcia, Costa ·1\fa,-.h"dO~ Aristides Maia, João de Avellar, 
.1\fanoel Fulgenclo;o Garcia Pires? Barão de Vi,lla Viçosa: Paula 
Argollo, Pires de Aragão, Nilo Pecanha, Fonseca e Silva, Barão 
de S. 'l\farcos, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, Alfredo Ellís, 
Ar1:uda Botelho, João Vieira, Pedro Americo, Miguel de 
Castro, :Mendes Gonçalves, Tolentino -de Carvalho, Domingos 
Porto, Nascimento, Almino Affonso; : Goncalo Lago, Poly
carpo · Viotti, Francisco Veiga, Joaquim Breves .Seabra, Si
queira Cavalcanti, Fonseca Hermes, João Pinheiro, Martinho 
Prado Junior, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros,. Baptista 

·da Motta, Francisco Glycerio, Lacerda C.outinho, José Bevi
laqua, Antonio 01yntho, Justiniano de Serpa, Schmidt, Justi
niano · das ·Chagas, Alexandre Stockler, Oliveira Valladão, 
Rubião Junior~ Palleta, ~,erreira Rabello, .. J"osé Avelino~ Dutra 
Nicaoio, Gabriel c·e l\fagalhães, Martin.b.o Rodrigues, Bezerril, 
Bernard)no de Campos, Chagas Lobato~ Arthur Rios, Marcolino 
1\foura, Urbano . Marcondes; Manhães Barreto, Pedro Ohermont, 
AJJcindo Guanabara, Luiz àe .Andrade, Virgílio Pessoa, João 
LOJ:e.:>, "C chôa Rodrigues, Moreira da Silva, Pires Ferreira, 
Barl)osa Lima, França Carvalho e An~é Cavalcanti. . 

Abre-se a ses.são. 
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E' lida: posta en1 discussão c scn1 debate approvatla a 
a c ta da sessão antecedente . 

.O Sn. 2Q SECHJn'ARI01 5erviuc.lu de 1 "~ procede á lei Lura do 
seguinte 

BXPEDIENTE 
Diplomas dos Srs. 
Barão de Villa. :Viçosa~ :Salvador l)ires de Aragão Junior, 

.Barão de .S. l\farcos-. :Francisco .cte Paula Argollo, Garcia [)ias, 
Ph:es de Carvalho Albuquerque: eleitos pelo Estado da Bahia. 
- · ' A' 3!\ Commissão. 

A.rthur lndio do Brazil e Silva, · Innocenei.o Scrze.dello 
Corrê.a .. Pedro Leite ühern1ont. eleitos pelo Estado do Pará. 
- A' 1:1 Commissão. · 

Firnlino Pires l~crreira, Nelson de Vasconcellos c Al
Jneida~ .Toaquim Nogueii'a Paranaguá e Anfrisio Fialho: eleitos 
pelo Estado do Piauhy.- A' nJesnia Con1n1issão. 

~ -
: O Sr. Gab;riel de Magalhães - Sr. Presidente. pedi a pa-
, laYra para n1andar á ~lesa un1a indic-ação, que~ altendendo á 
sua sin1plicidade e ú transcendencia do assumpto~ espero ;que 
seja approvada sem debate pela · Can1ara. 

E' a seguinte- (lê) : 

<<·Considerando {lllC~ na veri:fieac.;ão de poderes: a Ca~nara 
exerce. a bmn dizer, funct;õe~ judiciarjas on, po.r nutra: se 
conYerte em un1 .jury nacional e'harnadü .a dccic·ir : da Jcgil.i
nlidadc ou illegitimidatle dos podere~ (Jc que são= port.adurcs 
os seus men1bros: subn1etto á sua deliberação a seguinte 

lndicw;ão 

1.0 Antes de subn:tetLer-se á deliberação da Camara o pri-
. 1nciru parecer. sobre verifj~ação de poderes dos seus n1cn1bros, 

serú cada un1· destes convidado a fazer· pe.rantc a .l\:lcsa 'a se
guinte affirmação: - Sob -minha 110IH'.a~ con1rpron1etto-mc a 
pautar n1inhas decisões, 110 tocante ú verificação de poderes, 
pelos diclan1es de n1ínha consciencia. 

2.0 Es:ta fórmula: para os n1.embros que se .se.guirmn ao· 
que en1 prilneiro logar a houver. proferido~ será substituída 
por esta outra: - :A.ssim q affirmo e prometto. 

Sala das sessões. 9 de nov.en1bro de 1890. - · Gab1·iel de 
Jlaaalhãe~. » · 

Peco a V. Ex .. se digne de sujeital-a á delibcra~-ão da. 
Casa. · 

· Vem á Mesa, é lida e posta en1 discussão a referida 
indicação. . 

O Sr. Francisco Glicerio (Jiinislí'O da .tlgricuU·w·u,) -
Sr. Presidente, parece :que a in<Htcacão apresentada não .pôde 
prevalecer: em primeiro logar~ porque c:::tamos en1 sessões 
preparatorias; en1 segundo~ porque é objeeto do Regilnento; 
e em terceiro e ultimo logar~ porque já se procedeu a ou~ras 
votações~ e em tal caso' se deveria proceder em cada votação 
a un1 juramento especial. 
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O reconhecime-nto dos 9iploma~ não (~ mais imporlanle 
que os assurnptos que se vao seguir; parccc-n1c. por conse
·quentciê, que, antes de praticar-se .qualquer acto; dever-se-ia 
proceder á fórn1ula do juramento; e, as-sin1, voto contra ·a 
indicação. . 

O SR . . JosÉ AvELINO - Neste caso é melhor· que vá á 
Comn1issão de \Regin1ento. 

O Sr. Gabriel· de Magalhães - Sr. Presidente, entendo que 
as observações do nobre M-inistro e digno collega absoluta
mente não procedem. · 

O 1'acto de não estarmos ainda constituídos não é razão 
paTa ·que dispensen1os a affirn1açã.o que ·proponho; pelo con
trario, : n1esmo para -que ben1 nos constituamos, de n1odo· a 
arredar de nós qualquer &uspeita por parte da. opiniã·o pu
blica, foi que fiz essa proposta. 

Creio que, de futuro, nenhun1 aeto 1nais importante do 
que este teremos de. praticar, · e, .posta en1 duvic!':l a nossa 
legitimidade, póde ser posta tamben1 em duvJda a legitimi
dade de todo~ os me tos que pratiquen1os. 

Ora, si ·nós ten1o.s de prestar a affirn1ação que proponho 
no dia 15 de _novembro para actos menos ilnportantes que o que 
Yan1os praticar ago.ra~ .por que não a prestaremos desde jú. ?. 

Quanto :á razão alle.gada pelo nobre :Ministro· de existir 
un1a. co1nn1issão encarreg·ada de dar parecer sobre o Rcgi
nle.nto, parece-me uma razão de mais; porque, á fé de cava
lheiro~ confesso que, apresentando a indicação~ tive n1ais e.n1 
vista o futuro do que:o presente. Parcce-n1e .que. presentemente 
não ha a n1enor contestação sobre as eleições; mas tive em· 
vista que a n1at~ria c~a indicação q~Je apresentei fosse tomada 
c.m consideração no Regin1ento que ' se ten1 de organizar. . 

Portanto, continuo a . jns-istir na · n1inha indicaç:ão, e, si 
não ·estivesse convencido da sua utilidade, c proccdcncia, a 
retiraria em vista das: ·considerações do i:llustre general de 
brigada, meu -nobre colleg~ que faHou contra ella. · 

· Não hav.endo n1ais · qucn1 peça a palavra::· é - encen·ada .a 
discussão. · ·. 

Posta a votos .. ·é rcieitada a 'indicacão. . .. v ~ 

.. 
; 

IORDEM DO DL\. 

H.ECONHECIME'NTO DE DEPU'fADOS 

O Sn. PrtESIDEN'l'E declal"'a que vai .proccde.r-:::;c cí. vnlaç.ão 
do pareoer n. 3, sohre · a cl·eição do Est.ado de Minas Gceacs. 

(U S-r. Presidente dei.xa a ?·espect-i·ca cacleb·a, que é occu.]~a-
da pelo Sr. 3o Sec1·eta1·io.) . . . 

Posto a · votos~ é approvado o referid~ payecer, s~ndo re
conhecidos e declarados deputados pe.lo Estaoo de 1\i1nas Ge
raes os Srs.: Dr. Antonio Ol:vntho dos 8antos Pi·res, Dt .. Fran
cisco Coelh0 Duarte Badaró. Dr. João Pinheiro da _Silva, 
Dr. Pacifico Gonoalv-es da Silva Mascarenhas~ Dr·. Gabriel d!) 
Paula Aln1eida .Magalhães. Dr. .Toa:quiin Leonel _de Rezen~e 
Füho, Dr . João . das 10hag.as J_,o'bato~ Dr. Anton10 .Jacob (ta 
Paixão: Dr. Alexandre Stockler Pinto · de l\fenezes, Dr. Firan-

7 
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cisco · J..~uiz da Veiga~· Dr. João da .Matta Machado. Dr. Fran
cisco Honorio Ferreira Brandão. Dr. José Oandido da Costu 
Srnn:l. nr. Antonio Affonso Lan1ounj.e:r Godofredo. Dr. Alvaro 
tle AndT:ld:~ R0telho. Dr. An! onio Gonc.~a1ves Chaves. Dr. Ame
rico Gome~ Ribeiro da Luz, Dr. Feliciano Ãugusto de Oli
veira PPnna. Dr. P.olycarp6 Rodrigues Viotti, Dr. Antonio 
·Dutra Nicacio. :Dr. Francisco Corrêa Ferreira Rabello. 1\fa-
noel Fulgencio· Alves Pereira. Dr .. A.stolpho Pio da Silva ·Pinto, 
Dr. Aristides de Araujo :Maia. Dr. Joaquim Gonçalv-es Ramos, 
Dr. Carlos Justiniano das Chagas, Dr. Francisco de Paula 
_.t\..n1aral~ Dr. Domingos José da Rocha, Dr. José da Costa Ma
chado e Souza, Dr~ Domingos da Silva Porto, Dr. Gonstan
:tino Luiz Palleta. Dr. João Antonio de Avellar. Dr. José Joa
quim Ferreira · Rábello. Dr.. Francisco Alvaro :Bueno de Paiva, 
!Dr:. Jos-é Carlos Ferreira Pinto, coronel João Luiz de Campos 
e Barão de Santa H-elena. 

O Sr. Presidente volta a occupar a su.a cadeira. 
Procede-se á votação e são approvados os pareceres: 
N. 4. relativo á eleicão do Estado da Parahyba do Norte, 

sendo reconhecido~ e declarados deputados pelo mesmo Es
tado os· .Srs.: Dr. EpJtacio ·da Silva Pessôa~ Dr. Pedro Ame
rico de Figueiredo~ Dr . . , Antonio "Joaquim do Couto Cartaxo. 
Dr .. João Baptista de Sá- _-'\ndrade, 1 tenente da armada João 
da Silva Retumba; 

N. 5, relativD á ele i cão <lo Estado de .AJ.agôas, sendo re
conhecidos· e dec-larados deputados pelo mesmo Estado -os _ 
Srs. Drs . : Bernardo -~tnnio de Mendonç-a Castello Branco, 
Theophilo F-ernandes dos Santos~ .r oaquim Pontes de Miranda, ::. 
Francisco de P:aula Leite· e Oiti.cica. Ladisláo de Souza Mello 
N-etto e capitão Gabino Besouro; · · 

N. 6, relativo á eleição ct·o Estado de Sergipe, sendo reco-. 
nhecidos e decl·alradbs· .deputladros pelo mesmo [E:stado os 

,Srs. : capitão Ivo do Prado Monte Pires da Franca~ tenente-co
ronel Manoel Pre.sciliano de \Oliveira iValladão. Dr. Leandro Ht:
beiro de Sj queira Maci.el e ·Dr. Felisbello Firmo de Oliveira · 
Freire; · · 

N. 7, relativo á -el-eição do Estado de São Paulo, sendo 
reconhecidos e declarados deputados pelo mesmo Estado os 
Brs. : Dr . .l\fartinhó da SHva Prado Junior Dr. Luiz J>erdra 
Barret,o, Dr. Bernardino de Campos. General Francisco Gli
cerio. Dr. Cesario Motta Junior. Dr. · ·Mano·el de Moraes e 
Barros. Joaquim Lo-pes Chaves, Dr. Domingos 'Corrêa de Mo
raes, Dr. Adolpho Affonso da Silva Gordo, Dr. João Thoma1. 
·Carvalho, Dr. i\ngelo Gomes Pinheiro .Machado, tene.nte-co
~onel Joaquim de Souza MurBa~ Rodolpho Nogueira da RDcha 
~:iranda, Paulino Carlos de Arr:uda ·Botelho, Dr. Antonio José 
da Costa Junior, Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, 
Dr. Alfredo Ellis. Dr. Carlos Augusto Garcia Ferreira, _t\..n
:tonio Mor•eira da Silva, Dr. .A..ntqnio da Silv~ Prado, Dr. José 
Luiz de Almeida Nogueira e Dr. João Alvares Rubião Junior. 

N. S. relativo á eleição do Estado do _1\mazonas. sendo 
reconhecidos e declarados deputados pe.lo n1esmo Estado os 
Srs. capitão-tenente Manoel Ignaeio Belfort Vieira e capitão 
Manoel .Uchôa Ilodrigues; . 

. . N. 9, relativo á elêição no Estado do Ceará, sendo reco
nheéidos e declarados · deputados pelo . mesmo Estado os 
Srs. : Dr. :Martinho Rodrigues de Souza, Dr. Justini~no de . _ ._ . -· ' - · . 
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Serpa, maJor Alexandre José Bal'bosa Lima, major J·osé Freire 
Bezerri.l Fontenelle, João Lorpes F-erreira Filho~ Dr. Frederico 
Augusto Bo·rges, Dr.. José Avelhio Gurgel do Amaral, capitão 
José Bevilaqna, Dr. ··Manoel Coelho Bastos do Nascimento e 
Dr. Gonc.alo -de Lagos F.ernandes :Bastos; · 

= N. 10: relativo á eleição do Estado. do Rio Grande do 
Norte .. sendo reconhecidos c declarados deputados pelo mesmo 
Estado os Srs. : Drs. Aln1ino Alvares .Affonso. · . .Pedro Velho da 
Albuquerque Maranhão, Miguel Joaquim de Almeida Castro e 
Antonio de Arno·rim Garcia: · 

· .N. 11, relá.tivo á ·eleiçao do Estado ·d'e .Santa Catharina, 
sendo reconhecidos e declar.ados deputadós pelo n1esmo Es
tados os Srs.: Dr. LuUl'·0 Severia.no .Müller, capitão Carlos Au
gusto de Campos~ capitão Felippe Schmidt e Dr. José Candido 
de Lacerda Coutinho; . . · 

N. 12, relativo á eleição do Districto Federal, sendo re
conheciàos -e declarados deputados pelo 1nesmo Districto os 
Srs.: .7ofio Bapti::;t.a ·de Sampaio Ferraz~ José. ·Li~Jpes da SiiYa 
Trovão~ Alfredo Ernesto .Jacqu~s Ourique. Aristides da Sil
veira J ... obo~ .Francisco Furquim 'V:erneck de Almeida, Domin
gos Jcsuino de Albuquerque Junior, José Augusto Vinhaes~ 
TJJon1a:~ Delfino dos Santos ·O conde ·de Fig·ueiredo; 

~· N. 13~ relativo á 'eleição do Esta:do do Rio Grand·e do 
Sul, sendo re-conconheeidos e declarridos deputados pelo mesn1o 
Estado os Srs. : Victo·rino Ribeiro Carneiro l\f.onteiro, Joaquin1 
Pereira .da Costa, .>\ntão- Gonçalves de Faria, Julio Prates de 
Castilhos, Ernesto Alves de .Oliveira. .1\ntonio Augusto Borges 
<le Medeiros, Alcides de Mendonça Lima, Joaquim Francisco 
de Assis Brazil . . tenf:!nte-coronel Thomaz Tompson Flores, 
·vice-aln1irante Joaquim Francisco de Abreu. Homero Baptista, 
1\fanoel Luiz da Rocha Osorio, Alexándre Cass-iano do · Nasci- · 
n1ento. Fernand1.1 Abott. Demetrio Nunes Ribeiro .. tenente'7-co-
ronel Antonio Adolpho da Fontoura :Menna Barret-o; . 

N. f.}. relativo á ·elei~ã{) d{) Estado do Espírito Santo, 
"- sendo recónheddos e declarados deputados pelo mesmo Es

tado os Srs. : Dr. José de l\1ello Carvalho Muniz F:reire e ca-
:pitão Antonio Borges ·de Athaydo Junior, qué foram porta
dores de diplomas; 

N. 15, relativo · á eleição do E~stado do Paraná, s·endo re- . 
r.onhcej dos e declarados deputados pelo mesmo Estado . os 
Srs.: major Bellarmjno Augusto de M:endonça Loho. coronel 
Marciano Augnsto Botelho de Magalhães, Dr. Eduardo Mendes 
Gonçalves e F·ernando Machado Si mas; 

N. 16, relativo á eleição do ;Estado do Rio de Janeiro. 
~0ndo rcconheci.do3 e declarados depntados os Srs. coronel 
Francjsco Victor da Fonseca e Silva~ João Sev-eriano da Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano ··Marcondes d·os Santos 
Machado, Dionysio Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos ~u~es 
Fagundes, Alberto OJympio Brandão~. Augusto 4e Ohvena 
J>into.- José GoncaJ:ves ·viriato de M·edeiros·, Joaqu1m Jo~é de 
Souza ·Breves. Virgnio de Andrade Pessoa, Carlos Anton1o da 
França Carvalho~ Luiz Barreto l\!urat~ João Baptista d~ Motta, 
Lujz Carlos Fróes da Cruz, Alcrndo Guanabara e ErlCo l\1a-
rinho da Gama Coelho; · . 

N. 17. relativ<> á ,ele-ição do Estado de Pernan1buco, sendo 
rcconhecjdos e declarados ·deputados do mesm~ E:stado. o.s 
Srs. : J-0sé Nicoláo Tolent.ino d·e Carvalho~ Fr~c1sco ~é! Ass1s 
Rosa e Silva João Barbalho Uehôa Cavalcanti, AntoniO Gon·· 

.. ' 
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t;aln:.~ Fel'l't•ira~ .Tosü .:\Iuriano Carneiro d.a Cunha: .. Joaquün José 
• 1:~ Al.tne!·da Pern.a.n1huco~ João Juvencio Ferreira · de Aguiar, 
~\ndt·•· Lanlkanl 1 dt• ..-\lhllquerqut?. Haymundo Carneiro de 
~nuza H:mdeira. Annihal Falcão. José Vicente 1\'Ieira de Vas
couceJlos\ .Antonio Alve~ Jlcreira de Lyra, João de Siqueira 
CaYalcante~ .João Vieira de Araujo~ Luiz de Andrade, Inaj,or 
.Viecnte Antonio <lo Espirito Santo e Be1arnüno Carneiro. · 

O Sn. JoSÉ .AvBr .. t:\o ())ela o1·dwm) - Sr Presidente. es
tando a concluir-se o parecer relativo á eleição da Bahia. 
li C(~ o a V. Ex. consulte a Casa sobre si consente tiUe a sessão 
::;eja suspensa :por un1a ·hora até que -elle possa ser hoje aprc
$Cnta-do ·á l\Iesa e incluído na or!Cl0111 do dia de amanhã. 

Consultada a Can1ara, é approva.Clo o. requerin1ento. 
O ST. PREsiDENTE suspende a s-essão ás 12 horas c 20 n11-

nutos da tard-e. 
E' reaberta a sessão á 1 hora da tarde. 
E. lido ·e vai a imprimir o 

PARECER N. 18 -- 1890 

Eleição elo Estado da Bahia 

_\ ;3a Comndssã~"' de Inquet·ito~ havend·o rcefJnhec;.jclo (llll'. sl 
t'Jll.rc os dio-Ion1as relativos á eleição do E:Stado da Bahia é 
nml.cstado inücan1entc l~ do ca1iitão SalYador Pires de Car
valho .A.1·agão Junior~ 6 de parecer· que sejan1 reconhecido .... 
dl·püLadus por aquellc Esta·do os S.t·s.: Dr. José Augusto de 
.F.I'dl.as. eoroncl Franc.i~eo de Paula A1·gol1o~ Dr .. J oaquün Ig·na
do TG.sl.a~ Dr. Jo:Sé Joaquün Seubra.. Dl' . . Antonio- ~usebi0 Gon
(;al ves de Aln1eida-. . Dr. A.ristide-s· Cesar Spinola Zmna~ D!'. Ar
/.hur Ce:::ar Rios. Di'. Gar<~ia Dias Pires de Carvalho e Albu ..... 
querquc, Dr. Marcolinó de Moura e Albuquerque~ Dr. Seve
l'ino dos S~üu~ Vir·ira. Dr. Fra.ncisco dos Santo:S Pereira. con
tnl-ahniran te Co~todio· .José de Mello. ·Dr. FJ·ancisco -de ·Paula 
Oli\·oira Guünal'ães. D1·. Aristides Augusto -Milton, Dr. A.lri
;)ltilo:phio Botelho E1·eire de Carvalho;· -conselheiro Francisco 
?\Iaria Sodré Pereira: Dr. Dionysio Evangellsia de Castro Cer
tl ueira~ Dr. LeovigHdo do Y1Jiranga A1norim Filf,'Ueiras, BarãD 
-d-e S. l\1areos~ Dr. Se-bastião Landulpho da Rocha :Medrado e 
Bnrão de Vi1la VI~osa. , 

Quanto á va.liéiade do diploma do capitão Salvador Pjres 
de Carvalho e Aragão Junior, pTecisa esta Co1nn1issão que lhe 
~"(·j<.un presentes as :. a,ctas arguidas de falsificaçi)"o e constantes 
da cont·esta~ão {lo conselheiro Dr. Francisco Prisco de Souza 
.Par-aíso, bein ·c01no outros do· u1nentos que se tornan1· in1prcs
eíndiveis, os quacs ·en1 tempo serão requisitados. 

Sala das· Oon1n1issões. 9 de novembro. de 1890. - J.11iauel 
Castro. - Barbosa L'ima~ - CfJnstant'ino Luiz Pal.leta. - J · : 
de Serpa. - João Lopes. · =-:: 

O SR. JosÉ AVELINO (pela orde1n) pede dispensa de jn1-
.press·ão avul-sa desse parecer, afim de que, publicado no Diario 
Official~ entre na ordem do dia de an1anhã. 

Consültada a Cmnara~ é approvado o requeriment0 .. 
. . 

O SR. JDÃo DE SIQUEIRA (Pela · orde'm) - .Sr. Presidente, 
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consulto a V: Ex. .sobre si J1 n.verá cJ jscuf;são do parecer re
lativo :í. e1cic.ão da Bahia. 

O s~. ·PRE.siDEN'l'E - Sobre· os diíplomas que se referen1 n. 
ilepuLaàos não conl.esf.ados, llaverú votação unican1enle: soln-r· 
os diplomas contestados •é que hav-erá discussão. · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Neste caso~ desejo -n1andar un1a 
emenda~ para ser ilnpressa con1 o parecer. 

O 'Sn. PRESIDENTE - Pelo Regimento~ deve ser publicado 
o parecer eomo foL apresentado pela Con1n1issão. 

O SR •• Jo.:\o DE SIQUEIRA -. Desejo que a emenda :;ej<l 
publicada co1n. o parecer. · · 

O Sn .. Tos1~ ..:\.YEI~T~t) (pela m·dem,) - Sr. Presidente. nãn 
deve -~r·r aeceito o alvitre do nobre Deputado~ porquanto nfi.n 
ptíde s0r aprc~cnl.ada mnenda a un1 rpurecer qne ainda vai sc1' 
itnpre::-:sn. Hojf~ não: amanhã.~ porén1~ quando for posto en1 
Ynl at·ftn t•sse part•t_m·. o nobre Depu fado aprt:'~r.n f.ar:í. ns a lvi
f.r·f'~ que quü:er c a Cama1·a resolverá. (A'poiados.) 

Nada mais , havendo a Lrata1-. o Sr.·. Presidente dá p:w:t 
nmanld'i. a· ~egninte ordem do dia: 

Yntação do pa1'0ccr n. JS. 
L~van f a-se a sc~são :'i 1 t 12 hora dn. tarde. 

- ;'; 

7!1 SE•SS.\.0 PHEP~\..RAT.ORI!~~ E.lvf 1.0 DE NOVEMBJtü DE 18·9;0. 
PRESWENCL\ DO SR • .:\:-~TOXIO CO~Ç.:\LVE.S CHAVES 

Ao n1ei0-d-ia~ ·faz-se a chmnada~ : á . qual re.3:Ponçle1n os 
Srs. Gonoalves Chaves. l\fatta l\fachado. -Alvaro Botelho. Re
tumba. Amorjm : Garcia. Lan1onnier Godofredo, Bueno de 

·: P~iY~.· l\Iann~:l FuJg·rmeio. Co~t.a ~rachado. Nj]o Peçanha. .. Jofi,) 
rJc Ave1m'. .João de Siqneira. Innoccncio Serzedello~ Serpa! Do
Jningos de Moraes. Belfort. Vieira~ Rodrigues Fernandes! Ca
sim irq, .TuniOI'. r·ehcia Rodrigues. F-onseca c Silva, Palleta. 
Cantrrá~ Luiz dr Andl'ade. Lacerda Coutinho. F-eliciano -P-enna. 
João I.uiz {lc Campos~ · Gonçalo de Lagos, ·cartaxo~ Bezerrif. 
Sú .A.ndra-de. Carlos· Garcia. 01 i v eira Pintn. ü.Jiveira Valladã.o . 
.Toão Lopes: GarvalhaL Ep.H:acio~ Ferreira· Rahcllo~ PolyDar.pí1 
VioiJi. França Carvalho~ Pedro .Arnerico. Schn1idt. Dutra Ni
cacio. Aristides :Maia. Gabriel d~ Ma.ga·lhães. Nascin1ento. l\li
glwl -de Castro~ João· Vieira. Moreira · da Silva~ Rodolpho l\n
ranrla. Chagas Lobato. Jacob da Pab:rio. Martinho Prado Ju
nior. Theophilo -dos Santos~ BapUst.a -é1a l\f..otta~ Bernardino 
do Can1pos. Pedro Cherrnont. Rnbião~ Alnünio Affonso~ Cas
siano .elo Kas-cin1ent.o~ Fons·eca Hern1es~ Domingos Porto~ Mar
tinha Rodrig-ues. ·.Alexandr-e St.ockler. Tolentino ·de Carvalho. 
Belannino Carneh·o . ..-\ntonio 01yntho. Adol<pho · Gordo. Fran
. cisco ·veiga. Barbo~a Lin:a. ?víuniz Freire~ Thomaz Delfin~). 
Paulino Carlos. Andrt~ Calvacanti. Manhães Barreto. San1:pa10 
l~erra.z. l\fendes· Gonçalves~ Vinhaes~ Urbano Marconcle~, Fran
·cisco Glyccrio. 1\fenna Barreto~ .José Bevi~aqua .. Jo~qu1n1 Bre
ves~ José Avelino~ Jacques -Ourjque e Annibal .Falcao. 

Abre-s-e a sessão. 
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~' lida, posta en1 discussão e sem debate approvada a 
acta da sessão antecedente. 

O Sr. i o Secret-"rrio procede á leitura do seguinte 
: 

EXPEDIENTE 

Di'P·lorilas dos Srs. : 
Joaquim ,Pontes de Miranda~ 'Theophilo Fernandes dos 

Santos, Francisco de Paula Leite Oiticica, eleitos· pelo Estado 
de Alagôas. -A' 2a Comn1issão. 

Henrique Alves de 'Carvalho e Antonio Ennes de Souza, 
eleitos pelo Estado do Maranhão. -A' 1a Commissão. 

José Ferreira· Cantão, eleito pelo Estado do Pará. - A' 
n1esma Oommissão. · · 

Caetano Manoel de Faria e Albuquerque, eleito pelo 1Es-
tndo de Matto Grosso. ·- A' 4:r. Commissão. · 

Qffj cio do Senado, de 1\}· do corrente, declarando que 
nnrneon uma commissão comp0sta dos Srs.: Prudenta José dü 
•l\loraes Barros. Eliseu de Souza :Martins e João Pedro Belfort 
Vieira~ para que. reunida ·á da Camara, formule un~ pro,jecto 
rle Hegimento con1n1um~ que deverá ser djscutido en1 sessão 
plena das duas camaras. - Inteirada. 

Officio do Sr. Ladisláo Netto, de 6 do corrente, renun
ciando os poderes de Deputado pelo Estado de Alagôas: que 
lhe foran1 conferidos por ·elejção. por se julgar con1prehen
dido na clausula das incon1patHlilidades ào art. '26~ n. 7, da 

: ·C:m::;Li in içüó dos Estados Unidos do Brazil. - Intcirarla. · 
E' Hdo e vai a imprimir o S'eguinte 

PARECER N. 21 -- 1890 
Di.s1Jensa de iervfço ao.s ·· officiaes Lourenço. Xavier· da Veiga 

e :t11·rntnio Cesar Burlamaqut . 

A M·esa, tendo ·exan1inado as petições dos officiaes d.a Se
cretaria desta Can1ara, Lourenço Xavier da Veiga e Arminio 
Cesar Burlamaqui, que requerem dispensa do serviço com os 
vencimentos que actualmente ~ ercebem, por se acharem im
possibilitados de continuar a exercer ·r)S cargos que oooupam 
e contarem 26 annos de effectivo serviço. o -1°, e 19 o ?0

, e con
siderando que são exactos os fundamentos allegados e pro
vados ·com os documen~os exhibidos~ e que os precedentes es-
tabelecidos ·em casos identicos autorizam a pretenção dos 
supplicantes: é d~ !Parecer: · 

1°, que .sejam dispensados do serviço~ com os vencimentos 
que actualn1ente perccben1. os officiaes da Secretaria da Ca
mara dos Deputados Lourenço Xavier da Veiga ·e Arminio 
Cesar Burlamaqui; 

2°, que para substituil-os sejam nomeados os cidadãos 
Aureliano Nohrega de Vasconcellos e Luiz Domingos do Lago •. 

Camara dos Deputados: 10 de novembro de 1890. - ·An
tonio Gonçalves Chaves. - .João da 'frlatta },!achado. - _4.lvaro 
de A.ndrade Botelho. - l oão da Silva Retum.ba. - Antonio 
de Amorim Garcia. 
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ITo cgualmentc lidos c vão a in1primir os· seguintes 

PARECERES 

N. 1.9- 1890 

Ele·ição do Estado de ·111atto GTosso 

A 4n Gommissão de Verificação de Poderes, tendo exa
minado as au_thenticas da e1eição procedida no Estado de 
Matto Grosso e havendo-as encontrado regulares, é de parecer. 
([Ue sejam reconhecidos denutados por aquelle Estado os ci
dadãos Antonio Francisco de Azeredo, major Caetano Manoel 
de Faria e Albuquerque. · 

~nla das Com missões~ 8 de novembro de 1890. - Poly
r:m·po Rodrigues Viotti. - Epitacio da S17,vc·. Pessoa. - D.· 
JfanhiJr.s Ba1·reto. - Jacques Ourique. · · 

N. 20 - 1890 
' 

Eleição do Estado do Pa1•á 

A fll Commissão de Verificação de Poderes, depois de ter 
ex:an~nado todas as actas da eleição a que se procedeu no 
Estado do Par.á~ nada encontrando que pos·sa alterar o resul
t:lido constante da apuração geral~ que lhe foi presente~ é de 
páreccr que sejam approvadas todas as eleições realizadas 
naqnelle Estado e reconhecidos deputados os Srs. : capitão-te
nente Arthur Inclio do Brazil .e Silva. Dr. José Teixeira da Matta 
Baccliar, Dr.=.,Pedro Leite Chermont~ Dr. Lauro Sodré; Dr. In
noccncio Sezerdello Corrêa. Dr. .José Ferreira Cantão e Dr. 
Raymundo Nino Ribeiro. · ·· 

Sala das Commissões, 9 de novembro de ·1890: :~ - . · João 
Scve1~iano da Fonseca Herm,es. ~ A. Guanabara. - Ale:candre 
Stoclde1·. - Oliveira Pinto . 

. o Sn. JosÉ A:vELrNo requer dis,pensa de impressão avulsa 
dos pareceres que acaban1 de ser lidos, para entrarem na 
ordem do dia de amanhã. · · 

Consultada a Camara, ê concedi-da a dispensa pedida. 

ORDEtl\ii DO .DIA 
RECONHECI~!ENTO DE DEPUTADOS 

O Sn. ·PRESIDENTE annúncia que vai proceder-se á votacão 
do parecer n. 18, relativo á eleição do :Es-tado da Bahia. 

O SR. .L CA VALCA..~TE · (pela ordem) requer que o parecer 
seja posto em votação por nome dos deputados reconhecidos. 

· O Sr. José Avelino (J)ela o?'dern) - Sr. Presidente~ o re
qucdn1ento ' 7erbal do nobre D·eputado não póde ser admittido.· 
Trata-se de un1 parecer da con1n1is~ão que examinou todas as 
eleicões. 
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Ha apenas un1a. qne não foi verificada~ por falt.a de do
cun1entos • 

. Q SR: .T. CAVALCANT!~ dá Ul11 aparle. 
iO SR .. J_os~ Avl~LINO -.Não senhor; o que estou dizen.do é 

qu~ a adm1~sao do requenmento do nobre De1~títado in1por-
1.ar·m. n!l- qu<~bra dos pre.ce.dentes. que. temo5 seguido até aqui. 
A eleJçao for por . escrut1nto de lista: todos nós ten1os sido rc
úonhecidos de conformidade con1 tac~ pareceres. Acho. por
tant?. que o rcquerin1cnto do nobre Deputado não pócle ser 
acce!Lo . 

. O Si:t. PRESIDENTE - Esta l1ypothese não -est<í prevista no 
Regimento, (\ neste caso. devo app~llat· para a Can1ara. Desde 
que a Con1missão reclama ~sclar·Pciment.os sobre a valjdarlc de 
un1 d_?s di•plon1as e ·não f'OhrP. todo~~ não posso submetter ú 
votaçao da Camara a parle soJH·n que versa. a duvida. mas sin1 
o pnr~c~r· fla Commi~:O;ão qnP J'ec.onhPeP. 21 denutados. 

O qu c re::;f.a ~abcr é ~i (Jevc• votar englobada ou. s-eparacla
n1f'nt.~ (.4J)(J'iad_o • ..; ·:: n J~~gimf•Ill'' ~.ltlff'rmina que sr•jn englohn
dnn1P-nf c. (:.ll?utos apmados.) 

.; 

O Sn. BAnBORA LDrA (pf'la. ordem) reclama. dcc.la.rnndo 
fJ\1e O ·})::l.l'CCCI' {lCYe ser \'OI.adn f al como foi :1.-PJ'C~Cnl.ado J)f:'.Ja 
Cnmmi:.::-:fio. (:lpoirrrlos.) 

' I 
QUEST.~O DE ORDEM: 

O Sr. l\1:artínho Prado Junior (pela rn·rlcrn) Sr. Pl'i~Si-
den r.c. não é possivel que possan1os votar e.$Le parecer s·em 
quf\ cada· um dos deputados trmha lido e positivamf\nt~ atprP.
ciado o modo por que ~~ procedeu á eleição no !Estado da 
:BniJia. (Jfu.ilo bem.) Yotar:-se novamente solwe os di~])u
f ado:' enllocadc)R em fll~irnciro Jogar não jmnerJi.rú o r~conh~
~imrnl.o dos ultimo~. nen1 · do resült.ado final da elejç.ão. Estou 
(~t:rnpl(..,tan1cntc ceio :;;obre C>~f.e n:ssun1·pto~ não posso votar n:o
m in~Imt:n t.c mn algnns dos· diplomas~ .porque receio que i~t.o 
in1l)(lrf n m~1 alt.~rar con1pl eLa.rncnf.e o resultado final .fln o lei
ç;ü.n daqueHc Esl.ado: not· js::;o requeiro qnc V. Ex. eonsnltc ú 
·C:-t~n f;ubre ~i con5m1lc que fi(JtW a.diarln e~l.a votação. 

O .SR. PRESlDENTI:: - E' ·o qne n5o pDsso fazer pelo -Rogi-
nl~nto. ' 

ü Sn. l\IARTINr-ro PRADO JuNwn - Não te1no.s Regilnento 
nincla. c est.c é o uni o n1eio de sahirmos da difiiculdade en1 
ClllC n:o~ achamo5 nf\~I.C mmnenf.o . .Si accci tarmos C~S3: SO]ll(:-fíc: 
(Jo Regin1cn.to. e.on1o sahirão da difficuldade aquclle5~ con1o 
nós. mw ignoram o · que se deut na eleioão da Bahia.?_ · 

De~de que não ten1os estudado o :processo da cleH;,ao~ 11en1 
· ns tlocnrri(")ntos fm·nf\ciclo~. o qn c eontc~lan1 a cl ci«;-ão~ o unir. o 
n1~io é adiarmos a votação. 

O Sr. João de Siqueira-Sr. Presidente. acon1panhei com 
o n1ais vivo interesse e attençã.o a eleição da Bahia e vejo Q11e a 
Con1n1issão não. póde dar::-parecer. Teeonhecendo os tres nlthnos 
õ.eplú,ados da lista que apresentou~ porque faltam 30 actas e 
tr.es fDran1 viciadas. (C~·n;;arn-se apartes.) 

;o; proprio eandidato cujo diploma est.á cont.estado o de
clarou pct·ante a Comn1issão~ e appello para o seu testemunho, 
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en1 ·corno .da validade ou não validado -das ·e1eicões falsificadas 
depende ou não a inclusão {}{) Sr. Carneiro da I{ocha c a exclu
são do ~t·. Barão da Villa Vieosa.. 
_ As-sim. Sr. ·Presjdente. _a· n1inh2. intenção pedin~o a vota

çao de cada nome dos apres-entados .pela 3'l Con1missão de V€
rificação de Poderes era a seguinte: quando chegasse ao nu
n1ero 1·8~ eu pediria que voltasse á Comn1issão para dar novo 
pa1·c.cer quando os (]oeunJcntos que a Con1n1issão pediu ao Go
verno fossem presentes á n1esn1a Con1n1issão. 

Esta votação das actas que faltam e das. viciadas não pre
judica ahsólntan1ente aos deputados até ao n. 17. 

Ul\'r Srt. DEPUTADO dú. un1 u.parte. 
O SR .• Jo.~o DE SIQUJ~IRA - Diz o nobre Denutado aue as 

neta~ qn e Tnltan1 são J 5. Cada acta s6 póde conter 1150 votos. 
c e~-se rP-~ltlf.ado não pôde influir sobre os prin1eiros 1.7 nu
nlm·ns. 

, Por consequencia~ a duvida versa sobre os ns. 18~ 19~ 
20 c 21. 

!E:u pretendia. dada a votação até o n. 18, pedir que o pa-
rN~cr ynJla~s~ á Con1111issão para reconsiderar sobre os demais 
candidato:::~ depois de chegm·cn1 as netas e os ·demais flo
cum,.ritos. 

U~!A YOZ - Documentos que SÓ chegarian1 daqui a seis 
1l1~7.CS. 

o SR. .ro.~o DE SIQUEIRA - Que chegassern daqui a seis 
n1czes. n1ais vale darrnos depois entrada aqui ao Depulado lc
githno do que. agora: a un1 que poderá não sel-o. 

Tenho conc-luido e peoo a V. Ex. que ponha mn votação . 
. o n1cu requerimento~ 

O Sr. José .Avelino - Pr.incipia.rcL Sr. :Presidente, por 
notar. · eom t odo o -r·esneHo que r1evo ao nobre Deputado pm:
Pcrnnmbuco. a irrf'GlJlaridade ·do -debate~ porque na verifi
caoão de poderes não é adn1ittida a discus·são nos terrnos cn1 
nn o a l'rz o 1neu coll cga. En1 se.g11ndo lo·!:;'ar. a cxpliúaçãn. (flW 
rlá. rlc qnc não cxan1inon a eleição. não pôde prejudi·car o 
nxamc c o estudo qnc fez a Con1missã-o de Verificação ·de P.o
{1 Prr.~. 

Oompulsando os docun1entos. chego (t conclusão. defini
Uva ·de que só c1n relacão ao n. 22 é que houve uma duvj.da~ 
c para a destruição dessa duvida são :precjsos divers·os do-
<mmentos. . 

iO nobre Dcnutado por S. Paulo fez 1una ob5ervaçao que 
não prevalece . Se elle quizer estudar cada uma das elcicões 
para ;proceder con1 consciencia perfeita ·e ex:acta em r elação a 
cada utna dellas. teriamos cada dia -o adian1ento de todas as 
t.!lcicões. p.t)rque ê-5tou crrto de que o nobre· Deputado~ s0, votóu 
hontcn1 aquj, não -examinou un1 só dos papeis. 

Ul\-r Sr... Dr:;PUT.\DO - :.\Ias nã.o haYia enntes t.aet5es. ... . ... 
(A2Joiados.) 

O SR. JosÉ AVE'LINO - ·Perdoe-n1e: eu esperava esse 
aparte. Não havia contestações~ diz o nobre Deputado ; mas 
porque havia eontestacão en1 r elação ao vigesimo scg1.n1do (b 
list.a dos d~putados da Bahia. foi que a honrada Comn1issão. 
nelo voto do seu relator. o distiricto Deputado pelo · Ceará. o 
Sr. Barbosa Lima: entendeu propor ·a separação ·ctesta eleição. 
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O honrado presidente da Commissão~ o nôbre Deputado' 
do Rio Grande do Norte~ disse que não só não foi presente á 
Commissão nenhuma reclan1ação que podesse alterar qualquer. 
dos. resultados obtidos P.~los 21 Deputa.do_s collo.cadi::>s em Pti
meiro Iogar, como que das allegacoes qu·e se fizeram . em re
lação ao vigesimo . segundo s6 importariam observações de 
certo melindre que a consciencia delle immediatamente accei
t.ou. Ora. si a Commissão quizesse proceder, na ausencia de 
prova immediata, de prova autbentica dos factos teria por si 
a prova circumstancjal mais importante, que é incontestavel
mente a votação publicada por t.odos os jornaes <ia Bahia sem 
di:::crepancia do resultado em relação a um s6 dos candidatos., 

:0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR • .TosÉ .AvELINo - O nobre Deputado foi á Commissão· 

apresentar as. suas observações~ e a Con1mjssão~ deante dos 
documentos que teve. deu o seu parecer. Neste pont0 appello 
para o consciencia do nobre Deputado. por S. Paulo: si elle 
respeita os intuitos da sua consc!encia. deve respeitar tambem 
os intuitos da conscienda da Commíssão1 que em assun1pto 
tão grave não se decidiria por melindres quo não possue tão 
delicados como os do nobre Deputado, e para dar o seu pa
recer .procedeu á n1ais conscienciosa e escrupulosa apreciacão . . 

O Sa. Gurr ... HER~IE DE MAGAr .. H.~Es d<í um aparte. 

O SR .. JosÉ AvELINo - As actas aue faltam alteran1 só
monte a lista em relação ao 22°, e por esta razão foi que o 
nobre Deputado pelo Ceará pediu a. separação. (Apartes.) 

Porta-nto~ Sr. :?re:;jdente. entendo que a discussão, no 
terreno em que está sendo col1ocada~ e at.é para 1nim~ é inop
portuna e jncnnveniente; e como a votação deve ser feita en
glob2.dan1ente, porque- de outro modo importaria uma votação· 
nmninal, :pe!;o a V. Ex._ que submetta á votação o par8cer ern 
globo.· . · , ; ! -:·!~I 

ü Sn. PRESIDENTE - O pronunciamento da Camara. tem 
de versar .sobre o parecer da Comn1issão. · 

O pronunciamento ou é simplesmente .por votação ou por 
discussã.o c vota~ã.o. Quando o parecer da Commjssão con
eluc nelo rer.onhedn1cnto do cleput~~do. o pronuncian1ento é 
simp1Õsmente nor votação (Apofados); é o caso do parecer da 
Bahia ClTt relacão ::l. 21 Srs. deputados. (Apoitulos.) 

ü adiamento não nóde ser exig1do senão em dois casos:· 
ou quando o parecer 'conclue pela annullação de algum di
ploma, ou quando ha eleic;ões -duvi!fosas e contestadas~ e um 
deputado requer o adiam·ento aporado pela terca parte dos 
mcmhros presentes. L4.'J'Joiados: m.?J.ito bem.) . 

:Mas esta não é a hypothese~ porque -em relação a estes 
21 denut.ados. cru e ·-são considerados Uqu1dos. nenhuma das 
r.leir.õP"s foi contestada (Apoiados). e disto dá testemunho a 
nropria Con1missão. (Apoiados.) Logo~ não posso aàiar nem 
instHuir -discussão sobre o narecer. (Apoiados e apartes.) 

Vou subm~tt.e:r ~~ vo~·:ação a parte do parecer que conclue 
pc1o . rr-~nnhce1rnrn 1.·1 r10. ~1. .Srs. denutRdos. (Apoiados.) 

Sobre o modo de ser a votação englob-ada ou relativamente 
a cada. candidat.o não ha hy·pothese ffgnrada expressamente 
no Régiment.o (.4.poiado~.: ?n11.ito bem. e a.pa_rte.~): ma~. como 
acH.a-~e "1..1ma. quest.fio grave. e en quero retuar de m1m toda 
a·- responsabiljdade da ~dt:;cisão sobre este assumpto~ vou con- . 
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sultar á Camata si consente que a votação seja nominal, como 
requer o nobre Deputado por Pernambuco. (Apoiados; tro
cam-se apartes.) 

Posto a votos, não é approvado o requerimento do Sr. J ., 
Cavalcante. · · 

O SR. rnE~IDENTE annuncia que vai . submetter á votação 
o parecer relativo ao reconheeimento dos 21 deputados eleitos 
pelo Estado da Bahia. 

Suscita-se nova 

QUEST~~O DE ORDEM 

O Sr. Francisco Glicerio U11inistro da Ag1~cultura) -
Sr. Presidente, não venho oppõr-me á deliberação de V. Ex., 
mas me parece que si V. Ex. consentir no adiamento da vo
taeão do parecer da Comn1is.são~ sen1 embargo de haver inter
prd.ado de Ot'!tra fónna o llcgirnento.. concorrerá pi'udente
rnente para ·que o reconhecimento da deputação da Bahia rião 
possa soffrer na Camara um desastre inesperaçio. (Apa'rtes.) 

:0 que ó _ben1 verdade é que a Can1ara não es:tú sciente 
rln n1odo corno ha de votar. (Apoiados; rn.ttito be1n.) Esta é 
que é a questão. · · 

O SR. NILO PEÇA)IHA - Mas a Can1nra é obrigada a 
louvar-se no paretcer da -Comn1issão. 

O Sr... FRA:'\CISCO GL!CERIO (.Jiinistro da A .. (Jricultura) -
Niio ha duvida. 

O Sn. NILO PEÇANI-IA - Peco a palavr!l pela ordem. 
O Sn.. FR..-".NCisco Gr..ICERIO (31inistro da .Agí·icultu:ra) -

Não . estou argumentando contra a Commissão. Declaro que 
si se tratasse :::ón1e·nté do n1eu voto~ votaria pe!o parecer da. 
Comn1issão~ que n1uito n1e merece C~fuíto bem) ; n1as o que 
digo é que a Cainara não se sente bastante instrui da para dar 
voto nesta questão. (Apoiados; Tnuito bem; muito bem.) 

Por out-ro lado. o Regimento foi apenas offerecido para 
provisorian1ente dirigir \:is trabalhos da Camara. (Apoiados e 
di'versos a.pm·tes.) 

ü Regin1ento ó un1 acto da Gamara e que tem de ser 
volado pela Camara. (Ha diversos apa'rtes.) 

-~qui não ha ministros (A.poii:zdos) ~ fallo como rerpresen
tante da Nação e. não con1o Ministro~ porque ministros não 
tên1 aqui assento. (Apoiados. ) . 

A minha opinião é esta: si se tratasse do meu voto, 
dal-o-ia em favor do parecer da Commissão~ que ·muito ~e 
merece: n1as tenho rereio de que o voto sobre o parecer seJa 
um desastre para o reiconhecimento da deputação da B3lhia, 
só por:que não possan1os: soffrer com paciencia um adiamento 
por 24 horas. (Apartes ~ apoiados.) · 

... A""'present.o estas considerações no ·jnteresse de encaminhar 
mais prudentemente· a djscussão. A 1ninha opinião estoá~.:: 

O Sr . . Barbosa Lima (pela O?·dern) - Sr. Presidenfe, esta 
anarchia que reina a proposito da discussão que se trava so~bre 

·este parec~l\ é discl!ssão ~em precedente, filha talyez .de ju1~9s 
preconcebidos, aqu1 tra7.Idos p&ra levan~.ar a s1zan1a. (Nao 
apoiados.) 
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, Penso .que a 3:1 ·CoJnmissão de ·· inque~·Ho é tão digna de 
respeito como todas as o:utras. (A1;oiados.) 

P.enso. Sr. Pre.3idente. que e·.sta1110s de accôrdo ~om o Re
ginlento. Quando .. firmán1ós o parecer, o fizen1os s:.~n1 precisa
nlente descer a n1inueio.3idade nun1erieas~ c pelo n1odo por 
que o fizcmns~ temos consciencia de que examinün1o:: euida
doBainente os dôcu1nentos que. nos forarn presentes: e não 
aquelles de ·que só tcm:os noti.cia no n1om.ento presente. 

O Sa . . Jo.~\6 DE ·SJQVEIH.,\ dá urn aparte. 
O SR. BARBOS~\ J.JDL\. - O nobre Deputado não se apre

sentou con1o contestante~ mas con1o tendo ouvido que o ~ea
pitfío Salvador .Pjrcs affirrnava decididamente que faltavan1 
::wlas ea.pazP.s de al l.erar o resultado da eleicão a partir do 
1 !1" deputado J)Ol' df~ante·; ma.s não a!'f~rrnou de n1odo quP. pn
dc5SC ~crvh~ de ba5e para qualquer deliberação da Con11nissão . 
. (41.JJO'iados.) 

.:\ ConHnissão não podia , dar pare0cr senão con1 os do
cun1cnt0s offcrecido5 e apresentados; inculpai-a de não ter to
nlado ~n1 consideração os documentos~ que lhe não fornn1 
a.pre5cnt.ados~ impor! a mna puni tão c uma falta de confianr:a 
(A.)JOÜJ.dos): e além disso não era .preciso {t Con1n1issão 
apreciar tod~s as eleições do Estado da Bahia; - assfn1~ Cln 
nome da ~connnissfio~ requéiro a Y. Ex . . que convide a Can1ara 
n. deliberar sobre a non1e.ação de outra Con1n1issão ·que suh
stitun. a de que faço parte. (A1JOiaclos. ) 

O Sr. Martinho Prado Junior - Sr. Presidente. não ha 
razão para tanta susc.eptibilidade~ não só da · parte ·dos Srs. 
deputados. clesla bancada~ con1o do n1en1hro da ·Comn1issã.o 
que acaba de sentar-se. 

Declaro que estou JaJlando aqui com a ~aior boa. fé. 
. . 

U:\f Sn. DEPGT.·\DO -- ::\las não parece. 
- O Sn.. ·i\L\RTINHO PrL\DO Jt::\IOP. - Djz . o Sr. Deputado 

que não parece: n1as ·que docun1entos. que titulos t ~;.n1 par a se 
r c fPT' ir n. oub·o ·n esses termos? para d izer que não parece que 
cn cs'te:!a cH~utindo com boa f é '! 

Quo·o diseutir eo1n toda 8 caln.1a e guarcl~r nesta Can1ara. 
toda a defcrencia. 

:cheguei a es la assen1hl(~a \h ontem. 
Ignoro complcfam.ente o que se ten1 feito; ignoraYa qua0s 

as disposiç;c)es do Regin1ento. quando vi lançada na t.éla' da dis
cus~ão a elei()ão da Bahia~ e · nos seguintes tern1os - que havb. 
eontest::H~ões. a c tas viciadas. 

Eu ~qnP-ria IeYantar-n1e e pedir infor1na~es a V .. Ex. c 
:í. Assemhlc~a~ n1as já não era tempo de Pf~rguntar I(JUaes os 
n1oUvos cmn que se protestaYa contra a validade da ~leição. 

Eu dis&e : ·Volte o parecer á Comn1issão para reconsi
derai-o ; não porque julgasse ·que a Comn1issão tivesse resol
vido leviana.n1entc, ma~· por·.que a Cornn1.is::;ão~ ·dizendo que 
QlaYia falta de act8:3. quztndo Yi•~rem c::sas actas, ella p{lde 
n1udar de opinião. (lia d i f[er entes a.pw·tes. ) 

E tanta prova ·de consi:deração n1e merece a 'llonr~da. 
Con1n1issão~ que eu resolverei~ depois della~ responder <i sc
gujnte interpellaç:ão: Existen1 actas falsificadas levadas ao 
conhecin1ento da Comn1issão ? 

\TV. EEx. não são os primeiros a dizer= toomo acabo de 
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<..deição de dois deputados ? (A .. partes.) . 

Pergunto: A Conunissão garante u esta Assen1bléa que as 
ac:tas, vindo á sua .apreeiação, alteram cxclusivarnentc. quaes
quer que ellas SeJan1~ o resultado da eleição do Deputado 
contestado ? 

Si a !1onrada Con1n1issão pócle, cheia de convic(}ão e cheia 
de fé. gar·antir a· esta Assemhléa e a nós. que não coruhecen1os 
a cleit::üo dl! Bahia~ que essas actas que faltam não alteram 
o resultaco~ eu desisto do meti requerí·nlento e voto com a 
Co1nn1is:::ão. : 

O Sr. Palleta (pela o1·dem ) - Srs . . deputados~ a Conl
nlissão de inquerito, procedendo pela fórma por que o fez, 
parece ter sido pcri'eilamente correeLu: e é u1na eleição li
~:rni{la to{la aq11ella que não é contestada. 

Ora~ nüo haYendo contesLação ::i:eerca de 20 deputados. 
existindo apenas contestações en1 relação a dois, e não tendo 
apparecido ninguen1 na Con1missão reclamando~ parece quo 
é o caso de a·pplic.ar-se o brocardo latino donnientibus non 
succu1·rit ius. Até oriC.e iriamos si adoptassemos essa regra, 

·quando é cert.o que~ a1nanhã ou :·depois de an1anhã. poderiam 
vir · contestar- o meu diplon1a~ allegando que haYia esta ou 
aqueUa irregularidade~ este ou aquelle vicio ? 

A Co~1issão~ por força das informa(:.ões que lhe foram 
cladas pelo contestante e con~;estado (A1)oiados) ~ estava pe:r
$U:Hlida de que~ qualquer que fos~e o re5ultado final da. 
c1eição~ ján1ais pode.riam ser prejuGit:.aclos : os 21 ·elcit0s em 
prinwiro lo.g-ar. : 

O Sn.. .Jo.:\o DE SIQUEUL-\ E ou·rnos St=ts. DEPüTsnus dão 
apartes. 

O Sr:.. P.:\LLET:\ - Semhoi·e~. h a un1a outra consideraoão :· 
« ba aet.as ·Quo · não e:dsten1 ». ::\Tas a Con}_!nissão não ten1 
disto docuinento authentico, não tern elen1ento seguro: sobre 

·o ·Qual possa fundar a sua decisão; apenas ha referencjas á 
publ icaç:ão de j ornaes. e serú isto base segura sobre que a 
Con1n1issão possa enüttir seu juizo· '? 

Em todo o caso. senhores. a Connnissão deparou com um~i 
gTande ·diffjculdade ·: era pôr. á n1argen1 a representação da 
J3uhia (AJioiados) ~ no n1on1ento mais n1elindroso: no momento 
Jc cons:tituir seu paiz. (1lfuitos apoiados.) 

A Can1ara: porém! resolYa corno entender. 

O Sr. !',!.atta l\iachado C ;o Secreiat io) -· Sr. Pre:!idcntc. 
da discu~são estabelecida c ·do estudo pcrfunctorio que fiz 
rlas act<1~, parcce-rne que àuvid::ts existem apenas en1 relac-ao 
~t dois deputados eleitos :pela Bahia (Apoiados); o ultin1o. de 
euja ver~ficaç~.o a propria Con1mis8ãn .propõe adian1neto e · 
o Sr. Barão de Villa ;Vioosa: cujo reconhecimento. a Con1mis
·~no lH'ODõe. Creio que com relação aos outros 20 deputados 
eleitos nechuma contestação existe~ e: por consequencia · o 
seu reconhecimento não poderia seT~ con1 justiça~ prejudic~ôo 
pelas razões állegadas pelo~ nobre Deput:::.do que precedeu-me. 
(Jlttitos aiJoiados. ) . _ 

Parece-me que un1a ~in1ple.~ en1enda ao parecer que se 
discute resolverá a questão; e é esta emenda que vou sub
metter á consideracão da Casa (Apa1·tes) . As emendas são 
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licitas sempre e sempre foram admittidas na discussão de 
pareceres das co.romissões de poderes. 

: : Proponho, portanto, ern IY1cu nome e no dos outros signa-
tarios, a seguinte emenda (lê) : 

« Reql,leremos que seja adiado o rooonhecimento do 
Barão de Villa Viçosa nos mesmos termos pedidos pela Com
missão em re-lação ao recon.hecin1ent.o do Sr. Aragão Junior. 
:-João de Siqueira. - Matta 1J1achado.- Retumba.» 

Esta . emenda é apoiada. 
O Sr. Augusto de Freitas - Sr. PresiC.·ente, comprehendc · -~ 

V. Ex. o constrangimento com . que devo entrar nesta dis
cussã0~ que vai deci-dir da validade dos àiplomas conferidos 
aos deputados da Bahia. 

U:M "SR. DEPUTADo - Quando o parecer não soffre dis
cussão. 

O Sa. AUGus·ro DE FREll.'AS - l\ias devo dizer a V. Ex. e 
á Camv,ra ·que surprehendeu-me e:s:traordinarian1ente esse 
acervo de contradicções .que surgiram por oocasião da votação 
do parecer da dif:,'1la sa Commissão. "":,. 

E a minha surpreza é tanto maior quando vejo violado o 
Regin1ento . da Camara (Apoiados, 1Uio apoiados e apartes); 
quando vejo levantar-se o digno representante do Estado de . 
S. Paulo e solicitar um adiamento de reconhecimento dos 
deputados da Bahia. que o H.egin1ento probibe expressamente . 
. (Apoiado8 e não apo·iados.) 

UJvr Sn. DEPUTADo·- E' adroittido o adiamento desde que 
seja apoiado pela terça parte da Garoara. 

:Ot?rRo SR. DEPUTADo -. Peço a V. Ex. que leia o art. 20 
do Regimento. 

,Q SR. AUGUSTO DE FREIT:!S - Responderei a V. E~. ; e 
si a Can1ara co.nceder-n1e a sua preciosa attenção, mostrare·i 

1qual deve seT o seu procedimento, si .quizer tomar Dor norma, 
nos seus a.ctos, como atcredito, a justiça e justiça tal qual a 
deve ter acruelle que é .Jeg"itimamente eleito do povo. (Muito 
bem.) 

Sr. Presidente, a n1inha surpreza subiu de ponto quando 
acabei de ver, neste momento, a CamaTa apoiar uma emenda 
apres:entada. pelo digno DeputaC!:o do Estado de Minas -Geraes 
adiando o reco_nhecin1ento do Sr. Barão da , Villa Viçosa, o 
que in1portava a obrigação de .a Camara recon11ecer hoje os 
outros deputados, quando. entretanto~ ainda não estava deci
dida a emenda apresentada pelo nobre Deputado por S. Paulo. 
i (T~·oca·m-se apartes.) 
· Si a emenda é de adiamento, o seu apoiamento é a sua• 
~pprovação. 

0 .SR. PRESID~TE - Não, senhor. 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Parece-n1e; o Reg-imento 

-~.'i expresso:- Não póde ser adiada a votação dos pareceres 
das commissões ;de verificação de poderes, salvo ·quando elles 
terminarem por ·!Contestação de diplomas. 

O parecer da Com1nissão termina .pelo reconhecimento de 
21 deputados, s6n1ente adiando o 22°; entreta:q.to, a Camara 
yai acceitar. a emenda apresentada pelo digno Deputadq por 
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S. Paulo para adiar o recorihecin1erito de deputados in-
contestados. -

O Sn. P.RJESIDENTE - Ainda .não houve votação. 
O SR. AUGUSTO DE }"'REI"I'AS - Ora, con1prehende V. Ex. 

perfeitamente ·quão duro seria · a todos nós deputados d~ 
Bahia ver ficar o reconhecimer..to do nosso direito -depen
dente da denwra de meia duzia de actas falsificadas, que 
affectam simplesmente o direito de um . (Apoiados e apm·tes.) 

·Mas, devo dizel-o, como Deputado da Bahia e com a 
maior isenção de anin1o, que, se tivesse voto ·neste parecer, 
;votaria contra ·quaLquer dos n1eus: mais íntimos a·migos; e 
devo dizer tambem á digna Commissão que, se quer proceder 
com a 1naior isenção de animo e o mais rigoroso esc.rupulo 
de consciencia. deixe adiado o reconhecimento do Sr. Barão de 
:Villa Vicosa, porquanto a :Commi.ssão, pelos jornaes -officiaes 
da Bahia, .que, acredito~ devian1 ter sido presentes, devia ver 
que o numero de votos de·sses -collegios, cujos actos não fo
ram presentes~ foram subtrahidos ao .Barão de iVilla Viço_,a e 
dados ao Deputado Carneiro da :Rocha, para .alterar o resul-
tado. · \ ' 

U::.vr SR. DEPUTADO - -Está justificado o ~diamento. 
0 Sn. AUGUSTO DE FREIT--\S - Peco a v:: Ex. que sujeite 

á deliberação da Camara a emenda ap::.·esentada~ mas lembro á 
.Camara que o ·art. 20 do Regimento prohibe o adiamento do 
reconhecimento dos geputados~ salvo quando o parecer d.a 
Con1missão conclue pela annullacão -de diplomas, ~easo que não 
se dá. 
· Ern seguida o Sr. Presidente annuncia que vai sulnnetter 
á votação -o parecer: salvo a •emenda. 

·Posto a v.otos, é o parecer app:wvado~ sendo reconheci
dos e dec.la-l'ados de:putados pelo Estado da Bahia os Srs.: Dr. 
José Augusto de Freitas: coronel Francisco de Paula Argollo~ 
DJ?. Joaquin1 Ignaci.o Tosta, Dr. José Joaquim Seabra~ Dr. An- . 
tonio Euzebio !Gonçalves. de Almei-da: IDr. Aristid~s :Cesar Spi
-nola Zama, Dr. Arthur Cesar Rios: Dr. :Garcia Dias Pires de 
Carvalho e Albuquerque: Dr. Marcolino de Moura e Albuquer
que, Dr. Severino dos Santos Vieira, iDr. Francisco dos Santos 
Pereira.. contra-almirante Custoclio José de :Mello. Dr. Francisco 
de Paula Oliveira Guin1arães. :Dr. Aristides: Augusto. l\1iUon. 
Dr. A1nphi1ophio Botelho -Freire de Carvalho, conselheiro 
Francisco l\{aria Sodré Pereira. Dr. IDionysio Evangelista de 
Castro Cerquejra! Dr. Leovigildo do Ipiranga An1orim Fil
gueiras, Barão de S. ;Marcos, Dr. Sebastião Landulpho da 
Rocha iMedrado. · 

• Submettida ogualmente :1 -\rotação~ a emenda é approvada. 
O Sr. Thiignel de Castro (pela orderr:,) - Deante da discus

são ba\,ida nesta Casa por occasião da votação do :parecer da 
3:1 Commissão. ~;urprehendeu-me profunda e muito dolorosa
mente o modo por que alguns dignos -collegas se pronuncia
ran'l. eom tanta desconfiança, -em relação á 3a Commissão e 
seus dignos membros, cada. um dos quaes, á parte a minha 
·pe·!=;soa, tem bastante dignidade . para proceder com toda a 
.isenção de animo.· (4-poiados.) . . _ , 

Não tenho necess1dade de dar ma1s expllcacoes acerea do . 
PlO.do por que a 311 Commissão procedeu ·em relação á eleição da 
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Hallia .. \ Cur~trnis:;ão luel..ou corn difficuldadcs. c diffi~~tddades 
graves .. Entendeu a C01mnissão que .. por causa· de uma elcicão, 
nüu dcvja fazer retirar desta Camara a digna deputac:.ão da 
B:1hia . .A C.OJnmissão não teve duvida en1 adoptar esse .pa
reeL~r unanime. Entretanto~ a questão .ton1ou rverto calor~ t}ue 
cu n1esmo não teria deixado de votar pela emenda que apre
sentou o Sr. 1 o Secretario; 111as~ a Cmnara comprchenrlP- que, 
tratando-se de un1a questão de dignidade para a Gonünissão, 
cu não podia deixar ele estar ao lado dos n1eus collegas. E, 
pois~ certificado da desconfiança da Camara~ reitero o 11cdido 
de demissão que acaba de fazer o Blustre r elator da Conl
n1issão. 

O Sr. :Barbosa Lima (1Jela or·dcn~) - :Estou surprellcndido 
~om o:-5 factos .que a-0aban1 de passar-se. O nos5o Hegimento 
deixou de vigorar para que surg·issCln clisposiç:õcs adrede 
preparadas . . 

Penso ,que a e1nenda .é inconveniente. 

\0 SR. PRESTDE::\TE- E' n1ateria vencida. V. Ex. não 
fH.'teJc !COntinuar:. 

~· O SR. BAP.nos~\ Lil\L\ - Eu estou justificando o pediuo de 
t.lernissão .da Con1n1issão que, á vista deste resultado, não p•íde 
pern1aneeer. 

O Sr. Justiniano de Serpa '( lJClrt m·de;n ) -Não pr·oeut·arei 
e:-:;Lud<.u· · u que :-:Se passou a .p1·opo~ito da Ycrifieação de po
d,_•n·~ do:-:; dc.·puLados pe1;J. Bahia ... 

O SJL Pm::sTDENTE - ü nobl'e Deputado não pôt.k enLr·ar 
1.1a di:::wu~.'flll da n1;1tcr·ia. 

O SJ~ . . l c sTlXL\:::\0 DE SEJ1P"\ - • : . não procurat·ci Jw~:-:Jw.l 
aprenar· as Yiolntües do B.egimcnl/1~ var a .se chcg·ar ao re
::;ullat.l'' ... 

10 Slt. PRESWJ::.N·rE ·- Não houve violação algurna. tlu Hc
g-i JJI('I1 tn. 

{) Sn.. JvsTJNL\XO DE SERPA - .•. mas.: ·:V . Ex. 1ne pcr
m i tU r·.{t uma explic<:lÇÜD en1 nom e. de 1ninha dignidade pessoal. 

Ou~mdu se L!·atou ele cstuda1.· :. a elt>ição da Balda: pro
('f'(}.•Jno::: com a n1aior som1na d.e escrupulo ao exame de Lodas 
a~ ü1 rormuções enviadas pela Mesa~ se·m terrno~ um Juizo 
=-' t..>:=u r·o ~obre o que: porventura~ se .r>uclesse ter dado; mas, 
U(~pc•i :; de apreciarn1os o result ado final do .processo eleito
ral elo J~slado da Bahia~ não tive1nos duvida de opinar pelo 
rm·onllt'tiinento dos 21 deputados, attendendo a uma razãu de 
ordem. 

O Sn.. Pn.ESIDEN'I'E ·- O Dohre Deouiado não púdc r:mf,rar 
na aprceiação ·da n1.ateria venc.ida. 

O SR . .rcsTI~IANCt DE SERPA - - E' apenas uma e::cplieacão 
qw! estou dando~ c é necessaria; n1as\ como V. Ex . se mostra 
ineon 1 1nodackJ com a explicação~ resum.o-a nos se.guint1~s ter
n10S: E1n vista. dos factos que occorreram~ p or occasjão da 
discussão~ e não podendo dar n1ais explicações~ apesar {)C Jú 
te1: pecljdo a palavra p ela ordern muitas v ezes, e em vista da 
~onc1u~ão a que chegou a Camat a. eu, que faço par te da Conl
nlissão, ~ão pos.so estar de accõrdo com este resultado: e 
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tendo o seu :relalor pediu o dmuis~ão, ía.mbcn1 · i)CÇO a Ininha, 
porque~ crn hypot1Iesc a1·gurna~ não posso cont:inuar a fuzct· : 
parte da -Gommissão. 

O Sn.. PRESIDENTE - DeYo· assegurar ao nobre D·eputado 
que o Regin1ento não foi violado. 

·Consultada a Can1ara sobre o pedido de dispensa. fcilo 
pelos Srs. l\figuel de Castro"' Barbosa Lin1a e .Justiniano Serpa, 
não é concedida a disp·ensa. · · 

iO SR. Jus'riNIANO DE SERPA requer a verifi-cação. 
·Procedendo-se á verificação da votação~ reconhece-se não. 

t c.r sido concedida a dispensa. 
Na:da mais havendo a tratar. o Sr. Presid-enlo dá para 

atnanhã a seguinte orden1 do diá: 
iVbtação dos pareceres ns. 19 e 20. 
·Levanta-se a sessão .á i 112 -hora da tarde. 

S:t SE88.10 P.REPARAT{)RL\, EM 11 DE NOVJ~~-JIHlO .IJJ~ 1~90 - ~--

PnESIDENCIA DO sn. A.!~To~IO Go);Ç.\.LVEs CHAVE::; 

A~s 1·1 ,horas e 30 nünutos da n1anhã~ faz-se a chtunada, 
{t. qual respondon1 os Srs. Gonçalves Ch·aves~ Alvaro Botelho. 
n.:tumba. ·Freclerieo .Boi.~ges: Amorim Garcia, Urbano Mar-

: cundes, ~lanoel ~~-ulgencio, :Moreira da SHYa, Carlos 'Garcia, 
..:\m·philnphio Botelho~ .Tofio Vieira~ Bclfort Vicil'a. Lr~itc Oi-
1 iciea~ UfChua Uourigues: :Juvencio de Aguiar, Caetano de Al
buquerque, .João Lopo·s: Gonçalo de Lago:::~ .João de Avelar, .. 
:\' ilo Pe(.;allha: .Aln1eida !\fagal·hães, Ca.rvalhal, Miguel de 
Castro~ .. La1nounicr~ Bezerril~ Epitacio Pcssôa~ l\lilton: João . 
Lniz de C:llnpos, Viriato de ·l\ledeiros~ Zan1a~·; Adolpho Gordo, 
Augusto Pinto, João _de ..Siqueira~ Bernardino de Can1pos, 
.Pedro Atncrico, Euzebio ·de Aln1eida, Innocencio Sci·zedello~ 
J? ernand o Le1nos~ Manhães Barreto, Costa Rodrigues: .João 
Barbalho: Ferreira Rabello, Garcia Pires! Don1ingD::;: ·Porto: 
Barbosa I.in1a, Fonseca e Silva, André 'Ca:vaY.cantL Paulino 
Carlos. Alfredo EJ.lis. ·Scabra. l\lartiuho Jlr;ado Juni.or·. i\latta 
l\IacJhaéio~ llubião JuniOI\ ~Felisbello Freire, Naseimmíto Es
pírito Santo~ 2\larciano Magalhães~ Virgílio Pessüa, Baptista 
da Motta. Paixão. l\fendes Gon(~n,lves. IGabino Bezouro. Aristides 
Maia, LÚiz de Andràde~ Tho1Í1az Dclphino~ Feliciai1o- Pcnna~ 
Rosa c Silva, João Pinheiro~ Doming·os .. Jesuíno, }1·aneisco 
Veiga, T'heophilo dos Santos~ Erico Coelh-o~ .Alexandre Stocklcr, 
Barão de S. Marcos, Palleta~ Rodolpho .Miranda: Tosta~ .Ro
drigu.es .Alves, :Muniz Freire. A!·tlnn: Rios, •O!nriquc c Sc.;hmicH.. 

E' lic!a, posta en1 discussão e sen1 debate approvada a 
acta da sessão antecedente. · 

o SH. 2u -SECRETAlUO, servindo de 1 n~ procede ·á leitura. do 
set:·uinte ._ 

EXPEDIENTE 

.Qffjcio do Sr. ·Deputado :Francisco Sodré Pereira, de .7. 
do co!·rente, communicando que, ·por doente~ deixa de compa-
recer· ás ses·•ões· do . congresso.~ Inteirada . . · 
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São lidos e vão a imprurur, para entrar na ordem dos 
trabalho~, os ·$eguintes 

PARECERES 

N. 22 - 1890 
Eleição do Estado do Maranhão 

A 111 Con1n1issão de Inquerito exan1inou a·s actas parciaes, 
ácta da apuração geral e bem assim todos os papeis relati
vos á eleição a que procedeu-se no Estado do l\iaranhão, nada 
encontrando que possa alterar o resultado constante da apu
racão geral. Portanto, é de parecer que sejam approvadas 
todas aquellas eleições e reconhecjdos deputados pelo Estado 
do 1\faranhão os cidadãos Dr. Manoel Bernardino da Costa 
Rodrigues, Dr. Custodio Alyes dos Santos, Dr. Casemiro Dias 
:Vieira ~Junior, Dr. José Rodrjgues Fernandes, Dr. Henrique 
~~ves de Carvalho, rDr. Antonio Ennes de Souza~ 1 o tenente 
Augus:to 'rasso Frngoso. 

Chegou ~o conhecimenLo da Cornmissão o fallecimento 
do Dr. Custodio Alves dos .Santos, um C.os eleitos por est~ 
Estado; 1c·va ella, portanto, o facto ao conhecimento da Mesa 
para tomar as provide~cias que o caso ex.ige. 

Sala das Commiss:ões, 10 de novembro de 1890. - Ale-
zandrc Stock.Ze1·. Oliveira Pinto. - Fonseca Her.mes. 

N. 23 - 1890 
Eleição do Piauhy 

A i 4 Con1missão de Inquerito. examinando todas as a-eLas 
da eleição a que se procedeu no Estado do Piau:Jiy, nada en
controu. que possa alterar o resultado JConstante da apuracão 
geral. Portanto, é de parecer que sejam approvadas; todas as 
eleicões parciaes e reconhecidos deputados os cidadãos 
Dr. Anfrisio lFialho, Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, 1° te
nente Nelson de 'V·asconcellos e Almeida e coronel Firmino 
'.Pires Ferreira. 

Sala das Commissões~ 10 de novembro de i890.- Oliveira 
·Pinto. - Alexandre Stockle'r. - Fonseca Hermes. 

~ . . 

Vem á :\1:esa a seguinte 

Declaração 

'Requeiro ·que se consigne na a~eta de hoje a seguinte 
declaração : 

Declaro :que não tive occas1ao de ver as notas tac·hy
·graphicas ique foram hoje publicadas no Diario Official. -
J. de Serpa. . . 

. O Sr. Amphilophio - Sr. Presidente, li hoje em uns 
jornaes a noticia de haver sido .o meu nome eomprehendido 

, entre os dos deputados da Bahia que foram hontem reconhe
. c idos bem eleitos e conto taes proclamados por V. Ex. 
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Apesar de achar-me nesta capital ha alguns dias~ tenho 
deixado de comparecer ás sessões e si hoje o fiz foi para 
curnprir um dever .que considero de forca maior. 

Pertenço á classe -da magistratura, exercen<!o a vara com
mercial da capital da Bahia. do Estado, portanto, de. que receb1 
a •honra do mandato; e deante de um texto do proj ecto de 
C•1n~tí!uição publicado pelo. Governo Provisorio, corre-me o 
dever de, por meio de uma questão de ordem.. levantar o es
pírito da Camara e do paiz, no sentido da melhor solução que 
deva ter a ·materia de incompatibilidade a que allude essa 

· disposição. . 
Tratando daquelles que considera. sem capacidade para 

receberem os suffragios popula-res., o · projecto de Constitui
cão comprehende nessa classe , os magistrados. 

Estabeleceu, portanto, a regra da incompatibilidade elei-. 
tora! para os magistrados e para os outros funooionarios pu
bl]cos, P.quiparac!os por esta disposição. 

Ma~, em artigo que se acha na secção . das dis:posicões 
transitor:ias, qs ·autores da Constituição, estab<~lecendo unta 
excepçã0 a este principio para o actual Congresso, dispuzerarr! 
que o empregado publico de qualquer das classes a que o 
artigo a!lude poderia receber os suffragios p_opulares e que, 
uma vez eleito e·· reconhecida a sua eleição, :cumpria-lhe o 
dever de optar pelo mandato ou pelo cargo extra-párlamentar 
que exercia. 
· Eis os termos da questão. 

Não sabendo qual a solução que poderia ter este as
sumpto, t{)n1e·i as precauções a meu alcance, para que, magis
trado como sou, não se puc!esse presumir da minha parte 
acquiescencia tacita á perda do ·meu logar, . e então aqui me 
acho no goso .de uma licença conferida por meu superior 
hierarchico, o presidente da_ Relação da Bahia_, e sem me te:!.' 
utilisado da ajuda de custo a que têm direito aquelles que 
são eleitos. = 

A prin1eira duvida que se levanta parece ser si - deante 
do Congresso que já funcciona, posto que em sessões prepa
ratorias, separadas as duas camaras, esta disposiçã-o, que é 
um acto do Governo Provisorio, póde ter força obrigatoria 
antes de receber a c-onsagração da legalidade. 

Esta é a print_eira questão -que se levanta. 
O projecto de Constituição diz ,que o funccionario pu

JJlie-.. inelegivel, segundo a regra, é elegivel pela excepção, é 
obrir::tdo a optar pelo cargo extra-parlamentar,. prevalecendo~ 
no Cti.SO contrario de declaração sua, o principio da renuncia 
do cargo. 

Mas a primeira duvica que tenho para saber como devo 
proceder .. funccionando o Congr~sso :com attribuições extra
ordinarias, que resume em si a plenitude da soberania 
nacional ... 

O SR.. ZA~rA - Pelo menos assim deve ser. 
O SR. AMPHILOPRIO- ... pó de :Pr.-evalecer sobre artigo de 

un1 projecto de Constituição, que poderá ser ou não applicaào 
e produzir effeitos de tanta magnitude e transcendencia como 
a renuncia do mandato legislativo para perda do cargo que o 
cidadão exerce vitalic)amente! como na bypothese. 

-Parece-me, pois, que esta disposição do projecto não 
póde sortir seus effeitns. não póde dete~minar a perda dQ. 
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.einprcg·o ou cargo extra-parlamentar senão depois que fôr 
app!·ovada. (A.poiados. ) . 

Tenho n1otivos para acreditar que o Governo assun en
tende. Desejoso, porén1~ de saher con1o devia proceder nesta 
e1nergencia: procurei entender-n1e con1 o Sr. Ministro da Jus
tica. S. Ex .. recebendo-me com a maior~ gentileza, apesar de 
.nã-o t~r t.id'o áté ·entã·o a honra de ~ultivar relações eünl S. Ex., 
manifestou esta opinião e estabeleceu até símile entre os 
cargos a que 111e refiro e os dos ministros. :que não deixarão 
as pastas senão depois de approvada a :Constituição. 

Além destas razões de ordem constitucional. ha a attender 
aos n1otivos que · cteterminaran1 aque1la disposição: que co.n
sag-ra as incOinpafibilidades eleitoraes. 

A que intuitos obedeceu o legislador .quando estabeleceu 
as incompatibilidades eleitoraes ? 

En1 relação aos 1nagistrados~ são de facil con1prehensão. 
O legislador não qui~: c rnuito bem~ que os magistrados: dei
xando a serenidade~ a caln1a~ u retrahimento~ que são con
dições essenciaes do bon1 desempenho de suas funccoos, fi-

.. eassmn sob o domínio das paixõ'es politicas: viessem ·a tran
s:igir .para obter: suffrag-ios~ JCOJnpromettendo a imparcia1idade, 
que é um dos característicos das suas funccões. 

:Não permittindo~ en1 1·egl'a: que o n1agist.rado .seja n1embro 
:.,1,-, l.on~TeS='o. attend~:~u o legislador a Dutra razão de convcn]
tmcia inLuitiva~ que é a .i.nconYeniencia que resulta de ter 
•!.lle d~.:~ renunciar o ~eargo~ que~ durante tres: tmnpos: e outro::; 
1.t"es postcl'ior1nente~ e n1a is out.ros trcs~ poderão succeder-sc 
H a~ relações repetidas. ~Ias não e~tamos en1 uma época 
HtJrmar. c acirna dc~_t.as considerações~ que são ass~i.s podero
:..:a:;:~ e:xbten1 outras ainda~ {}Ue o leg-islador não {leve ter es
Jruef:ido na organiza cão ,judiciaria. !Trata-se de sua recon-
~f:i tuição. Vai-se elaborar sua lei 1'unda1ne.ntaL e da h i a nc
t cssidadc de concorrer-em para esta obra todas as classes, 
.-·~ entre r..stas~ a 1nagistratura~ que ~ principallnente interessada 
na ·quest.ão. 

llrojecta-.sc uma reforma: con1pleLa ~ radical: litf.eral c 
Jundamcntal~ na organização judiciaria do paiz; e~ senbcn-es, é 
1ntuitivo que a palavra do n1a.gi_$trado deve ter valor em todas 
es.t.as que:3tõe~: . . (Apoiados.) · 

_.\.. sc: icncia elo. DireHo é conhecida por jndividuos que a 
professan1 ; n1as o lado pratico de applical-a: e a conveniencia 
de jul;ar. é O;--: n1agistrado ·que n1elhor deve informar a seus 
r~ ollegas legislàdores. Dahi a ne;cessidade da collaboração ef
feetiva do magis;trado na obra da organização jucliciaria. ou 
seja - o typo da organizacão judiciarja an1ericana: adoptada 
pelas outras repub1icas da _L\rnerica: ou seja un1 typo que se 
approxime dos estados gern1anico-s. 

O SR. Z"\MA - Dá um aparte. 
O Sn. A~IPHlLOPHJO- Parece-me~ po js, inconcus:3a a con

Yt'-IIÍ•.·ncia c vantagem da collahoração dos magistrados. E lia 
não é só necessar1a na confecção da lei, ella o ó tamben.1 na 
pratica: e ninguen1 n1elhor do· que elles pódem ·offerecer valioso 
contingente · na constituição da classe. : · 

Si assin1 é: abrir uma porta pela .qual pudesse o magis
trado: penetrar no parlamento e, ao mesmo tempo, neutralizar 
esse direito, fechando a outra porta: qual .o dever de renun
ciar~ o seu cargo, seria un1a incongruencia. 
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O rnagistrado é chaznado para collaborar na reconstruc
ção jucHcjar!a e a sua qualidade de Inagistrado deve ser con
servada. E- incongrnencia, pois~ facultar-lhe a entrada pará 
cxpelil-o pouc.o depoi,s. Si assim fosse~ eu não me enuncia,~·üt 
por esta f6rn1a, não teria a~eceitado os :votos com que 1ne 
honraram os n1eus concidadãos. 

Não solicitei o suffra.gio~ a minha eleição, tanto quanto 
possível~ é toda espontanea1 _{! da confiança de n1eus: con
-cidadãos e principalmente da ·cla.sse a que tenho a honra de 
pertencer. . . 

Houve um · collega que n1e apresentou aos outros n1eus 
collegas, e o principio ela n1agistratura constituín-~c nrn do:' 
dos fnctorcs: n1ais hnportantes da minha eleição. 

ü convite foi feito nestes tern1os: 
«A' n1ag:isfraLura c!este Estado - · Convido · os coHegas~ 

principabncnte os n1agistrados, para jogarmos no pleito elei
l.nrn.l de 15 de set.embro nossa for~a como corporação~ ·no~s() 
valin1enLo como :cidadãos~ Jazendo questão de honra~ afün d•~ 
elegermo:; Deputado por este Estado ao Congressn Constitui.nt(~ 
o Dr. An1philophi0 Botelho 'Freire de Carvalho. 

Gomurca de Conclrúha. J 6 de a !rosto de -1890. - E1~rtt::sto 
i:otêlho de t1ncl1·adc.» · '"" -

· ·Portanto~ nesta qualiúadc ele n1agistrado, fui eleito; ne~í a 
qualida<le ·quizern. ficar aqui~ para. p-restar aos rneus collcgns 
0, sobretudo, ao n1eu paiz os exiguo.s sc·rviços quo pudesscn1 
esperar de n1im. · 

Perante quen1, portanto, devo eu de~elarar que só acceito 
o Inandato legislat.ivo si este i"ôr compatível com o meu cargr, 
de magistrado ? . . . Quando devo fazel-o. ? . . . :Si não poss(1 
faze l-o agvra~ qual será a minha posição ·de agora até ao mo
n1ento dP. fazer semelhante declara~ão? Pare:ce-n1e que nft(• 
pos::;0 fnzcl-a deante desta illustre assen1bléa, que ainda não 1.~ 
un1 dos ramos (]O Poder Legi~lativo: estan1os apenas tratandn 
do rec-onhecimento de podeTes. e paré~e que ag-ora a Assembll.'•n 
carece de competcncia para ctar Iegal=idade ~l uma disposição flf, 
Go\~erno; e não o . pó de fazer: :porque o ramo legislativo 
compõe-se de duas e-amaras, ·e não pó-de ainda~ porque: :si o 
:fizéss-e isoladan1ente~ se a:rr·is:caria a emittir juizos que seriarú. 
talvez, contradictorios áquelles que sobre a~sun1pto ·idcnf'.icn 
;houYesse de emittir outro poder· legislativo. ·· 

Sei e li em un1 elos j ornaos de :hoje que h a no Senado 
dois illustres cidadã-os n1a.gist.rados~ :que ·estão. em posiç.ã(' 
id(\n ti c a. {t rninha. Un1 duque,lle.s senadores a !C[ue acabo de 
n.lludir ~~ o respeítavel e i !lustre Sr. Gomensoro~ que p ediu- · 
1ne~ con1o favor e~pecial.. que declinasse o seu nome e de
clarasse que está de accôrdo :com estas idéas~ que interpreta 
o artigo da Constituição do mesmo n1odo por ·que eu o entendo. 

Portanto~ não posso ·fazer a minha declaração ne.ste mo
n1ento~ porque a Can1ara não ·é com.petente para recebei-a. 
~las qual é· o nJeu papel de agora ern deante ? 

U:\r Sn. D ;EPtrr.ADO - CollahoraDá con1nosco. ~i C'ntende 
que essa. ~ua collaboração nos é a.proveitaveL até · ·que se volc 
o projecto de Constituição. · 

OUTRo SR. DEPUTADO - O Governo que decida. 
· 10 Sl\.. Z..<\MA - Não temos nada ·Q.ue ver com o .. Poder 

Executivo. (.Ha outr.o,s apartes.) 
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UM SR. DEPUTADo - V. Ex. não - póde pronunciar-se 
senão depo-is de votada a Constituição. 

O SR. -~rPHILOPHIO - Portanto, não posso fazer a minha 
declaração agora. Mas o projecto de Constituição diz: Logo 
qtte forem reconhecidtJs; entretanto, parece-me que este :pre
ceito do proj ecto constitucional não pó de ser tomado ao pé 
da lettra. 

~chamo a attenção dos illustres membros desta Camara 
. (lê) : 

§. 6.0 (art. 1° das disposicões transitarias): Para a elei
ção do primeiro C<;>ngres-8o não vigorarão as 'incompatibili
<!ades da Constituição, art. 26~ ns. 2 a 7, mas, os excluídos 
por essa disposição, uma vez eleitos, perderão os seus cargos, 
.salvo si por elles optaren1, logo que sejan1 reconhecidos se
nadores ou deputados . 

. O SR. ZAMA- Sim; mas nós diren1os aqui: Não pr.rdem 
- ·e está tudo acabado, porque não queremos que percam. 
Si temos soberania, :h a de ser assim. 

O Sa. SE..-\BRA - Dá un1 aparte. 
O SR. A .. "l\fPHILOPHIO - Eu distingo :perfeitanlente. En

tendo que · o ·Governo era: competente para decretar as in
compatibilidades eleitoraes. O processo eleitoral devia ser 
regulado, devia ter un1a norma~ uma reg-ra. Depois· de uma 
revolução~ o Governo de facto era o cornpctente para regulai-a. 
Não era possivel ·que um fact o da inTportancia do proce.sso 
eleitoral não estivesse sujeito a uma regra, a um preceito ou 
a um conjuncto de. preceHos: da~1 i a competcncia do Gcverno 
de facto, daquelle que se djzia ou que se diz! com n1uíta pro
priedade~ agente ten1porario da sobe.rnnia nacionaL para de-

~- cretar :regras, prec.e5:tos qu.e regulassem o proce.sso . eleitoral. 
Mas, na parte relativa a incompatibilidades parlamenta

res, não. O Congresso Constituinte está investido da pleni
tude dos poderes nacionaes e ·é a elle que incumbe decretar 
as incompatibilidades. 

Em . relacão a actos que foram· pratroados: no passado~ 
comprehende-se~ o Congresso não póde decretar uma lei com 
effeito retroactivo ; m.as. com relacão a actos que se. realizan1 
actualmente ou que se hão de realizar no futuro, o Congresso 
é o unico competente para sobre elles legislar, para sobre 
elle:: estabelecer regras e preceitos. . 

Portanto, a Camara, no seu estado actual~ na sua pha~e 
pre-paratoria. !Carece de com,petenei~ !)ara deliberar sobre o 
assumpto. O que resta-me fazer é aguardar a installação do 
Congresso con1 a reunião das duas camaras; porque vai-se 
tratar de um projecto de· lei, e todo · projecto de lei ha de 
passar ,pelo apoio dos dois ramos do Poder Legislativo. 

10 SR. SE.-\BRA - H a de ser approv.ado ou rejeitado. 
O SR. A:MPRILOPRio - Em todo o caso. Sr. Presidente, 

peço a V. Ex. :que faca. ·C-Onsignar na acta que., julgando-me 
muito honrado, muito desvanecido coro a investidura do man
dato~ que espontaneamente recebi dos meus concidadãos~ 
todavia só o acceHarei e o e.."'rercerej, si daquella acceitação, si 
deste exercício não resultar a perda do cargo que oecupo na 



- ii9-
• 

magistratura, classe que especialmente tratarei de representar 
nest.a i Ilustre Assembléa. (Muito bem; muito bem.) · 

.o· SR. PRESIDE:STE- O requerimento do nobre Deputado 
fica· ·consignado na acta~ .conforme pede, .mas ·a Camara rião 
póG:e tomarr delle conhecimento em sessões preparatorias.1 

. O SR.. _4.._1\!PHILOPHIO - Bem; o que desejo é que fique 
çonsignado na acta.. . · · . . 

O SR. PRESIDENTE . - Nas. sessões -preparato.rias não se 
trata senão da· constituição da .Camara. . 

O Sr. Almeida Magalhães (pela ordem) - Sr .. Presidente,. 
so·ccorrendo-me dos . prece.dentes abertos pela ·Camara n_n.s 
sessões transactas, peço a V. Ex. se digne de consultar-·-' a 
Casa s:i consente qu.e, mediante a simples impressão no Dia1·io 
Official, seJam dados para a ordem do dia de. amanhã os 
pareceres das commissões de inquerito, apresentados hoje, 
relativos ás eleioões do Piauhy e ·Maranhão. 

~consultada a C_amara, é concedida a dispensa pedid~. 
O Sr. Miguel Castro (pela ordem) -Sr. PrE.!side.nte, a 

3ll Commissão de Verificação de Poderes, quando concluiu a' 
ultima parte do parecer emittido sobre a eleição da. Bahia, 
declarou . que prercisava de esclarecimentos para :poder formu-
lar o seu parecer final ácerca do 22° candidato. . 

Por isso, venho ho.ie~ em nome da Commissão, pedir a 
V. Ex. que soU0ite, pelos canaes competentes;, pelo telegra
pho mesmo. si tanto fôr preciso~ as informações e documen
tos constantes do requerimento que submetto á consideração 
da Casa. afim· de que esta qtlestão seja resolvida com toda a 
celeridade~ visto con1o trata-se de uma questão muito im
DOrtante (Apoiados), qual a verificação de · poderes de dois 
membros desta Casa. · 

E' Üdo, apoiado, posto em ... discussão e . sem debate. ap
provado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro qu~~ por iritermedio das autoridades compe~ 
tentes, ·e no intuito de esclarecer o juizo ·.que sobre_ a eleição 
do Estado da Ba;hia tem d:e formular a 311 Commissão, sejam 
-Solicitados do governador .da Bahia, com a P9SSivel breviq:ade: 

L., As actas arguidas de fa;lsifica.ção pelo contestante 
Francisco Pri~co de Souza Paraiso, e) na falta dellas, o re
sumo r.la votação que ~~oube a cada um dos .candidatos; 

2.0 As acta~ que ainda não foram enviadas á Secretaria 
desta C.amara; 

3.0 Informaç6es sobre o numero total de secções eleito
raes da·quelle Estado e lquaes aquellas onde não houve eleição-; 

.· S.ala das sessões, 1.1 de novembro de· 189&. - Miguel d€! 
Cast1·o, presidente. . . 

OBDEM DO DIA 
RECONREC.IMENTO DE DEPUTADOS 

·Procede-se á votação do parecer n. ~9~ Telativo á elei.,ão 
.do Estado de Matto iGtr-osso, -sendo: reconhecidos· e ;declarados, 
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deputados pelo mesmo Estado os Srs. Antonio ,F,rancisco de 
Azcredo e 1najo~ Caetano :Manoel de Faria e Albuquerque. 

Procede-se á votacão do .parecer n. 20, relativo (i eleição 
do Estado do Pará. sendo reconhecidos e declarados deputado~ 
pelo n1esn1o Estado os Srs. capitão-tenente Arthur Indio do 
Brazil e Silva. Drs. José Teixeira da :Matt.a Bacellar. Pedro 
I.eite Chermont, Lauro Sodré!!' Innocencio 'Ser1.edello ·Corrêa, 
.José Ferreir.a Cantão ·e Rayn1undo .Nina Roibeiro . 

. (Nada n1ais havendo a tratar. o ·sr. Presidente dá para 
aman:hã a seguinte ordem do dia:· 

Vo~aç.ão dos pareceres ns~ 22. e 23. ~::;; 

Levantou-se a sessão ii.s 12 'horas e 35 Ininutos. 

PRESIDE~(:!.\ DO !'H. A~TOXIO GO:'\Ç.\J~\"J~S CH.\VI~S 

A's Ji hora5 e :30 minut.o~ fla mnnhã ifar.-se a cluunada. 
:1 quat re='pondcm O:' .Srs. l.:iúnc:alvcs Chaves, Alvaro Botelho. 
!Frc<!crico Borgc~. netumha. .AnlOrim IGarcia~ l:\[orciL·a da. 
Sil\·a~ ~ilo J>.pc_:anha~ BnP.no d~ Paivn~ :\Iano·~l Fulgencio, .João 
de .:\xellar. Uch•)a IRodJ•ig·ucs. FcrnandQ :Simas. J\fcnna Bar
reto~ Gabhío B('zonro, V·jcente· do Espírito Santo, l\1ursa, :1.\fatta 
Baccllal'~ Edco Coel1ho. Jusl.iniano de Serpa, Bernardino de 
:ucnclont.:a~ ,cantão,. ·.roüo de Siqueira, .Viriato de ;:\Ied·eiros. 
Carlo:; Gnncia~ 'rhomaz :Flores; Rodolpho uHranda~ iO.Uvcirn. 
Yalladão, Zama. F·onscca Her1nes, P·cdro An1crico, l~eli'ort. 
Yici1~a. Arthur Ui os! :\foniz IFrcirc, ·Francisco V ciga~ Bernar
dino de Campos~ Viotti. Palleta, Beze.rril, .A.lmino Affonso. 
Pedro Chermont. Carvalhni. ;cassiano do Nascimento. La.
JnClunier Godofredo~ Cnet..nno· de Albuquerqu~~ Aristides· ~laia. 
Laeercla Coutinho. Alcides tLin1a, ,)fartinho Rodrigues. G'on
ç;alo de Lagos, Don1jn.gos Port.o, Ur-bano :l\:Iarcondes, · Andr(\ 
Cavaleanti: Angelo P~n'heiro~ ~ascimcnto, l\liguel de Castro~ 
Domingo:;; de :Moraes~ ·Custodio de l\fello~ Sc·hn1idt.~ ·Barão de 
S. Marcos, Rodrigues :Fernandes, Baptista ·c!a ·:Motta, Thomaz 
·ne1ph i no, Alfredo Ellis, Luiz de Andrade, Rnbião .Junior!' tOli
veira Pinto .. João BarbaH1o. ~Iech~ado. :Martinho ·Prado .Junior. 
Sá Andradé, Moraes Barros; .Chagas Lobat.o, !Lopes Chaves~ 
Eduardo Gonçalves, Rodrigues Alves, Alexandre Stockler~ 
Seahra, Ferreira ·Rabello~ .Tuvencio de Aguiar, .Toão Vieira . 
.João J>inheiro. Euzebio de .Ahneida e An1er·ico iL'nz. 

Ahrc...;.sc á sessão. 
E, ·liGa, posta en1 discussão c sen1 debate approvadn a 

acla da sessão antec·edente. 
O Sr. Zama (pela ONlent) - Sr. Presidente, eu não ten

cionava envolver-n1e absolutam·ente em questões <ie vcrifica
~ão de poderes; estava resolvido a deixar que o Congresso 
exercesse as s-uas attribuições con1 a ·maxima :liberdade; mas!' 
parecendo-n1e ,que os illustres colle.gas estão dispostos. neste 
assumpto, a . constitui~em-se ·em · tribunal judicia.riu, · de 
modo. que nã.o tirenr nem deem direito a ninguem, saio . . do 
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n1eu silencio para apresentar á ~lesa um requerimento pe-
dinco, alén1 de outras actas .que já ~i'oram :requisitadas; duas 
actas eleitoraes da Bahia, que, na n1inha opinião, merecem ser 
examinadas pelo Congresso, quando tenha de resolver defini
tivament-e sobre as eleicõe.s daquelle E~tadQ. 

Nestes ter1nos~ peco a V. Ex. que haja de sujeitar á 
Camara o meu requerimento ·e, ao apr.esental-o, não· tenho 
outi:o interesse senão o da verdade eleitoral, tanto ·mais 
quanto ella não foi possível a ·115 de s·etembro, com o famoso 
re.gulan1ento ·que nos doou Q illustre ,1.\Iinistro do Interior. 

E' .preciso que a ICamara veja as actas a que me refiro~ 
1nórmente quando o procedi~ento do governador da Bahia 
iridica que elle, implicitamente, já condemnou o autor · ou au
tores da fraude que se praticou, demittindo, como dem-ittiu, 
o presidente da Intendencia e seus collegas,. que foram .partes 
nessa tramo ia. 

A Camara não se deve lünitar a ver. as actas raspadas e 
viciadas: essa belleza ·que, pela prin1eira vez1 a primogenita 
de Cabral tev-e .a honra de ver sob o regin1en republicano: a 
Can1ara. ceve . tambem ver que, além das raspaduras e das 
falsificações~ houve n1uita o:Pra ·limpa, que póde faz·er ihon~a 
aos n1ais adeantados artistas eleitoraes. E' preciso que a. Da
mura fique informada de tudo. 

Assim, vou n1andar á l\iesa o n1eu requerimonto, cu,ja. 
approvacão solicito dos n1eus collegas. 

Ven1 :.í. ·Mesa~ .:~ lido~ po5Lo e.m di:Scussfio c sem nehnte ap
rn·oyado o scguintü 

Requ.erúnento 

Jlequei r·o que se peç:am ao Con~elho :\lunicipal do. capi La 1 
do Est.ado da. Bahia. por intern1edio do respectivo gover.nac·or. 
as aut.henticas da 1" c 2:l secoõcs da villa de G~rmnoahn, (JlH~ 
scrviran1 11ara a apuração geral. 

K Jl. -- ~aln. rlas S•:~ssões~ 12 de noven1hro d~ 1890. -i 

Zrrmrr. 

O.RiDE•:\l ;DO DIA 

BECOXHECDI"E)-í·o DF. DEPUT.-\DOS 

Procede-se á votacão do parecer n. 22~ .relativo :i eleic;ã.o 
do Estado <lo Maranhão, sendo reconhecidos e ce.clarados 
deputados pelo n1esn1o Estado os Srs. Drs. )lanoel Be.rnar
dirio da Costa Rodr:igues~ Custodio Alves dos Saritos~ Casemiro 
Dias Vieira Junim:';' José 'Rodrigues Fernandes: Henrique Alves 
de :Carvalho. Antonio Ennes de Souza e i o tenente Augnsto 
Tasso F.rago"so _ ·. 

A Comn1issão, en1 seu parecer, con1munica á M-esa o fal-:
lecin1énto do Dr. Custodio .1\.lves cos rSantos. un1 dos eleitos, 
para que 'tome as providencias que o caso e-~ige. 

Procede-se á votação do parecer n. 22, . relativo á eleição 
do Estjldo do . :Piauby, sendo reco·nheeidos deputados pelo 
1nesmo Estado ós Srs. Drs;- AI1frísio Fia.l!ho, Joaquim Paranagu4., 
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1.0 tenente Nelson de Vasconcellos e _..umeida e coronel Firmino 
Pires !Ferreira. 

O SR . PRESIDE:-.TE diz que; para se t~rminar <> trab311-ho 
da verificação de poderes~ falta apena_s o parecer sobre .as 
eleições do Estado de Goyaz; ].)Or isso ~onvida a ·Commissão 
a apresentar hoje esse trabalho, para o qüe, si fõr necessario; 
suspenderá a sessão. 

:0 SR. VroTTI diz que, por emquanto, não pôde ser apre
sentado o :parooer, por não ter ainda actas completas da eleição 
de . Goyaz. Procurou na Secretaria e achou apenas 20 e poucas, 
faltando 28. Nestas condições;,· a Commissão não p6de apre
sentar parecer. 

O SR. PRESIDENTE declara que acabam de · ser enviados á 
:Mesa os diplomas dos Srs. Joaquim Xavier Guimarães Natal 
e José Leopoldo de Bulhões Jardim, eleitos pelo Estad:o de 
Goyaz, os quaes vão ser rem ettidDs á 4:1. Commissão. 

Nada mais havendo . a tratar. o Sr. Presidente convida os 
Srs. Deputados a reunir..:se amanhã, á hora regimental. 

Levanta-se a sessão ás 12 horas e %. . 

! 0!1 SESSEO PREP ARA'I'ORIA~ El\t! 13 DE NOVEMBRO 1DE 1890 

l=>RESIDENCIA DO SR. _ANTONIO GoNÇ.ALVES CHAVES 

A's 11 horas .e 1!5 minutos da manhã faz-se a chamada. 
::1 qual respondem os Srs:· Gonçalves Chaves, Alvaro Botelho, 
Frederico Borges, R:etumba, ~-\rnorim Garcia, A.lexandte .Sto
ckler, iGoncaio de Lagos, Manoel Fulgencio, Antonio Olyntho, 
.Gabino Bezouro~ Ro10ha üsorio, ·lVIilton, Roc!olpho Miranda, 
Domingos de l\!oraes, Fonseca e ·Silva, Nascimento, Rodrigues 
Fernandes, ~Hguel <le 1Castro, To.Jentino de Carvalho, ~carva
lhal, Lamounier, Be!Jort Vieira: João Vieira, Bernardino .ae 
Campos, Moraes Barros, Viriato de :Medeiros, João L-opes, João 
de Avellar: ;Pacifico l\1ascarenhas, Uchôa Rodrigues, Nilo Pe
canha. Alfredo Ellis, Francisco Veiga_, _-<\ristides :~ il\faia, Rubião 
Junior, Palleta, Lopes Ghaves~ ~arlos Garcia, Garcia Pires, 
.Gabriel de ·Magalhães, Paula Argollo, .t\Inerico Luz, Adolp.ho . 
Gordo, Pedro Americo, André Cavalcanti, A.stolp:Q.o Pio, Cas
siano do Nascimento, Francisco Glycerio, Homero . Baptista, 
Alcides Lima, José Avelino. Borges de Medeiros, Angelo Pi
nheiro, Mar.tinho Pra·do .Junior, Ohagas Loba to, Eduardo 
Gonçalve~., Justiniano de Serpa~ Nelson, Medrado, Juvencio 

. de Aguiar, Paula !Guimarães, Rodrigues Alves, Cyrillo de 
Lemos, Ferreira Rabe1lo, Epitaoio Pessôa, Barão de S. Marcos., 
Espirito Santo, Pedro ·c~ermont! .Joaquim Breves, Mursa, 
Santos ·Pereira~ Barbosa Lima, Thomaz Delp:h~no, · Schmidt, 
Domingos Jesuino e Moreira da Silva. · 

J.UOre-se .a sessão. . 
E~ lida, posta em discussão e sem debate . approvada a 

acta da sessão antecedente. 



- i23-

·o SR. .2° SECRETARio, servindo .de 1°, procede á leitura . 
do seguinte 

E..XPEDI&~TE 

iOfiicio do Senado, datado de 12 do corrente, communi
cando haver já terminado a verificação de poderes de todos ós 
seus membros e convidando a Camara dos Deputados a reunir
se a elle na sala destinada ás sessões do primeiro Congresso 
Nacional da Republica~ no dia designado pelo decreto n. 1510, 
de 22 de junho de 1890. ·-Inteirada. 

V ên1 ii ·Mesa as seguintes , 

Declara_ções 

Requeiro que se consigne na acta que o meu discurso 
publicado no Dim .. io Official de hontem não foi por mim re

. visto, sendo onl-i:::so ern alguns pontos e falseado em outros. 
- Pallcta. = 

Requeiro que fique consignado na acta :Q.ão ser fiel o 
di se urso que me foi attribuido no Dia·rio Official d·e h ontem, 
l;OHlO tendo sido proferido na sessão de 8 do corrente. -
Barbosa Lirna. 

O Sn. NILO PEÇANHA (pela ordem) requer que seja dis
pensado da in1pressilo e subrnettido á votação o parecer, .que 
se acha sobre a mesa, relativa1nente ci eleição de Goyaz. 

O SR . PRESIDE~TE diz que opport.unamente submeterá á · 
appr·ovação da Camara o requerimento do Sr. D:)putado pelo 
Rio de Janeiro . 

. E' !ido o seguinte 

PARECER 

Eleição do Estado dtJ Goyaz 

.:\' · 4:1 Commissão de Verificação de Poderes foran1 pre
sentes os diplomas e mais papeis relativos . ·:i eleição para 
deputados ao Congresso Nacional, a que -se. proeocleu no dia 15 
de setembro no Esta.do de Goyaz, e reconhecendo"' pelo exame 
attento das actas, que todo o processo eleitoral correu com 
regularidade, não constando protesto ou reclamação alguma 
contra a .mesma eleição, é de .parecer que seja approvada e 
reconhecidos deputados os Srs. Drs. Sebastião Fieury Curado, 
José Leopoldo de Bulhões Jardim e Joaquim Xavier Guima
rães 'Nata~, que obtiveram maioria de votos. 

· .Sala das :Commiss'ões, 12 de novembro de 1.890. - Al.fredo 
Ernesto Jacques: Ourique. -. Polycarpo Rodrigues Viott·i. -
Epitacio da Silva Pessúa. - D'Omingos l esuino de Albu,que1·que 
Junior. 

Posto a votos . o reauerimento verbal do Sr. Nilo Peçanha, 
é approvado. · · · 
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Em seguida .é .sl.!bme~t~do ~á votação e-approvado o pa·

recer n. 24~ relativo a ele1çao de Goyaz. sendo reconh,ecidns e 
declarados deput'3dos os Srs. S~ha.stião· Fleurv Curado. José· 
J:eopold·~ de Bulhões Jardim e ~oaquinl Xavier Guimarães 

• :Nntal. 
O SR. PRESIDEX'l'E diz que~ estando terminado o trabalho 

da vc.rificação de poderes, vai se · officiar ao Senado e ao Go
verno~ -afim de que se possa. installar o 1Gongresso Nacional 
11a sala prévia1nente desianada . 

. O SR._ J. AVELI~O (pela. o:rdem,) -diz ,que está concluído o 
Regin1ento Commun1 elaboraclo pela Con~missão Mixta, da qual 
i'nz .pa:r•te, e pede ao Sr. Presidente rque mar.que sessão para 
mnanhã, afin1 de ser apresentado este trabalho, que e.stú 
sendo distribuído e deve se~ s:u.i eito á discussão_ 

O Sn.. PnESIDEX'l'E convida os Srs. De'[}utn:clos a reunir-se 
amnnhã-, :i hora regin1ental. 

Lcvanf.a-~o a sessão ás 12 horas c %. 

PHE~lDE:-\C!A DO SR. AN'fONIO GONÇALVES CHAVES 

Ao n1ei<> dia~ faz-se .a chamada, ú. q.ual respon.ctoen1 os 
Sr$.'. Gonçalves ühaves. Alvaro Botelho, :Frederico Borges~ 
Retun1ba: An1orin1. Garcia~ :Manoel · Fulgencio, .Costa · -::Vlachado~ 
Gabriel de (\Jagalhães, João de Avellar, Tolentino de Carva
lho, Caetang de Albuquerque, João Vieira, ·;Espírito Santo~ 
.Antonio iOl)riivho, :Xilo Pecan:ha, ~Francisco \Glycerio, Badaró, 
Paula Guimarães. !Oiticica. Franci-sco de Abreu. Pires Fer
reira. Cartaxo~ Se:Í Andrade, .João dé-Siqueira, Mátta Bacellar, 
}\foreira da Silva, l\fursa~ Domingos de 'lVIoraes, 1\'Ianhã-es Bar
I'eto~ Tllcophilo ·dos Santos~ Rubião Junior: Pedro Americo, 
Carlos Gar~eia, :Gonç.alYes Ran1os, Viriato de . Medeiros:, .João 
iLopcs, Pallcta, ~João Barbalho, Aristides Maia: _o\lexandre 
Stockler~ Den1etrio Ribeiro, Nascimento, Pacifico ~Mascarenhas: 
Ferreira H.abello, U chôa Rodrigues, Baptista da Iviotta, ~Iiguel 

. de Castro, Cassiano -do Nascimento, Paula Argollo, Oliveira 
Valladão, Viotti, Aln1ino Affonso, Victorino Monteiro, AlcideB 
J .... ima, Bueno de Pai\ia, André Cavalcanti, Fleury Cura<io~ Ame
rico Luz~ .Toão Luiz .de .ca.mpos, Justinia-no de Serpa~ Erico 
Coelho. ~elson. Larriounier. BezerriL Casemiro Junior. Pe
reira da Costá, :Carv.a·lhal~ · Sch·midt., · Don1ingos Rocha, · Luiz 

· l\Iurat~ Scabra, Lauro C\lüller, Santos Pereira, ·Ferreira Pires, 
· Ftodrigues Alves~ ·l\lartinbo Prado Junior, Chagas Loba to~ 
.. A.dolpho Gordo: Astolpho l)io~ ·Cyrillo . de Lemos~ :Don1ingos 
Porto~ Arthur . Rios, Ba1·ão de S. i\farcos-~ . Joaquim Breves, 
Rodrigues Fernandes, Zan1a, Oliveira Pinto~ Tosta, Barbosa 
Lüna, Virgílio Pessôa~ Paulino Carlos~ Homero · Baptista. 
Thomaz Delphino, Julio de Castilhos, Fons€iea ·Hermes, Do
lningos Jesuino, ' Eduardo Goncalv-e~., Garcia Pires, . Indio do 
Brasil, Bernardino de Campos; Roaolpho ;Miranda, Vinhaes, 
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Fonseca e Silva~ · Conde de Figueiredo, Alberto · Brandão, La
cerda Coutinho~ .. José Avelino. Rrosa e Silva, .C.antão, Belarmino 
ele Mendonça, Augusto de Freitas, · :Medrado, João . Pinheiro, 
Ari~tiàes Lobo~ G:abino ·B·ezouro, Dutra Nicacio, Jacques Ou
nque, Costa J"runior, ·Urbano 1Ma;rcondes~ Luiz de Andrade, 
Martinho Roch•igues; . Ale indo Guanabara, . ..:\.nfrisio Fial,ho. Ju
v~ncio · de Aguiar, j:feira de Vasconcellos, ~Thooha · Osorio, 
Bulhões Jardim, Pedro .Chermont, Guimarães Natal, José Be
vilaqua~ .. Angelo Pinheiro~ Lopes Trovão, Menna Barreto, Eu
zcbio de Almeida, . 'rhon1az :Flores. _t\Jfredo ·Ellis e Moniz 
Freire. · 

Abre-se a sessão. · 
E' lida, posta en1 discussão e sem debate approvada a 

ac ta da sessão ante~eedente. 
O Sn. 2<> SECRETARIO~ servindo de i", procede . á leitura do 

se~uinte ... 

EXPEDIENTE 

O.Gficio do :.\Iinisterio dos Xegoeios do Interior, de 13 <!o 
corrente. co1nmunicando: que acha-se em. estado de prestar-se 
t't installuc;ão do Congresso Nacional o palacio adaptado para 
es..:e fim r•rn S. Christovão~ estando dadas as . precisas ordens 
J>al'a que ú 1. hora da tarde do dia 15 esteja o referido .palacio 
ü dh-;pnsiçüo do CongT•?.:S~o. - Inteirada. 

Offir.io da conuniss:ão de festejos do dia 15 do corrente, 
~eonvidan.do a Camara dos Deputados a fazer-se representar 
pnr uma con1missão no espectaculo de gala no Thcatro Lyrico 
a realizar-se no dia 16. - inteirada e agradeça-se . . 

. · 
O Sr. Manhães Barreto - Sr. Presidente~ cumpro o dever 

de ~orrnnunicar que a : Com miss-ão encarregada de! unida tá do 
Senado~ (jonfeccionar o Regilnento do Congresso Nacional Con
f-!tituinte cumpriu o seu dever~ e por ella estou incun1bido de 
apresentar á ·Mesa o respectivo projecto. 

Outrosinl a. proveito o ensejo para pedir a esta Ca1nara ·se 
di·o-nc de approvar provisoriamente esse Regin1c.nto! visto ser 
elle necessario! para installarem-se, amanhã, os trabalhos do 
Congresso Constituinte. 

O Sr. Espirito Santo (pela ordern) - Primeiram·ente, 
Sr. Presidente~ pre"ciso que V. Ex. declare si effectivamente 
a l\Ios·a distribuiu esse proj ecto pelos de.putados, e, no caso 
affirmativo, o fim para que o fez, porque não n1e consta de-
claração algun1a neste sentido. · . 

.O Sn. PRESIDENTE-· Cun1pre-n1e informar ao nobre Depu
tado ·que o honrado Deputado pelo Ceará, n1embro da ·Com
nlissão ')f.ixta. coiLIDunicou hontem á Mesa da .Camara qu-e 'J 

. trabalho da Commissão · estava · terrilinado e apenas· . estava 
ô.cpcudente da in:pressão, para ser remettido 4 Cam.ai·a ~o~ 

·Deputados. afin1 de ser distribui do. Neste sentido ordene.I . a 
Secretaria· que assim ;procedesse.; e o dei para discussão. 

o SR. ESPIRITO SANTo- Em additaniento· ao meu reque
rimento, declar.o ainda que é p~eciso que ~. Ex. nos infprme 
o fi.rn a que é de~tinado o pr9J·e.cto ·de Regimento. . 



- "i2ô·-. 

O SR. PRESIDENTE ;..._ O nobre Depl.!tado aca.ha de ouvir (j 

requerimento do honrado Deputado :pelo Rio de Janeiro 
pedindo que a Cari:tara approve este Regimento, ad referendum 
do Concooresso, porque, a não ser assim, de outra fó;x:~a não se1: 
como installar-se a Mesa do Congresso. 

O· SR. ESPIRITO SAJ."'TT - :Sr ... Presidente, desde que ·o pape! 
do .Congresso consiste em cum:prir a lei e ser o primeiro a 
dar exemplo de ordem ·e de regularidade para se mostrar 
convenientemente competente a ser o regulado~ das normas que 
devem reger o governo desta grande Nação, parece-me que 
esta corporacão, não sendo ·Congresso ainda, roas uma parle 
delle, porque se compõe apenas de um certo numero de ci
dadãos, não tem· competencia para approvar -semelhante tra
balho. Essa approvacão só poderá ter lQ:gar depois de reunidos 
3ós e DS senadores. 

O SR. PRESIDENTE - O requ-erimento é simples, trata 
apenas de uma approvacão provisoria; trata-s·e apenas da 
installacão da Mesa. (Apartes. ) 

O Sa. EsPIRITO SANTo ~ Si se tornasse necessario ap1lro
var todo o Regin1ento, falhar-nos-ia competencia para isso; 
como, porém, não se trata de approvar este projecto, porque 
não poderia;: sel-o pelo seu proprio conteúdo, requeiro que 
apenas a approvação se limíte ao cap. I, porque os restantes, a 
Camara de que me honro de fazer parte não poderia appro
yal-os sem protesto .. 

Tenho dito. ,. 

E' lido; apoiado e posto em discussão o s-eguinte 
I . . ·-

Requerimento 

- Requeiro que a approvação provisoria se ·limite á orga
nização da Mesa .e ao art. i 7 do Regiment.o proposto. -
/Sspirito: Santo. 

O Sr. Manhães Barreto ip·ediu a 'Palavra para declarar que 
lhe :parece inutil renov~r a sua proposição, visto como propoz 
a approvação provisoria sómente em relação ao 'Ponto refe
rente á installação da Mes2. da Constituinte, por isso que a 
Camara não pó de legislar para o Congresso. 

O Sa. Jost A.VELINO- O nobr.e Deputado Sr. Espirito 
Santo requereu exactamente o que IP·ediu o nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, isto · é, a approvacão .prov~s?ria da 
parte do Regimento tde que an:anha terem~s de utll~.s~-nos. 

VozEs - Votos! Votos! 
Posto a V{)ÍOS o requerimento do Sr. Espirito Santo, é 

approvado. 
O Sa. PRESIDENTE convida os Srs. Deputados ··a reunirem-se 

amanhã, á 1 hora da tarde~ no palacio destinado aos traba
lhos do Congressú, em S. ·Christovão, . afim de realizar-se a 
respectiva installação-. :: 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 
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: ~eza SESSÃO PREPARA'I!ORIA, EM 118 DE· DEZEMBRO DE 1S90 

PRESIDENCIA DO . . SR~ GONÇALVES CRAVES 

• 
A's 10 'horas respondem á chamada os Srs. Gonçalves 

,Chaves, Retumba,· ·Carlos Garcia, ·J.Vranoel Fulgencio. Moreira 
da Silva, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil 
Lauro Sodré~ Serze.dello, Nina · Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont: 
!1\íatta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, R<>drigues 
F-ernandes, Nogueira Paranaguá~ Pires Ferreira l\fartinho 
Rodrigues, Barbosa Lin1a~ Bezerril, João Lopes JÚstiniano de 
Serpa~ José Avelino, José Bevila;qua, Gonçalo Lago. Nascimento 
Almino Aff~nso, Miguel de Castro~ Amorim Garéia, Epitacio: 
·Pedro An1er1co~ Couto ·Cartaxo, Sá Andrade, Tolentino de Car
:valho, Rosa e. Silva~ Barbalho, Gonçalves Ferreira. José lVIa
riano, Almeida Pernambuco, Juvencio de -~<"I'Uiar, Annibal 
Falcão~ ·:Meira de Vasconcellos~ Pere.ira de Lyra,. João· de Si-

·' queira, · João Vieira, Luiz Andrade, Espírito Santo,. Bellarmino 
Carneiro, Theop11ilo dos Santos, 10iticica. Oliveira Valladão. 
!Leandro Maciel, Felisoello Freire, August"o de Fr.eitas, Pauló 
.. .<\.rgollo, Tosta, Seabra~ Antonio Eusebio, . Zama, Arthur Rios~ 
Garc.i.a·. Pires, l\!arcolino ~Ioura, .Santos Pereira, Custodio de : 
Melló~ Paula Guimarães, Milton. Francisco Sodré, Dionísio Cer
queira, LeovegHdo Filgueira, Barão· de S. Marcos, Medrado, 
Muniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e . -Silva, Fonseca Her
.mes, · Urbano Marcondes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos: 
Oliveira Pinto, Luiz Murat, Baptista da· Motta, Fróes:da Cruz, 
Alcindo Guanabara, Lopes Trovão, J'acques. Ouriqué, Mayrin.k, 
Furquim Werneck, Thomaz · Delph·ino, Conde de . Figueiredo, 
:Antonio Olyntho: Badaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Ma-
galhães, \Chagas Lc>bato, Alexa.Ii4re Stockler, · Leonel Filho; 

·Lamounier, Americô Luz, Viotti: · rDutra Nicacio, Ferreira 
Rabello, Astolpho Pio, Aristides Maya, Gonçalves Ramos, · 
Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado~ Domin
gos Porto, Palleta~ João de Avellar; Corrêa Rabellc:: Bueno 
de Paiva, Ferreira Pires . 

Abre-se a sessão. 
Comparec·em, dep.ois de aberta a sessão, os Srs. Eduardo 

Gonçalves, Martinho .Prado Junior, .. Bernardino de Campos. 
Francisco Glycerio, · Moraes Barros, Lopes Chaves, Domingo~ 
de .1\foraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mur
sa, Paulino Carlos, Costa Junior, · Rodrigues Alves, Leopoldo 
de Bulhões, Guimarães Natal, _-\ntonio de · Azeredo, Be11ar
mino de Mendonça, · :Marciano de . :Magalhães, Lauro :Müller, 
Carlos Campos,. Schmidt, · L8:.cerda ·Cou~inho, _Victorino ~on-
teiro Pereira da Costa, .Antao de Far1~ Juho de Castilhos, 
Borges de 1\iedeiros, Alcides Lima, Assis Br~il, Tho~az Flo
res, Abreu, Homero Baptista, Rocha Osor10, . Cass1ano do 
Nas cimento é Menna Barreto. · 

Deixam de com-parecer, com _causa, os · Srs. Matta M~
chado, Alvaro Botelho, Aristides Lobo, ~elson, .Alfredo ·. EI~1.s, 
Luiz de Campos~ :Costa Senna, Freder~co . ~or:ges, · Ferre11:a 
Brandão, Henrique de Carvalho, Demetr1o. R1be1ro e . Cesar1o 
~otta Junior, e sem causa, .os Srs. jEnnes de Souza, · Tass~ 
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J?ra.goso, ~o\nfrisio )~jalho, Pedro Velho, Itayn1undo Bandeira, 
· :J3e.rnarde~fendon<;~""=-J?:Qnte!?;..;.o9e, .= .l\Qranda._, ___ Ladisláo .Netto. 
1vü · oo ·Prado, Santos Vieira, ·alberto-· h Bi;aiiaão,.~ -vTi•rato . oe"=" 
l\fedeiros~ Joaquin1 Breves~ Yirgilio Pessoa, Franca Carvalho 
~l·ico Coelho~ Don1ingos Jesuíno, Vinhaes, João Pinheiro: 
Jacob da Paixão~ FranCisco da Veiga, },ellciano Penna. Fran
cisco _-\..maral, Nilo Pecanha, Barão de: Santa Helena, !Luiz 
J3arrcto, Rodolpl1o de .Miranda, .Antonio Prado. .Aline ida_ No
gueira, Rubiã,o .JiU-nio.ll-., Fr!eury \Ou:rado., Ca·etáno de iAlbu-L 
querque, Fernando .Stmas,_ Ernesto de Oliveira ·e Fernando 
Abbott. -

-
E, ··lida, IJOsta en1 discussão e se1n debate approvada 3 

acta da sessão de 14 de. novembro. 

OIIDEM DO DL~ 

HBCONiiECil\fENTO DE DEPUTADOS 

Entra e1n discussão o parecer n. 18 A, da 34 Con1n1issão 
de Verificação de Poderes, sobre a eleição da Bahia cujas 
conclusões são as seguintes: - ' 

1 u, que seja reconhecido Deputado ao Congresso Na
cional pelo Estado da Bahia o Barão de Viçosa; 

2n, que sejt<tnl requisitados· de quem competir os livros 
das cleit;õcs indicadas no 2" considerando, JJen1 co1no os das 
elei{:l)€s. da 51\ .sect-ão do collcgio de Sant'Auna~ .e S. ~cbas
Liãtl Lle . .Pa!3:::•~. c 1u o 2a secções do collegio de Gercmoabo; 

3'l, que nquc dependente da presença e exame dos livros. 
requ b:itado~ o j nlga.n1ento da.-.; eleições arguidas de vícios e 
a~ima Jnenc íunaclas c ben1 assim o reconhecimento do diplotna 
expedido ao capitão Salvador Pires de Carvalho Aragão. · 

O 1non1bro da Co'nrnissão, Sr. :Xligüel de. Castro, assignou o,
parc:!cct· tiOin restricção quanto á's elejçõe.s de Ger.en1oabo o 
~- Se.lJa~tião da CaJJeceira do Passé. · 

QüES~~O DE ORDEM 

O 811. G.AnCIA PIHE'S (pela orde-n~) - O parecer ·da 3"' 
Comn1issão de Verificação de Poderes comprehende duas 
n1aterias diversas: o reconhecimento do Sr. Barão de Villa 
Vjçosa, cuja eleição não foi contestada e~ na fórma -do Rc
~inlento. não ·está .suj,eito á discus·são. mas simplesmente á 
~-otação; e o parecer referente á eleição do Sr._ capitão Sal-
vador, sudeita á discussão. . -· 

Requeiro a V. Ex. que separe as duas partes do parecer, 
fazendo recahir sobre a -·primeira parte s·1mplesmente a vo
tação, dando a segunda parte á discussão. 

~o .Sn.· ..:L"\'TO:N'IO Eu-sEBio (pela o1·de1n) -'V. · Ex. não ·deu 
ainda decisão algun1a~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Estava me informando; parecia-me 
que a eleição do Sr. Barãq de Vi'lla Viçosa tinha sidQ- con
testada . . . 

·vozEs ...;_.. :Não, senhor~ · 



-
· . - O Sa. PRESID:&'-"1.1]; - Estou agora. imo~mad~ de que o =--====nã<i==r-o1--:-·--::.o.:c::::::-:::-.=-:-.::.c-=,:::.o.=-::::: .... -.c-::::·_-- - - . . ·- ··-

0 Sn. A..~ToNio EuzEBio -. Peço licença para dizer al
guma coisa· contra o requerimento do nobre Deputado pela 
Bahia. · 

· Admittir o requerimento feito por S. Ex. é estabelecer 
um procedimento_ de <J!le não ha precedente. nenhum. Nunca 
ninguem se lembrou ôe pedi:r~ a divisão ~e um parecer ... , 
c 0 SR. GARCIA PIRES - Elle está dividido por si. 

0 SR. -~TONIO EUZEBIO -· • _ •• sal v o par à a vota{}ão. 
-. 

UMA voz - Perfeitamente. 
O, :Sa. A . .:.~~ro'NIO EuzEBIO -- O par-ecer é um só, tem duas 

· c.onclusões. Ha de se discutir tudo, e na- votação dividir..: se-á. 
(~lluitos apoiados e diversos apartes.) 

;Q Sa. GARCIA PlRES- Não, senhor; mas os pareceres de 
con1n1issões reconhecendo deputados não têm. discussão. 

O SR. ;J- SERPA- Não apoiado. 
O SR. ANTONio EuzEBIO -Peco ainda Hcenca para obser

var, Sr. Presidente, que· é engano do nobre Deputado dizer: 
que a eleição d.J Sr. Villa Viçosa não foi contestada. 

O SR. GAR.CL-\ PIREs - Quem contestou ? 
O SR. AN'l'ONio EuzEBIO - Nãc foi _contestada porque não 

ap-pareceu alguem disputando a eleição, mas a Camara mesmo 
considerou-a contestada ou, 1)elo menos, duvidosa, desde que 
por occasião da verificação de poderes a adiou. · (Apartes.)· 

Não- podia mesmo haver contestação depois de apresen
-_ tado o parecer, porque o tempo proprio é o que preced·e a 
apresentação do parecer; mas, como já disse, apropria Camara 
considerou a· eleição duvidosa. : ·· · · · _ · 

· ü SR. PIRES FERREIRA ·- Não·· considerou . duvidosa; foi 
. tuna medida. de prevideneia. · 

_ o SR. ANTONIO lEuzEBro - IVias o , certo. é que a eleição foi 
adiada. · ·- · · -

O SR. PIRES FERREIRA - Porque a Camara · qperia escla
,rccer-se. 

o sa~ .ANTONIO EUZEBI-0 - E depois, para· não tomar tempo 
ü. .:\,S~embléa, lenilirarei que se trata. de um só :parece~ .. ·-

UM SR. DEPUTADO' - Conl duas conclusões· inteiramente 
d iff e:rentes. · 

O SR • .À.NTONIO EuzEBIO ~ Mas;- senhores, só .não soffrem 
discussão os pareceres relativos a ·eleições· sob~e as quá.es não 
ha duvida alguma. 

O SR. J. DE SERPA- Apoiado; essa é que é a doutrina. 
O Sn. Á..1\fl"'NlO EUZEBIO - 1Mas, sendo um só o parecer, não · 

se _póde votar parte algum~ senão · depo~ de submettido e~ a 
á discussão. ,Chamo ·J>ara 1sso-. a attencao da. Camara; ser1a 
um. precedente· uni co na · poss~ .h!storia parlamen~r, e talvez 
sent egual. em qualA1l:leF paiZ, div1dir um parec~_l\ a n~o- sru:_ ~ara 
a -votação, jstQ é, ~UJei.tar: _uma par_te _á~discu~a.Q __ e n.aq :SUJeitar: 
putra. · .- · -

·9 
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O que m~ Pa.:r~.G~ razoavel é discutir o parecer e dividil-o 
11a occasião da votação. · 

o· SR. PRESIDENTE -· O requerirnento do nobre ·Deputado 
não se choca con1 o do nob1·e Deputado pela Bahia; conci
lia,m-sc perfeitan1ent.e quanto ao . 1nodo pratico <le votar-se. 

· O SR. ANT-ONIO EuzEHIO - Não ~e concilian1 tal: e crei~) 
que não é preciso dizer qual a tactiea qç.e envolve este reque-
rinlento~ po~que ella é n1uito perce·ptivel. · ·: 

' O Sn. PÚ:ms FERREIRA -'E:' _necessaria. ·],}orque o Sr. Barãn 
de Villa Viçosa deve ser ouvido; é preciso que a Camara fa
cilite o n1eio para i:ss·o. porque confesso que a Commis~são nã,:~ 
deu par~cer que me satisfaça para votar. . . 

O Sn~ AxTo:Nio ErizEBio - Mas o meu collega ·encontra 
1neio ele satisfazer-se nDs proprios precedentes da •Garoara . 

. O SR. GARCIA PIRES - ':\Ias ·qual é a tactica? Provoco o 
nobre Depu ta do a declarar. qual é a tactica. . . . . 

O SR.· .ANTONIO :EuzEBIO - E eu estou disposto a não ac-
eeitar provocações. -

O Sn. Gl\RCIA PIRES - Então não use de phrases oí'fen
sivas. 

O Sn. A:\'TONro EuzEnro - Si o nobre Deputado considera 
offensiva~ declaro que não tenho 'inj.encão de offendel-o; re
tiro~ a.- pois. como ofi'ensa~ mas · acceito-a percebendo o n1eu 
pensam·ento. · · ·· 

Agora, quanto ao nobre Deputado que me honra com un1 
·apart.c~ direi que, si cruer ouvir os interessados~ requeira á 
Can1ara que sejan1 adn1ittidos à dis-cutir os Srs. Barão d.; 
Vil la· Viçosa e Prisco Paraiso. 

U:\r Sr. .. DEPU'l.ADn - O Sr. Ba1·ão de Villa Vjt~osa não é 
rnntestado: portanto~ pôde entrar para esta Casa -,e discutir-se. 
depois a 2n conclus~o do parecer. 

·.O S1c A~TONIO EczEmo -· .Já fiz as n1inhas observa~õr::: 
não ha prccedenle nenhum e · a n1archa regular dos trahalhos 
e c•.sta: que~ app1·ovadas as conelusões do pareeer: se divida 
então a votaç-ão. 

iO· Sr. João de Siqueira (pela. m·dem,·) - SL". Pres.ident.c, 
:!_'ui cu quen1 se levantou :na C amara~ nas sessões preparatorias~ 

. vara. pediJ· o adian1ento rla discussão· da eleição do Sr. Barão 
de Villa Vj(~osa. 1nas não porque hnpugnasse como illegitimo 
.-! diplon1a de illustre candidato ou dos seis ultim.os nomes 
aprcs-en.La(l05 no parecer~ que então foi votado. Eu pedi ;') 
adian1ento da eleição do Sr. Ba1·ão de Vi lia Viçosa~' pDrque: 
~r .. Presidente~ tendo-se {lec.larado que faltavam 30 actas ·para 
;::(·r·t.m1 apuradas ... 

U:u.r SR. DEPUrADO - O que se verificou não ser eiucto. 
O SR~ .Jo.~o · DE iSIQtmm.A - Sirn. senhor,· n1as, · naqu-clla. 

• w-casião. :pri1iut. taçie, '1'3.lt;?_van1 30 actas~ c o nun1ero de vo-
tos._ .. ·. (O· m·adm· ê intcr1·o .. m1Jido pm· · di-ve·1·sos apartes.) · 

.· Quero mostrar que para o Sr. l3arão de Villa Viçosa nã) 
devia haYer ·discussão; é do Reghnento. é de todos os p:-~
eedentes~ até do -ten1po . da Monarchia; mas pedi o·. adiamento~ : 
não porque julgasse illegilin1o~ con1o já diss·e, o diploa.;a. do 
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Sr. Barão de Vílla Vi cosa, n1as ·porque, foi allegáda a falta r1:e 
muitas actas. · : 

Os precedentes aqui. na Casa,. precedentes .que· foram pos
tos em pratica por V. Ex._, quando se discutiu o parecer da 
3• Con1missã·o:o co111sistem-no se-guinte: que no parecer ~o 
diploma. de Deputado reconhecendo-o, não havendo contes
tação, seja posto a votos -senl discussão~ e asshn forán1 reco
nhecidos os deputados da Bahia, á ex-ce.pção -do capitão Sal-
vador Pires;-. unico contestado. (Apa:,.tes.) . . . . _ -~ _ _-"- = 

.Segundo o nosso Regimento, acho que V. Ex. não póàe 
attender a. que haja discussão . sobre a eleição do Sr. Barão 
de Vi lia Viçosa. O parecer. tem . duas conclusões; seja vo
tada a primei:-a e. sujeite..:se · a. segunda á discussão Q.o nohre 
deputado pela Bahia~ o Dr. ·Garcia Pires. · > · · · . · 

·"Voto, portanto, pelo. requerimento~ porque está na lettra 
do Regimento e nos· precedentes estabelecidos por V. Ex. 

O Sn. BARBOSA LIMA_· (pela ordem) :pede que se leia o 
a rUgo do Regimento referente ao assun1pto ·em discussão. 

· O SR.· RETUMBA ( 1° Sec1·etar-iol- procede á lei fura do ar- : 
ti go 20 d.o Regimento. · ·. · . . . 

UMA ·'\~oz -. Perfeitan1ente. . . 
. Q SR. PRESIDENTE ~·Neste parecer ha duas partes:: em 

r:d1neiro :logar: trata-se de un1a eleição não contestada (Apoia
dos)~ relativa ao Sr. Barão· de Villa Viçosa~<e ern segundo 
Iogar trata.-se (ia ~eleü;ão eont.estada -do Sr. eapitão Salvador 
Aragão. euja discussão -ficou adiada. .. . . 

Ora, -'l)clo Regin1ento: as· e1eíQÕ·es .. não. contestadas :não 
sor~·re·ni. <~is·ct~ssã:~; 111~ ~stc P!lr.ec-~r. te1n u_n1a partó -;qUC.J!âO 
esta s·uJeita a .d!Soussao 1(A.po'ladfJs--) c outra que soffrc dts- · 
cussão. ·. · · . · ,. . . . 

Entretanto. corno ·ha ·um só parecer,:. ent~ndo ·_que se· _con- . 
eilian1 as opiniões discordantes ·-e se cun1pre o Regh11ento . pro-· 
cedendo· do seguinte n1ooo: abro -a. discussão sobre o parecer, 
1nas ··són'!ent.e na parte relativa· á eieJ.cão contestada· (Apoia
dos), e por oócasião :da ·votação dividirei as conclusões do pa
recer. subnH~Ltendo · sin1plesmeute á v'otação a párte do :;l)a-: 

...... rcee1; 1·elativa uo reconheciilJeuto do Sr. Barão de Villa · Ni
" rosa,. d~ixaudo ·paúl. depois 3. ulthna: parte que está sujeitá á 

discussão. . . ' . 

O SR. PlnEs FERREIR.:\ (pela ·01·de'm.) - Sr. Presidente~ o 
uobre De-putado pela· Bahia~ meu illustrc am_igo D1> Euzcbio, 

. propoz~·· . · 
O ~~n. •. .:\.NTONlO 1E:uiEBIO - Eu nã.o propÚz, lembrei. 
O Sn . .Pnu~s FERREIRA ••.• Ien1brou. a idéa de que fossCin 

~~-h amado~ a ·discutir a eleiçã-o da Bahia os Srs. Bai·ão de 
Villa Vjvosa. conselhch·o Prisco e ·Muniz de Aragão; Jnas. o 
:Sr~ . Barãq da Vílla 'Viçosa não póde discu~ir essa - ~lcic~o, : 
'porque. não foi ainda reconhecido; como ·elle ha de sei' achnit
tido 1Ja1·a discutir uma, eleição que lbc _não é coptesf?d.a?. 
· O Sr. Ba.r·ão de · Vi lia Viç~osa não ·pôde~ poiS~ discuttr a 

clckão contestada do Sr. consellieíro· Prisco, sê1n estar pri-
lneiÍ·o reconhecido e adrriittido. · : 

-o SR. PREsiD~~TE -·Eu. não resolvi nada. . . 
~o SR. ·JosÉ MARik~o (pela ordern). ~Inspirado na deci-· 

são dada por V. Ex., de que separaria a discussão .• ·• · : 
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· O Sa. ·PRESIDENTE --:- Separaria na. :v.otação, pq_r __ que a dis;.. 
cussão·-··é -uma sõ:~.;- ·. _ ·- · : 

~ . -· · '· O, 'Sa. JóSÉ -~o ~ Bem; se não ha .contestação na 
éleicão do Sr. B.arão de .. Villa. . Viçosa, não· ha ·:discussão 
sobre ella . . __ . · · ~ · . · · . . 

O SR. PmEs · FERREIRA __..;, -Cada localidade · tem ·sua ·his-
tor-ia, na • eleição da Bahia. · · 

O SR. BAR.Bo~A LIMA (pela ordem) ~ Sr~ Presidente, pelo----
alvitre . lembrado' por v .Ex., realmente conciliam-se todas as 

:opiniões, más, ·· tratando-se · do direito incontestado ·' de um 
Deputado por. cujo recOnhecimento conclue não só o parecer . 
a:presentado· ·pela Commissão, como tambem uma emenda qae 
está. distribuida por ·diver-sos memllros desta. casa, quero 
fazer algumas ponderações, que me· são inspiradas pela lettra 
do Regimento. · · · -

Diz o art. ·19 do· Regimento '(L~.) 

Di_z.; mais abaixo o ,art. 20 (le): . 
' <Art. 20. A requ-erimento de qualquer Deputado, apo1ado 

:pela terça parte dtos presa.ntes, e, independentemente de vo
taoão, ficará adiada a votaoão dos i)areeeres relativos a elei
ções contestadas, até que . se achem presentes metade e mais 
um dos membros de que .se compõe= a Camara. · 

"Neste c~ .~e .. abrirá discussão, que será unica. ' 
«Da mesma fórma . se . proced-erá qt}ando qualquer das 

commissões concluj_r o s~~ ;._.p~eeer annullando ou não reco-
nhecendo a ~ validade de .qualguer diploma.)) , . 

. Parece-me .obvio -~qúe: -Unlcamente no caso em que o pa:
recer. conclue pela ann.Ullacão, do diploma. de ~alque~ Depn-
:f,ado, deve ser posto·.· em '<liscussão. . 

Agora .trata-s~ .. de · uma questiunc.ula: si a .Commissão ti
:ves.se· apresent3dó._'. dois pareceres, . o primeiro concluindo pelo 
reconhecimento . da eleição do lSr. Barão de Villa Viçasa. e 9 
·segundo concluindo pelo. ·modo por . que o fiz~mos neste . do
cumento, a que . me. refiro, nestas condições, . a . Oamara natu
l'almente . não · ~e · preoccuparia. . com o . apparecimento desta 
qnes~iuncula, pelo: facto de estarem destacados no mesmo pa
recer··aquellas conclusões em v.ez de fazerem parte de pare-

. ceres distinctos. · · . 
Em summa, vê-se que a. questão versa sobre estarem ·as 

conclusões . ria meama ou .em folhas de papel distinctos. 
· UM SR.. ·DEPUTADo ~ E ' uma ·questão. de termos .. · 

O Sa. BARBOSA LIMA ......;_ E' unicamente uma questão de 
termos. · ·· 
· , · ·Portanto; Sr. Presidente, . V. Ex. resolverá eomo en
tender·· o· 'que ·eu continuarei a chamar: uma· questiuncula, .uma 
subtileza m-etaphysica • · · - · ·. ·; ·· . 

. o sa· J.-:DE SÉRPA (pe.la ordem) - Sr. Presjdente, divirjo 
da ·opinião do meu nobre collega que acaba de occupar a 
a.ttenção da _Casa. ~m primeiro logar, não comprehendo que a 
:r.espeito ·de, uma. ·eleição, que se . deve estudar ·em. todas as 
suas partês. se poss-a es-tabelecer ·uma divisão ·para reco
nhecer um Deputado, . quando esse reconhecimento. póde pre
judiear o resultado gerai; · em prejuizo de outro ·candidato . 
.. --: ·O Sn . B~sA Lil\íA - 11\tlas ,não é essa a ·ib.ytpothese· . 

. (Ha outros -·apaTtes.) _ 
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,_ o· o SR •. J. : D& SBRPA - Ora, pelo amor de .. Deus! .... ~eixem ~ 
acabar de manifestar o mou penf;'&mento. .· . , . . .. .. ; ·'-: : , 

. A respeito da eleiçlo do Sr. Barlo de Villa . Viçosa;· :não· 
h ouve · contestação na Commlsslo, mas houve na, Cas~, pelo 

. que a. propria Cama~ decidiu que ,,oltassem ·os · papeis fi 
Comm1·ssão 1.)ara dar parecer sobre as duas eleições. o •• • 

O SR. BARBOsA Lr:M:A dá um ~.parte. 
! • • O SR~ :f.· · DE SERPA - Assim é impossivel fanar; nio me 
deixam acabar o meu argumento. o · 

-~ o ··sR. - ~ARBOSA L~-~ !Está· roe-··empres~ndo uma opi-
nlaO que nao formulei. · ·· · · · · ' · · . ·· : . 
_ q SR. J. n~ S_ERPÃ .~A Cori:unissão. não. po~a, neD.l ~evià,. 

nao tlnha o direito ·d·e·· dar dois pareceres sobre a n1esma 
eleioão~ havia de es·tudal-a do modo por ~e· resolveu a: 'C-a
mara, a respeito dos dois candidatos que .deviam pr.eeneher 
ns dois ultimos loga:Les da representação .·:a~ ·Bàhiá~. · ':N~ste 
caso o parecer só devia ser formulado como Joi, discutindo.:as 
rlua-s eleições: e .nem comprellendo qlie se' possa s-eparar· o 
pareçer sobre a eleição de do_is c~ndidatos, . ·quando o.· r~co;,.; , 
nhec1me~to de um· delles·~ p6de mfluir sobre o _ do _()utro .. · : -_ . 

0 SR. BARBOSA LIMA dá um aparte.: . 
O SR. J. DE .SERPA- A discussão ·não póde ter um ~ampo dê 

acção tão delimitado, como V. Ex. pretendeu . dar-lhe. 
O SR. BARBOSA L~MA · dá outro. aparte. 
O SR. J. DE SERPA - V. Ex. dá ao Re~ento uma interpre

tação a que não se presta. O que· o Regimento diz,· e não podia 
·deixar de dizer, é o seguinte: que não haverá discussão ·sobre · 
eleioões não contestadas, sobre diplomas cuja ·validade> não 
p6de soffrer contestação; I>·orque a discussão seria. · ·então. 
inutiL · ;. · · 

. . . 
. 0 SR. BARBOSA LIMA dá outro aparte~ .. . . . . _ .. 

O SR. J. DE SERPA - Fallando assim simultaneamente;· ·é 
in1possivef que eu possa djzer aquillo- que ·pretendo. · · . . · 
: 1\fas sen1:pre 1que se estabelecer. duvida. · e duvida . existe 

·sobre a -eleição ·-cte que trata o ;pareeer, ·desde que a· Camara 
mandou que a questão voltasse á . Commissão para consi
derai-a, não se póde dizer ~e só ·se :. discutirá a eleição A 
ou B, · quando da discussão ·de todas :as ·eleições é que · póde 
vir o resultado definitivo · a· que devemos chegar. · · · · .. · 

A decisão da Mesa me parece que só póde ·s·er a seguinte:· 
que a discussão se ·estabeleça em ~o~a ·.a amplitu~e que o de
bate comportar, sendo apenas SUJ.eitas á votac:;ao ··em sepa-
rado as conclusões do parecer .. (A.paTtes.) ... · . . 

Porta~to, .requeiro á Mesa que~. em obserya:ncia <!a lei, 
estabeleça a .~:nscussão, cmno detertnina· o Regimento; Isto é, 
que sujeite a uma discussão ampla todo o parecer e· proceda 
. á. votação por part.es. · · ' · · . 

o SR.. PREsiD&~TE -· A.· n-Iesa mantém a · s-úa ·.decisão, 
porque a considera firmada no Regimento.· (_4.poiados~) · · .' 

Como declare.i, _ está em discussão. o 1-:~re_cer. 

O sa~ FRóEs DA CRUZ (pela ordem) -- Sr~ ·Presidente, 
c!'eio que o meio de ·resoJver a ·questão_ .... · 

Vo~s - E&t.á resolvida. 
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: ·· :> .,. O SR. ·FaôEs: !DA CRuz :__:. .• ~ é o s_eguüite: desde que u1na 
parte da Assentbléa . n1anifesta o louvavel .. .intent-o de . ·escla

~ re·cer-se pela-.. aU:diencia· dos interessados, e desde ·que as' pra
ticas parlall)entar~s . são ·n:ess·e· sentido~ ·requeiro a V. Ex. que 
os -=Srs. Barão ,.de Villa Viçosa, conselheiro Prisco Paraíso e· 
capitão Aragão tomen1 assento neste recinto e sustentem seus 
direitos. · 

u~r SR. REP.fiESENTANTE - 1\fas os do Sr. Barão·· de Vi lia 
Vi cosa não · são contestados. · 

.O SR. PRESIDENTE - O reconhecim_~nto __ d.o_nobre_Depu-. 
·-·tad:,..,- têm-o---effei[(){lo adiamento-da sess·ão: é :Preciso suh-

nlettel-o à àpprovaciio da Oamara e não ha nUinero. . . . 
·.O SR. ·FRóEs DA CRuz - Então retiro-o. 
O SR. PRESIDENTI:: - Continúa a discus~ão dQ parecer . 
. o Sr. Barbosa Lima - :Sr. ·Presidente, sou· infenso . á 

orientacão . de qualquer discussão~ que não se. subordine á 
·fornntlaç.ãc _nHida dos .pontos sujeitos a debate. Em regra, 
não : costun1o lcvar-n1e pelo estabelecim-ento de 1enunas~ · pelo 
es;tabeleeimento de theorias · eu1 que se pretendam inspirar as 
C0-nclnsõcs posteriormente . tiradas. :Mas, na questão vigent•.}. 
fiada · a ilnporta.ncia da· soluoão que a ·"Camara ha de tomar, 
das conclusões que ·o publico .bras·ileiro ha de tirar, sobre as 
riorrnas de n1oralidade publica que o primeiro Congresso ha 
de Yir 'a estabelecer ácerca da discrün_inação nit~.da dos casos 
em que este Congresso est.á ·disposto a: guiar-s·e, ' pelas praxeE; 
segui:das . pelas can]ar·a·~ ·.n1onarchicas ·e dos · caso.s cn1. que eslú 
disi:>os lô a al:lrir ·1não ,·dê norn1as. que con.stitumn irregulari
dades. entendo que· ... ~de'·á, alJ.r ir úma ·excepr..ã.o a esta minha 
nornlit ·r1c eoilducta .. · .. -:· · · · · · 

E' sabido que,- ün1 ·. d9s · q~.feitos vergonhosos da tricn. par
hlmtl.nf.:u·~ {fUC dó1ninon no l;Qgilneri. imperial, un1 dos defeitos 
<li~~~ .' -qnc se chan1a .coristanten1ente pr.ecedent,es, quando eu 
:.;6 ·po:::so ndmittir que se invoquem precedentes que .se ))aseenJ 
ern· regras fixas d'e n1oraJidade incontestavel, consistia na ce-
1ebl'C thcoria do ·. 3° escrutínio. consistia :na vergonhosa norn1a 
·artoptada .. por al~nn1as : camai·as, digo . mal, · adoptada · · pe'a 
n~aioda de a.lgl1ma.s can1ara.s; que se inspiravanl servihnente n0 
'fn.ol' d~m·drr:- qne . vinha· do alto e ·procurava satisfazer :i n1á
vontac.1e de ccsrt.os gabinetes contra repres·entantes legitima-

. n1ent.e . eleitos, que vinhain contrariar as · idéas acceitas pelo 
porlér ·então domfnante. Não preciso citar casos -em que, nós 
{) sabemos·. distínctos repr~sentantes da Nação hrazileirn 
fflz-.anl indignamente c esbulhados ·dos diplmnas, - que haviarn 
legi f.in1amente conquistado. .. . . 

p.~r.A .voz - .- O Sr. J9sé :Mariano, DOr exemp_io ... ·. .. 
·0 SR. . BARBOSA LIMA -· - · •·• • em . n1ornento aliás do n1ais 

subido . Yalor na -evolução patria.. Taes casos. estão ·na con
sciencia. de todos nós; e si apresento . esta eonsideracão é 
exactamente porsque e~tou imbuido, e creio que nas .n1esmas 

· condi~ões se acham todos os· nieus collegas~ ·da. alta. impor~ 
tan<?ia que v~i ter a deci~ão.· firmada por esta Garoara . a ·pro-
po~nto da .elmcão que actualmente se debate. · . . ·. . . 

~ - '· ·-A 3• Commissão de lru:(Uerito dedicou-se- ·. acuradamente · 
ao estndo -nlinucióso. detalhado ·. é· euidadosam·ente feito, de · 
todo_:-; ng docuri1en!.os~ qne lhe foram presentes, eoin · relaoão 



. . . 
·- f35 - -

áquella:: eleicão .. Sem. que pretendesse duvidar da -verdade d~ 
Intenã~n~ia da capital ·.da Bahia, a :Con1rriissão foi · ao ponto 

··de· -\:eriflcar~- :-aeta~.por.-.· acta, -.. a-·· vota(!ão_,_.que.-tiveraln-~-,.todos .. o!: 
c~nd1d~~os env-oly1dos. n~. contestação aqui apresentada~ sob 
fornm a e en1enda, pelo sr. i Q Secretario. . _ 

- - Parallelamente a . esta computação de votos . a 34 Coin
missão proéurou inquerir . da se:riedade dos argumentos apre
sentados ·por um dos contestantes~ com relacão a umas; quan.ta~ 
actas, que se dizia não terem s·ido apuradas, e verificou que. 
da parte deste contestante, estou certo que de boa fé. hDuvc~ 
verdadeiro equivoco. porque muitas das actas. .qu~e r·1 ·•un 

--ciadas :como nã·o--tendo ~ido computadas·.· Unham ele faet.n :-;i•Jc, 
apuradas pela Intendencia da capital da Bahia. mnbora. corn 
outros nomes. _ . · . · . . . · · 

Alén1 destas_ actas apresentadas pelo contestante. eonh'~ 
não tendo si<iq conJ,Putadas, .algumas ·outras foran1 enviada~ 
á ga Comn1issão de Inquerito~ com o mesmo ·-caracter~ l)~lo 
Governo, visto teren1 c-heg.ado :í capitaJ da Bahia -d·epois dt' 
nonclui-da a ap!nlaoão geral. Mas u questão rnaxüna~ qnn 
agíf.on c c.ontinúa a agitar lodos os espiriJo~~ a proposito da 
nlci~;:ão~- que ora se discute, é o vergonhoso incidente oceor
rido con1 as actas de 17 sP.cçõe!; cleitoraes, são rasuras feita~ 
nr~SS:!S neta.::;; e ·por n1aneira que n1c pare-ce conveniente de
f.alhm·~ ainda que~ repito. 'não seja intenção n1inhn. prot.rah!r· 
n cliscussão. 1nas·~ si1n c. unica1ne1ite. ·esclarecer o espi.rito de 
lodos aqnelles a qumn não foi confiado o pesadisstmo e di r~ 
fieil encargo de exan1innr 1una fraude _ tão vergonhosa. 

(1.1/uU'os apoiado.fl.) 

l'\ essas acf.as verifica-se o seguinte : alguns nomes ras
pados e, sobre as rasttras~ eseriptos outros. ·En1 · -algu_mas a 
votaoão nurnericamente forn1ulada foi -re.speitada~ en1 ·pouca~. 

UMA voz - En1 15 co.llegios. 
O Sn. BARBOSA LilYIA - Pois bem, reconhecen1-s~~ corno 

nós djzerrios no nosso parecer, por baixo de -alguns non1e~ 
que substituiam os raspados~ systernatica.rnente, · constante

= rnente, com u1na coincirlencia pe·rNnaz~ que, nos póde levar a 
reconstruir o nome· eliminado. as iniciaes . e aJgun1as lçt.trt.lS 
do nome do Sr. Dr _- J~1·aneisco Pr.js-co' de Souza Parai só. 

Ul\IA voz - Por que. não· restabeleceran1 os votos? . .. . 

O SR. BARBOSA LnvtA - Porque ·não tirihan1os compe
lcncia para ~sso. Trazemos o facto .á Camara, e .ella tomar{i. 
a rcsol u cão .que en tend c r. 

· UlVI SR. DEPUTADO DA BAHIA •-· ·Esta circun1stancia eleve 
ser levada en1 nTuita consideração. · ' · . . 

O· SR. BARBOSA LI::.\!A ~ Nestas n1es·mas actas, porén1. nã11 
eram estas as unicas rasuras que se notavam. Al_ém_ ila
(JueUas en1 que se podia reconstruir o nome do __ oar?-ct.Id~tn 
Prisco Paraiso. encontravatrn-se outros .nomes :suJeitos, total 
on . pa:r:eialnJente~- a ras~tra;. e _ a. ·Ç_on1r.~1i_ssãp pr~ÇICC}~lp~:)l.t:-s:. 
con1 esforço. da .:pretencao de ver1f1car SI por baixo d~ n~' o 
non1e não estaria O nome -do candidato que: nccupn. ,o· prJmelrO 
logar de supplente. o s:r:. por- :..Garneiro. da R0cha . ..,;: . . . , 

··Pois bem. a Con1m1ssao só em . uma das acta.~ encont.l ou 
vcsti::;-ios dc:::fc . non1e. · 
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.. - = UM SR. DEPUTADo - Mas com umá votação· tão insigni..;. 
fi cante, que não·. póde alterar o resultado final. 

.ú =sa . .BARBosA LIMA - Ainda mais,· na · acta de uma das 
secções de s~ Sebastião da Cabeceira do Passé, descobriu-se 
a seguinte incongruencia: o ·numero das cedulas apuradas é 
um, o numero de votos com que foi contemplado o can-di
dato suffragado em primeiro logar é· outro e superior· 1lO nu-

. mero de eedulas contadas, e o termo de_ encerramento dá um· 
terceiro numero para os eleitores· que com1parooeram á. 
·e1ejção. · 

UM .Sa. :DEPUTADO - Que horror! 
O Sa. BARBOSA LIMA - A differenca é numericamente 

pequena: 216,, 217 e 2261 numeros respeetivamente distri
buídos para os: tres casos que figurei. 

·Contestação foi apresentada á Commissão, de que en1 
Geremoabo não houvera eleição, e~ por conseguinte, a au
thentica, que nos era apresentada, era ficticia, tinha sido fa
b:ricada propoE=itadamentc para o fim de fingir cr-.te houvera 
eleição, onde tal coisa não se deu. 

J>ois bem, a COmmis·são, ou antes, parte da Commi~são, 
pois que ba uma restriccão claramente formulada no ·pa
J·eecr~ parte da Commissão entendeu que, dada uma auth-en
tica feita com todos os sacramentos do regulamento, com 
todas as formalidades, e dada a contestação que vou detalhar~ 
devendo existir os documentos originaes d~ que esta authen
tica foi Hrada~ ou certidão negativa de que não houve elei0ão~ · 
passada por auctoridade competente acima ·de qualquer sus
peita, cumpria-nos pedir . ~quel1es documer -+os ou esta cer-
tj dão. (·Ap~u·tes.) · . . 

Não dire~ tanto; e~ si. existem auctoridades cuja affirn1a-
_ ção · não . mereça fé. ·dias· devem ser ·substitui das. l\fas, se:
nbores~ felizmente ·ainda · · não estan1os em um tempo em 
que não possamos ter auctor·idades, que deem info:rmaçõ-es 
veridicas·. ·· · ·· · 

UM SR· DEPUTADO - Pelas es1:.a,beleeidas alli, não j):o
demos. 

·o SR. BARBOSA Lr:M.A -- A. Cominissão, pensando assim, 
entendeu que devia requisitar os documentos originaes rela
tivos á ·ess-a -eleição, porque não tomou em consideração a 
contes-tação apresentada. ~. . · -

UM Sn. REPRESENTA.t~TE - Si não houve efeição, . como ha 
de haver documentos? 

O SR.· BARBioSA Lr~r_~- Eu fórmulei os dois casos: ou 
os. documentos. -ou· a certidão negativa; porqu-~ eu considero · 
muito a opinião dos meus coUegas, mas a Co~issão r1õ 
podia acceitar as allegacões· verbaes por elles feitas para for
mular o. pareoor. 

• 
UM· SR. REPREsENTANTE - _.\cceitam a certidão negativa., 

· O SR. BARBosA· LIMA - Estou expondo á Camara o que a. 
Commissão fez; a Camara~ porém, póde, desde já, decidir o· 
que entender. ·. . _ . . . . . 

Não fazemos questão de· amor proprio do ·nosso parêeer, 
porque estamos muito satisfeitos . ·pelo. facto de ficar bem . 
claramente formu~ada a nossa opinião~ -para que se saiba no 
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paiz, qual . o ·gráo ·de alta moralidade e da _sisudez·com que nos 
portamos no exame desta · questão. . . -· ·. · · · 

~ · Ha -.e~te doc_~ento: uma justifieac~. , apresentada pe
rant,e o JUIZ~ muniCipal supplente· em e:x:erEICIO, justificação em 
que um -ele1tor pretendeu provar que nao · ·houve eleição· em 
Geremoabo. · - · · · · · · ·· -· 

· Para ~sis~ir a_ esta just!f~cacão foram intimados o pro
motor. publico, que . . dMlaranc.o, como se vê do corpo da jus
tificação~ que, ·de facto, recebendo ·essa intimação, não' · com-:
pareceu á - justifica.ção, e os demais interessados. Declarou .. 
no fjnal dessa Justificação. o juiz peran~ qual · ella correu 
que pareceu-·Ihe provado não ter !havido eleicão. . · 

. Eu não pretendo formular ·. JiUiz-o pessoal. a respeito de 
quem quer que seja, uma v-ez· que não tenho sufficientes 
dados, mas a.J)!poello para todos ·aqueHes que sabem o que é a 
politica nas localidades ·do interior, para qtie me· digam s-i 
podemos garantir em consciencia que, em virtude daquelln 
justificação~ ·podemos affirmar que não houve .eleicão . 

. Ha mais: um· attestado assignado pelo v.iga.r·io· da ire
guezia. outro pelo mesmo Juiz · municiopal · supplente e umn 
declaração d·e uns tantos eleit.ores. que~ tent4o pedido' un1 at
tes ta do ao del-egado de policia. este se recusara a passai-o. 

Aqui e-stá~ em r-apida synthese, o @e nos :foi apresen
tado· em relação a · esta eleição e as· razões em que nos . ba
scl:im1os para formular o parecer ·que subscrevemos. 

Foi isto o que fizemos. 

O Sr. Arthur Rios - Sr. Pr~sidente. venho cumprir un1 
dever: venho defender a causa da justica e ao mesmo tempo 
os brios do \Estado da Bahia. 

. 0 ·SR. A.UGUSTO DE FREITAS - Apoiado .. 
O SR. · ARTmJR · Rros - Venho defender a causa: da ju~

tica, pedindo áiiCamara que haja de declarar Deputado a._quellf' 
oue o Es-tado da Bahia elegeu; venho levantar os brios':do 
Estado da Bahia e . de.fendel-os· ao mes\mo temtpo, porque, 
tendo sido um dos- esta•dos en1 que a eleição fói ·mais plej
t-eada e debatida, foi _neli-e que se engendrou a fraude . mais 
torpe e vergonhosa~ · que · teria feito : enrilbecer ·e ·envergonhar 
os homens m-ais fraudulentos do regimen passado. (Apoiados.) 

· Cumpro ainda uni_ <te·ver, porque~ .representante directo 
e . immediato .. daql.:lella zona em cujas actas ~e: .Pra:ticou ~ssa 
torpe fraude, tenho o dever de · def-ender· d1stlnetos . amigos 
.sob-re os quaes poud~e· pesar, ainda qu~ p-or um instant~~ sus
ooita · de terem · commettido • sem-elhantes · torpezas:·· ·Não.
Sr. Presidente.. essas actas sahiram · .• limpas . e puras dos 
· res,p.ootivos eoUegios eleitoraes (Apoi_ados) : : os vi cios .foram 
intr-< duzidos no traj ··cto . para .a - Irntendencia ·- apuradora. 
(.4.poiados da. deputação bahiana.) . 

Sr. Presi.CJcnte. a eleiç.ão c.orreu, em todo · o Estado da 
Bahi2,.. nl-eiteada não só pc,la · cl]ar-a que mais ou menos adhe
ria ao 'pensamento do · governo, e por outra da opposicão, 

·como tambem por· diversos _-' candidatos que não pertenciam · 
a nehuma destas . eonlbinac.ões. · . · 

Raro :foi ó coUegio, senhoreS, em que uma chapa con
see,ouju corhn1eto . e exclusivo triumpho; si Gnec~ss~ri_o maior 
demonstrae.ão · de que .. o pleito oo.rreu com .-. a. hberdade i)flS~ 



sivel e con1pativel en1 ·.sen1elhant.e oecasião, eu ·não·· a co
nheÇo e não posso apresenta1-a melhor . 

. : .. · A., , proporção. que vinham · chegando do interior as no
ticias do resultado da eleição · dos differentes collezios. · a 
imprensa <ia capital, reprçsentando todos os n1atizes nÕliticos 
e a im.prensa neíutra., · tratava· ·de . dar delle conhooin1ento ao 
publico. · . 

Assip~ em r~lacão á eleição a que se proe~d.en nas qua
tro s-ecçoes da _ Cidade da Barra, ella deu notw1a· de qu_e !J 

Sr. conseilhei-ro Francisco ,Prisco de Souza PaJrai-sít) lHivi:t 
obtido 664 ·votos; assin1 o publicou o Dia.1·io da Balda, en1 ;;o 
de set~n1bro~ e o Estado âh Balâa, . na. sua edição de '1 de ou
tubro; an1bas est.as folhas aqui estão e a Can1ara púde cer·
ti ficar-se. 

Tamb~n1 deu noticia do resultado dos coU.egios de SanLr; · 
Rita~ em que o Sr. conselheiro Paraiso obtev-e etn 111na sceç:fio 
200 votos e etn outra 120 votos. · Eis os jornaes. 

Do rnesn1o. n1odo correu n eleioão na5 diverE;as s·cct;ü·~~ 
dos antigos u~o c 14 o dist.rictos~ otule tenho an1 ig·o~~ ]'u~l"'~ 
quacs sou ouYido e aLtendido~ e en1 tod-as ella~ o Sr. cnnBP
lheiro Parn.iso obteve grande votação; assin1 aermLeecn. por 
PXCJuplo. nas secções ele i toracs da vi lia dtl •CcJ'n hú ~ .. na rl•~ 
Santa ~~laria da Vict.oria. na do Rio <.las Eguas. na de C~u·:
nhanha. na ,(je ~~nn t'AlJ,l:a .fJOS Brejo::;. na de. ·Chiqn.c-{~llil111 P.. e na 
do Remanso do Pilão Arcado. (~lluitos apo-iados.) · 

De accordo con1 estas notici-as a imprcntsa da · capil.al 
fazia diariamente a~ apurações~ e até á ultima apuracão pn
hlicada por toda a imprensa. o Sr. conselheiro Paraíso fig:u-
rava no nun1ero dos 22 deputadDs. . . . · 

0 Sn. AUGUSTO 'D1!: FREITAS E OUTROS - .Apoiado. 
O SR •. ARTHUR Rros _·_ . . . e não houve un1 só jornaL 

qualquer que fos·se á sua. cor politica~ em que o nome t:l11 
~r. capitão Salvador Aragão foss-e contemplado nesse nu
nH~ro. 

0 SR. ANT-ONIO EUZEBIO E OUTROS - Apoiado. · 
O SR.· A.RTHUR Rios - Approxin1ando-se o dia en1: que 

a InJ.endencia da capital tinha de fazer a ap.ura(ião dos voto:::; 
para expedir .os dipl01nas aos candidatos eleitos~ con1oc:ou 
a circular o boato de que n1uitas act.as ·de collegios -do crmtrn 
do Estado · haviam sido viciadas na capital con1 o filn de .. 
if)rejudi-cando a un1 candidato eleito: ·dn.r ingresso nesta Cn:;;n 
a· otrf.ro~ que não o havia sido: ·· 

() SIL: S"\NTOS PEREIR-\ _:... E~ verdade. (llpo-iadns_.) 

O SR • .ARTHUP.. RIOS -· TS!3o era o thcma de todas as con;;. 
versar.ões: a m1rio~idade do público era. h11men~a. eorno in1-
mensa nlánifestava-se a sua indigna:ção. --, 

(Apoiados d(J, depu.tar;ão bah:iana.) 

En1 10 àe outubro o Jornal ele Not-icias, folha , neutra~ 
dizia: (lê) : . -

<<Não ·deixaremos de protestar contra os boatos que por 
ahi circulam~ :porque nutrin1os a convicção de que ü~ão 22 
deputados eleitos e não· non1eados. . 

. «Seria um -máo precedente na Repuhlica qn~ na~r..e~ f~l
zer-se a ·prin1eirn eleicão eivada ele vicios. 



«Não se:dt3ve f!ratar de deputados ·rnénos eleitos ou ·mais: 
nomeados.» · - · 

Assim se exprimia~ Sr. Presidente, essa folha,. incontes
tavelm-ente tnuito aprecia~ )pelo :criterio ·e veracidade de 
s~as .noticias, justamente na vespera de iniciar-se a apura-
çao geral. . . · ~ 

UM s~. RÉPRES&~TANTE dá um aparte. 
O Sa AR1'HUR Rios - :Besponderei ~depo]s ao· nobre. Depn

tado. 
No · dia 14, .Sr. Presidente~ do mesn1o n1ez de outubro. 

is.f.o é. nove dias antes de descobr-ir-se e conhecer-se a fraude. 
dizia ·o n1esmo Jcn·nal de Notidas (lê) : · 

«Continuan1 a correr boatos attentatorios á consci·encin. 
elo eleitorado. Não lhes damos credito. repetimos.'> 

O rEstado da Bahia já em edição do dia 4 havia. ·publi
cado sob o titulo de Tra'm,oias eleito'raes .un1a -noticia~ qn~ 
os fa-ctos .po.st:eeior~s yierarn confirn1a,:-:. 6 a seh'lijnfe (lê) : · 

«Continuam. a conservar-se no mysterio actas eleitoraes 
cn.io resultado de ha muito estada conhecido. si não ~sti
vessen1 ellas guardadas· pro-positalmente para sere1n trans
fnrtna.cJas á ultín1a hora ". 

Eis ,aqui a 3:1 denuncia do Jornal ele ~voacias publicada 
nn dia 18. Esta ·é 1nais c~-plicita, é n1ais clara: ncl1a: não se 
gnardan1 1nais reservas· (lê) : 

«Nada adeanta por ora ao que já puhlicá:rruJS a a;puraçã.o 
a qn e se está procedendo no Conselho Munici:pa1. 

«Corre que o non1e. do conselheiro· Prisco ser-á subsf.i
f.uido pelo de um candidato da -chapa governista, que não foi 
snffragado com -v·otos bastantes para -entrar na lista. 

«Ha opposição a esta resolu~o que imílJ.Orta na nomeae}fí.o 
P- não· elteicoo de tun D~putado. · 

«·Compete ao .Conselho · escrupulizar e ·estudar as acta~ 
rrue foram ·enviadas.» .. . . './ : . . 

·o publico .. vendo desenhar-se tão despejadamente -essa. 
io!"peza,. c-on1 justiça e propriedade classificada 1pelo digno ~ 
iUustrado intendente da capital de «requinte dn. desc.aração>) 
(]Fiâtos npoia.dot~) ~ perguntava indignado ·si era dcst'a1·t~ 
qnc se ini-ciava a obra da re.generação ela. Patria ... 

·O SR. ~lbRAES E BARROS - E' preeiso punir os n.ncf.ores 
fla fraude. . . 

. O .sa. AR.THUR. Rios - Sr. · Pt•esidente~ . no di.a. 22~ qnanrlo · 
a. Intendencja prosegu:ia na apuraoão~ veiu a verifi-car o se
guinte, que está descripto com verda-de pelo Estado da Bahin 
em sua edioão de 23 (lê) : 

. . 

«Não houve quem se não revoltasse com o que viu~ . desde 
o Sr. Dr. intendente e mais membros do Conselho até os 
espectadores, que f-oran1 nJuitos. pois que, á 1nedida que. a 
noticia ·do facto sr espalhav~ pela eidade; cheg·ayam -curiosos 
que que~ian1 testemunhal-o presencialm~nte. · 

Attenda-se ao que .passati1os a expor: 
~-\o comeoar a apuracão das act.ns do 1.4° ·district.o. veri

·c.,ou-se que :as da i a e 2• secções de Campo· IArgo~ a rJe ~nnto 
.1\nt.onio das Varzeas~ a do Angicai~- a de :Cariparé •. as da t" 
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~ 2• seõcões de San~ Rita. df' Rio Preto,· ·â ·da Formosá: · as~ dà 
1 :s., . 2•, aa e 4" seccoes da Cidade da . barra do Rio .. Grande . e 
m~is a de ~· Sebastiã!J ·de _ Passé ·apresel!tavam vícios · gros~ 
s·erros, m-anifestos, ·CYincos, -que mesm~ nao procuraram dis~ · 

. fa.rçar, antes oomo que tiveram o fim · deliberado =da· osten.:... 
· tação. . · 

Em todas ·essas actals! eneontraram~se nomes . raspados 
e s_u}:)stituidos por outros,. qt}e qua.si sem ... pre podiam ler-se; 
ass1m com-o €stavam s·ubstztutdas as votaçoes, vendo-se muito 
hem as anteriores. A tinta da ·substituição é muito mais ne
gra. do que a · das actas ·primitivas. a lettra inteiramente di-
versa. · 

Para que bem avaliem aquillo os que lá não estiveram, 
apresentaremos alguns speeimens. . 

O nome do dez.embargador .. Thomaz Gareez Paranhos . 
~fontenegro esta·va por tal processo alterado em 6uas actas 
para Thomaz Gouvêa Paulino ou Paulatino Monte Alegre. 

Na acta do collegio- de S. Sebastião das Cabeceiras de 
Passé~ que · está toda emendada, sem resalva alguma do s-e
cretario que a escreveu, yeem-se candidatos bem votados por 
algarismos~ em segtdda a candidatos menos votados, com a 
votação rpor extenso~ chegando-se a ver rospada. a. palavra 
s-eis,. e -escripto por cima õella o n. 1.31. 

Ero uma · acta estava!' e póde ler-se como votado, este 
nome: Ca-pitão primeiro cirurgião Dr. Arthur Cesar Rios: 
com a tosea emenda ficou assim: Capitão primeiro c.i'f"ttrgião!' 
Dr. ~Toaquim Arthur Pedreira Franco. · 

Note-se @e o Dr .. Joaquim Arthur Pedreira Franco é 
enge-nheiro civil, -mas!' pela força da rima. ficou sendo capitão 
e prirneiro ciru,rg1~ão e com o prim-eiro nome em abrevia
turaft .. . . · _ · 

De'st~arte avolumaram-se a mais pa:-a o . dito candidato 
·1 • 952 votos e para o Dr. Cosme ~foreira de Almeida~ :1.778. 

S"r.. Presidente~ não ·preciso entrar .. em maiores detalhes 
sobre essa ··vergonh.eira, · que~ ee estivesse ·. em minhá.s n1ãos, 
não .transporia os umbra-es . da Intendencia da. Bahia. sem !l. 
puni cão dos ba·n4iõos que · a praticaram. (Apoiados ueraes.) 

Mas precjso .. voltar á questão dessas actas viciadas~ : e 
nesta occasião peço á . illu~tre Co:mmiss~o ;: que, sempre que 
me desviar da verdade. haJa de contradtz·er-me. 

Na -acta do Angical. p6de a : Commissão reconhecer que . o 
candidato Francisco Prisco de Souza: Paraíso teve 212 votos. 
Não me contesta. . 

Na de Bom Jesus da J ... arpa, a Commiss~o reconhereu que 
candiqato Prisco . Parais-o, -apezá.r da rasura nella feita, tinha 
131 votos. . . 

Na acta -de Cariparé. 70 ·votos. . . . . 
·Nas actas do Campo Largo. no i 0 =districto. vertficou 54 

votos: e no 2° districto. 1.58 v.otos: na acta de Santa Rita, 1:1. 
secção. verificou 2'0•0 votos e na dà 2:l secção. 120; na act.a . da 
Formcisa. 162 votos :-na a-cta da Varzea verificou 160 votos: 
na acta <la 14 seccão da · Ba!ra verifieou 1._40: na· acta; da 2s · 
seccão, 1719 vot-os; na 34 seooao~ 20S votos e na de Icatu"' 140 ~ 

Som'madas testas; .addic;ões. conhece-se que o ··candidato 
Dr. Francisco Prisco Paraiso foi rf'ul:iado, n~quellas- rasuras? 
em f. 931. votos. . ; . 

Si a Commissão. p.rocedendo ao exame destas· · actas~ co
nheceu perf~itament.e · que esta· vota(}ão podi-a . ser restitui da 
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- ao candidato prejudicado; ·. si· a Commissão .veÍifieou que 
nestas mesl!las.aetas, .. d'entre=os ean:diàatos. ·que pod&.riam pre
tender o . VIges1mo segundo _.logar na. representacão da Bahia; 
s9 o :nom·e do Sr. ·conselheiro~ Carnei~o- da Rocha p~receu-:-lhe 
f1~rar com 70 votos na acta de Car1paré, o que nao o faria 
sul:nr .. de 2° supplente; a conclusão a._ tirar .. er-a _não mandai' 
busear os livr~~ ·para· verifio~r aquillo ~e· já estava verifi
cado. mas addiCionar á votae-ao dos candidatos Prisco -Paraíso 
e Carneiro ·da Rocha ·os votos subtrahidos. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, peco á illustre Commissão que não tome 
as minhas palavras em sentido offensivo. . 

Sou o~primeiro a reconhecer nos dois illustres repres~n· 
tantes. pelo Ceará e no de Minas Geraes a maior lealdade. a 
maior seriedade. no exercieio da missão que a Camara lhes 
confiou. (.4.poiados.) Não poss'O attribuir . o modo por que 
ooneluirem o parecer, senão ao escrupulo excessivo que sem
pre r-evelaram; desse escrupulo tenho de appellar para a 
justiça da ·camara. 

Eis porque. Sr. Presidente, em relacão ao parecer~ que 
se discute, offer-eço, em suib~tituicã_o ao apresentado .. :pela 
Commissão, o considerandum que passo a ler. (Le. ) ·· 

Parece-me que está perfeitamente justificado. (Muitos 
apoiados. ) ·· . . · · · . · 

A estas não se limitaram as aetas falsüicadas, que foram· 
presentes á Commissão; existe~ outras cujas falsificações 
foram feitas de modo tal, que apezar da Commiss·ão ju1gar 
ter descoberto a votacão dada ao candidato Prisco Paraíso e 
outros, todavia me par.ece qúe essa votação não está bem 
clara. : · ; · 

·Pe(}o a V. Ex. as actas da 5n.· secção de .Sant'Anna da 
Oa'})ital, das duas de S. _Sebastião das· Cabe_ceiras de Passé 
e- (ias de Geremoabo, assim como <>s documentos apresen
tados pelo Dr~ Cesar Zama, eontra . a validade . destas ultimas. 

Em relacão ás actas de ·sanf.'Anna e S. Sebastião não se 
póce chegar ao conhecimento pleno · da verdade; porque os 

: nomes dos concidadãos ficaram intactos,. mas . as votaçõ~s 
foram raspadas. . 

.. ..... -

-UM Sa. REPREsENTANTE - E' ~a:so de V. Ex. recorrer ao 
. seu jornaL· · 

· o SR.. ARTHUR Rros - As alterações foram feitas. como 
já ·cisse, na votacão~ e -não no nome, .de modo ql!e as rasurac;. 

· sendo feitas em- es.Pacos pequenos, foram · mats com~letas. 
Si rias actas as votações ~oram eseriptas em a~gar1smos, 

depois das rasuras foram escrllptas por extenso, e VIce-versa, 
de tal modo é. impossivel restabelecer a verdade. 

· Não ree~orrerei ao j,ornal, · como quer o nobre_ Deputado ... 
0 MESMO SR. REPRESENTANTE - V •. Ex. OS invocou ha 

pouco. 
o ·SR. :ARTHUR Rios - . . . por que. os cnllegios · de · São 

Sebastião das Cabeceiras de · Passé, .f'icand9 proximos , da ca
pital; as actas :floram natur~·ente · a.lte~adas J)elo mesmo 
indivjduo que· forneceu a noticia 'par~ a · Im'Pr~nsa . . d~ . modo 
que o ·que os· jornaes !Publicaram, for a votaoao . falsificada . . 

. OUTRo .. SR .. REPRESENTANTE- V- Ex., eom -puplicações de 
j oriiaes,- :não pode· '-provar estas falsificaoões. · ·· · · · · 
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_ - O Sa. A.n.TKUR Rtos - Não :preciso provar que as actas 
'est~1o . falsificadas~: nem -. os orgãos da imprensa por .mim ci-

____ ta~~~ -5~0!?-Stitue~ ~1e_m_~~t_9-:.~~e ___ p~~Y.~~~i®;_{)_OJ!l~--ell_~_s~~iiQ_~j)_z; __ ~~ 
·-mals: âo···qu·e=;aar-·a- Camara :_ sc1enc1a :O·e que esta fraude eol-. 

lossal ·havia sido arinunf:7iaca eo-n, antooed-encia e de que ás 
votações descobertas . ·nas éasúras· pela illustre · Con11nissãp~ 
cran1 justamente as . qu-e a imprensa havia publicado. (J-Iu.ito.~J 
a.poü.zdos .) . · · . . · . :· .· . . 

Pern1_itta V. Ex..~ Sr . .. Presidente, que entre no examê 
dest.as cinco · actas. Vou tratar em -primeiro logar da eleicão 
da 5• seccão de Sant'Anna. () Diario da Bahia, orgão official, 
c o Estado de 17 de seten1bro publiearan1 o se~,.úinte resultado 
da eleil}ão 0

. (lê) : - . 
. . . 

Con1pareceran1 nesta secção 1156 -eleitores·. . . ~ . 

U1\I SR. REPnESENTA'NTE - Entr-etanto, V. Ex. pede ·que 
se annullc este resultado. 

O Sa _l\RTHUR Rios - V. !E::x. não ton1e o re(}ado i1a porta 
da. rua. (Riso.) · · · 

-Ul\1: SR. REPREsEN1.ANTE ~ Compare este resultado con1 
o outro. · · · · · · · · · -

O Sn. ARJ.'l·IU:R R1os - Entretanto, o que diz a aeta,? E':· 
que o capitão Salvador Pires de Carvalho e Arag-J:o· teve 156 
c não 78: a unanin1idade dos· eleitores que compareceran1 e 
vol.aran1! · ..: . 

Este f~ctO · ~lc obter o capitão Salvador unU~nimidade· de 
Yotos -crn u-m.a secção el-eitoral . da . capital é para admirar: 
porque const.itnc -un1a excepção unica. 

~ Shn~ Sr. Pr:csideute: -na capital da Bahja nenhun1 outro 
candidaf.o ol1_tevc semelhante honra . . (Apofados.) 

. .O . illu~tre l'r_~:prc.sentante da ·Bahia Sr. Amphilophio, ea
raeLcr ·csLiinado. e resp-eitado e juiz i;mmaculado: . que foi o 
,pt·1nlc1ro VQt_ado en1 1nuitas- secções, em ·nenhürna approxi.: 
·11wu..:sc ·da unaninli-cJade . 

. ·- .. .. 

0 Sn. AUGUSTO DE FREITAS - Nen1 O Sr ~- Zama. 
. . 

· O Sn. .ARTHun R10s - O Sr. Zatna não poude conso_g1ui r 
~emelba.ntc victoria; foi o ·. primeiro em -diversas ' parochias· -da 
tmpil.al·~ 1nas nunca teve un.a:nin1idade. Estava~ porém~ reser
Yada essa g-loria ao capitão Salva.dor, -en1 fav.or de quem 
operou-se o · milagre .por 1n-eio de uma raspagem-. (Apartes.) 

Eu pec~o !?ôs n1eus nobres collegas que não n1e -dee~n apar
tes destH~céssa1~ios. afim de não aJongar demasia-damente o de-
bate. - . .. :- _ · . 

Agora! Sr._ Presidente, chamo a attencão <l~ nobr~ Dcp~
f.ado pelo Ceará. Si :o que eu acabo de expor a cons1deraçao 
da Camara não hastas~e pat'a faz-er nascer a duvida sobre :t. 
Jég-itin1jdade ·dC'st.a eleição~ existem outrDs argu:mentos que 
não -poden1 soffrer a minin1a contestação. ~ · 

. ·Senhores~ o regulamento eleitoral d-etermina que·, .uma YP..r.~ 
as eleições · ternlinadas, feita a. apuracão~ faça-s-e affixa:t;> na. 
.porta do i~dHicio um edítal dando o resultado~ e que nos lo
gar.es -onde . houver in1prensa, - seja· elle publicado. Des~io a 
que nH~ ·apr~.sentem publicado o . edit-al da -53 secçao de 
Sant'.Anna da Bahia. - ~ .. 

: · Sr. Presidente, · ajndá . um segundo · argúmento. (Apartes.·:; . ' . . . . .. . . ' . 



. O Sa: ~c·PRESIQENTE --- ·c:·=cpe-e;o . aoc.=üobrc !Deputa:do ·· éfue.-. éônti- c. 
nue no ;S~u dis_curso e nãó-:entretenha .c <lialog.o. ··. . ..... . 

. : ·: O _;SR •. A.RTHUR. Rros. - E' juStamente o .que estou fazendo . 
. . _ S~~ Presidente, detennina o reguJa,mento eleitoral que~ 

u1na vez tern1inada a eieição, lavrada ,a· acta, o· livro seja 
immediatamente ren1ettido . para a Intendencia~ · · Entre·tanto, 
tal I iv'ro ·nunca foi á Intendencia. · ·. · . 

Quem será capaz de contestar esse facto? (Pausa. ) 
Ninguem.. . . · · . · 

O Estado çlci Bahia~ de 29 de outubro, ainda a rproposit) 
da 5a seccão de Sant'Anna,. diz o seguinte (léY: · · 

· ~o que .iirá; porén1, o Sr. c-apitão Salvador, da f:alsificacão 
da authentica da 511 secção da freg·uezia d-e Sant'Anna -desta 
capitaL. secc;ão essa presidi-da. pelo 1najor, honten1, e tenente
coronel~ hoje, Sr .. Julio Gomes da Silva~ tendo como mesarios 
outros 1nilitares ? ' ., 

~Nessa authentica figura . o Sr. ·capitão Salvador como 
o primeiro . vota:do, con1 i 56 votos, nli'm.ero •total das cedulas 
recebidas~ quando en1 todos os· jornae.s 'que deram a · noticia 
{lo resultado d'essa eleição, o prin1€•iro votado. co.m 106 -votos~ 
foi o Dr. Freitas: tendo o Sr. capitão Salvador 78 votos. 

«Para ch-egar..:se a esse arranJo, foi preciso rasparem os 
os votos do. cOnselheiro Carneiro da Rocha,. do Dr. l\ianoel Vi
d:o.:·ino c elo Dr. Ra)':nntndo 1\'Iart.ins e accrescental-os ao capitão 
Sal va{for. cu..ia pota{ão (l156 votos) se acha esc'ripta com tinta e 
leUra rü[[e·re1ites e sobre o. loycw 1·aspado. 

· « E esta~ Sr. capitão .Salvador, é ou não .de casa? 
«Convén1_ que o publico saiba ·qne e.5sa authentica .falsi

ficada da 5!\ secç:ão de Sant'Anna só foi 1~e1netNda á. Intenclen
cio. nos 'l.l-Uim.o,s dias~ ·não sendo acornpanhada elo -livro .. em 
.que déDe e.~tar lavrada a acta o?·hri?ial.>> .. - ~ · . . · · · · 

J~;gtc artigo~ -publicado no -dia 2'g de outlJbro, -não .foi ab--
solut~uncnte cOntestado. · ·· ·· · 

Oi:a~ ::i a illustre lCotnrgissãü não .pqude,. apesai· do rigo
roso exan1c a que procedeú. restabelecer a verdadeh·a votação 
nhtidá pelos eaú.didatos nesta srcc_:ão,. con1o quer verificai-a 
e-0111 a prcsen~.:a ele üm livro~ que não foi recolhido en1 tempo 
ao Conselho 1l\lurdcipa1~ e· que~ ou nunca· ~el-o-á, 'ou, · sendo, 
JJão nodcrú in~pirar confiança ? · · 

Não, a C amara não póde deixar de annullal-a. · (A.puiados ~· 
m:uil"o bem .. ) 

· A pi·opi·ia classe inilitar, · sentindo-:se offendida ·em· seus 
brios., . con1- ·os boatos que cir.c·utavam · e por aquelle editorial 
do · E.~t.ado~ . repelliu. nobremente toda--. ·.coparticipacão no es
candalo por 1neio da seguinte tpublicação (lê}: 

«Aos 1.1ossos concidadãos - Os. officiaes .do 16°. actual
ment.e em.· activo ·serviço no batalhão," não· se envolvem ·Cin 
política.· nen1 fizeram part:e da mesa eleitoral presidida pel<) 
éomm::u1danfn da poUcia: -e quàndo tivessem de se .préstar a_ 
hnnal' parte nesse trabalho~ ján1ais. se :pres~ria.m .a favorecer 
por rncio da fraude qualquer can~1dato, · ainda . mc~n1o que 
e~se fosse pessoa ;de .quem dependessem. . ._ . · 
· ' :Prezan1os i11uito a. nossa digrli:çhide ·d.e ·éidadãós. c a honra 

de soldadós. para nos prestarmos a- tão vil e repugnante papeL 
: · Sugger1u-nos ·a pr-es·ente dec~aracão. o a;rtig_o do E$t~do 

da Bahia sohre actas fa.lsificad.as~ · Varremos, pois~ a nossa 
testada'.:··-·· ::os off-icia~s ·dó 16o· balalhãa. ,. · · 
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··-: . ; Sr . . Presidente~ ainda outro ariumento,· A parochia de 
Sax:~yAnna é das :.da capital~ aquella -. em que a opposíção é 
,1na1s .arpegime.ntada e : numerosa.; e .. que é· dir®da por ·um 

._ distiucto eida<ião~ de 'prestigio e de servicos; . o Sr. Dr. _-\1-
meida Co:uto . . (Apoiados~.)- • · 

..0 Sa.. · Móa.~s E BARRos - - Deixou muito bom nome em 
S. Paulo~ · . .· ;. .. ._ · · · · ... -

·o Sa. _.<\RTHtJR Rios __:_ Pois bem. Foi justamente ahi 
que se. deu o. facto unieo de ter sido um candidato do governo 
·votado por unanimidade, accrescendo aind·~ Sr. Presidente, 
que nas -outr-as s-ete secções da parochia toda a votação dada 
ao Sr. Salv~dor foi de 96 votos, ao passo que outros tiverám 
800 e mais ~·otos. (Apoiados.) · -· 

· · .. Esclarecida eomo está a. Camara sobre esta escandalosa 
fraude,- será· ·· possivel @e a awrove'! Haverá -. quem queira 
-apadri-nhar :essa injuria: atirada aos brios da ·capital da· 
Bahia? Não o creio. (Muitos apoiados.) _ 

·Tenho entre. mãos a acta da 1 & secção da paro chia de São 
Sebastião do Passé. · 

: Peço á Camara que por si a examine e v.pJa ·eom que 
desplante e ··arr.ojtO foi ·ella viciada. Quem a · •examina, pensa 
que as rasuras e emendas, que apresenta, são antes .o · re-
sultado de: um divertimento de creança, do · que: obra para 
illudir ., _ = · 

Na lista dos votados veem-se diversos nomes com 224 
votos, -escriptos en1 algarismos; hnn1ediatamente à·epois ven1 o 
nome do Dr. Prisco Paraíso . intacto-e perfeito com seis votos 

~ escriptos -por extenso e sobre uma rasura, vindo immedia
tamente~ :depois :outro candidato· com· 164 votos sem vicio. 

Outra belleza: o p·enultimo -votado da lista é o des·em.;. 
bargador Montenegro com 50 votos (o nome e a votação .não 
foran1 raspados ou viciados), e o :ultimo é o Sr. Dr: Joa.qu~m 
Arthur Pereira Franeo com 22·4, escrwtos sobre uma· rasura 
em . algarismos e lettras garrafaes. .. 

Haverá quem possa approvar semelhante acta? 
O SR. BA:aBosA LIMA - E' a mesma eoisa. 
10 Sn.. ARTRUR Rios - Não é a mesma coisa.-
0 .SR. BAI\BOSA LIMA- -~ mesma coisa non potest $imul 

asse et non esse. · 
.. .Q SR. ARTHUR Rros - Sr.: ·Presidente, concluo pedindo 

a nullidade dessa. acta, e . eoocluo com solido argumento, por
que aqui o que se ras·pou-não foi o nome, que J;)Oude ser resta
helecido, foi a votação~ que, com evidencia, não· o póde ser. 
(Apoiados.) - · · 
· ' · .Sr. , Presidente, sobre a 2a secção dessa mesma pa-
rochia. · .. ~ · _ 

O S:a. BARBOSA LIMA- Dá-me lice.nça para~ aparte? 
O Sn ..... \RTHUR Rros ~ Si-m, senhor. 
-0 sR. BARBOsA Ltl\L~ - O nobre Deputado não rec9-

nheceu. como . nós, · que assim co1no . tin_ha.nios c~mpet~n<na 
para: restabelecer o nqme do Sr. Dr. Pr1sco · Para.!so, . tmha
mos .- tambem _co:q:tpetencia .para restabelecer a votaçao que_ elle 
teve· .ahf de .fso· e tantos . votos? 
··- ··. O Sa: . .ÁRTHÚR Rios~ Não·; V. Ex. me :di~se · que p-e-podia 

\oi • .• . • . .. . . . 



reconstituir a votacão de' cento e tantos; votos: mas confes-so 
que,· apezar dos meus bons desejos; ' não a pude' verüiea-t~
Proponho, que se restabeleça a votaç.ão nas ·1>rimeiras actas. 
porque é um facto que qualquer: facilmente~ verificará. . . 

. Mas, Sr. Presi.q-e'iJ.te, quer seja appróvâda: . quer não seja 
approvada esta ·eleição, ella não·. • altera o resultado final; 
produz a sua nullidade, por que a meu vêr. como já disse. 
não se póde com segurança·. restabelee:er a votação que alguns 
%ndidatos ahi obtiveram, -e . tarnbem ·{}O mo uma puniçã-o aos 
eriminosos e indignos falsificador-es. (Apoiados.) ·· · 

O Sr .. Presidente, eis a acta da 2a seel}ão de S. Sebastião. 
1(1Jfostra um documento~) No livro de assignatura dos -eleito
res, que· com:parece:-am á eleição, figuram duzentos e dezeseis 
nom-es; I).O termo de encerramento, 1 avrado pela Mesa, logo 
após a ultima· assignatura. declara-se terem comparecido 
duzentos ·e vinte tres; não ficam ahi estas contradições. Na 
acta da aJpuração declara-se qne eompar~ram ~17 eleitores, 
e este numero está escripto sobre uma rasura com lettra 
menor e muito apertada. ·Eis aqui a acta, e eu J)asso-a a Ca
mara para que~ . .por si~ verifique esta-s. irregularidades, em 
mi-nha {)pinião insanaveis·. (Apoiados.) . · 

. Tenho agora: Sr. Presidente, de me occupar das actas da 
1 n e 2a· secções de ·Geremoabo. Em Geremoabo não houve 
eleicão~ como noticiou a imprensa da capital da ·Bahia. Apello 
para o testemunho da deputação da Bahia. · 
· VozEs - Declaramos que nã:o houve. 

O SR •. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado queira 
;restringir as suas conside:-~ções, por.que a. hora está adeanta.dla. 

O SR. ARTHUR RIOs - Obedecendo á advertencia de 
V. E::c., vou resumir o que tenho a <lizeT. Não houve eleiçã:o 

· c1n Geremoabo, disse-o a ·· imprensa. Apr-esentou--se uma 
eleição -desse collegío para ser publicada no Diario da Bahia. 
e a redacção desse- orgão, aliás official, composta de candi
datos que hàviarn sido contemplados com a melhor votação 
nessa supposta eleição, reconhecendo que ella era o resultado 
de uma fraude e não a expressão das urnas~ que não tinhan1 
funccionado em Geren1oabo~ recusou fazer a publicação ... 

Estão presentes redactores daquelle Jornal. · 
A:ppello :para o Sr. Dr. Antonio Eusebio . e -para o 

Sr. Dr. Freitas, ambos redactores do Diario. 
0 SR. AUGUSTO DE FR~ITAS - E' verdade, e O affjrmo 

sob minha palavra de honra. 
. O SR. :A ... "N"'IioNIO· EuSEBtO - Hccusou-sc, porque; se de

clarou que em Geremoabo não tinha havido el-eição. 
VozEs - E' notorio . " 
O Sn. ARTHUR Rtos - Essa repulsa da publicação de 

sen1elhante eleição, por s-er considerada falsa e apocripha, 
deu-se de 21 a 24 de set-embro, isto é, quando ainda na capital 
não se conhe·cia absolutamente o resultado final da eleição. 
Portanto. não foi interesse pessoal, ou -algum interesse incm~
fessayel. que presidiu a .essa repulsa. Não. Essa repulsa s~
gnificava, como significa ain.da, um culto á verdade e aos dl-
:reitos dos cidadãos. . 

· o ·SR •. ANTONIO EusEBIIO - Os . red3.ctores. dó Dia1·io c o 
Sr. Arthur Rios eram hem votados nessa eleição.. . 

10 
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. O Sn. A.aTHUR Rros - Sr. Presidente, contra esta eleição 
o nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Zama, apresentou á· Com-
1nissão _os .s·eguintes docun1entos: justificação de grande nu
rnero de -eleitores de-clarando não haver comparec~do á eleição 
e que esta não tinha sido feita, porque á hora· df}signada pela 
lei os edífi:cios e1n que devia _ter log-ar tinhan1 sido fechados; 
ontreta:c.to. senhores. o non1e destes eleitores figura con1o 
tendo comparecido á -eleição. (Apa1·tes.). 

Diz-me o nobre Deputado: E o· ·que prova _ ~sta - justifi
cação ? Peço ao noh1·e Deputado~ advogado distincto ·e intel
lig·ente, que me diga de que outro 1neio poderia lançar mão o 
t~leitorado, en1. circurnstaneias identicas, })ara provar que não 
tinha comparecido ? Mas, senhores, quero da~ de barato que 
este documento não tenha valor con1pleto e positivo~ sómente 
por si; ahi estão~ porém: o attestado <lo su.pplente do juiz 
nú1nicipal en1 exercicio e o attesU~do do vigario da parochia: 
affirn1ando sob juran1ento que tal eleição não teve logar. 

Si isto não bastar para levar a convicção ao espírito da 
· Can1ara~ ha ainda o docun1ento firmaào .pelo delegado, official 
do corpo de policia, que recusou-se a;bsolutamente a attestar 
si houve ou não eleição em Gere1noabo. Esse official~ si não 
quiz affirn1ar a Y-erdade~ tamben1, obedecendo aos dictarnes 
d.c sua ~onsciencia~ não a contr<:1ri-ou .. (A:poiados.) 

.Mas ha algun1a causa sobre nós que véla ·pela justiça; e 
a i mm-oraüdadc~ qu c pare-cia ainda defensavel apesar de tudD~ 
e~ ta inunoralidade Y-em se revelar. núa aos olhos de todos. 

Sr·. Presidente~ eis aqui as acta.s. das duas secções de 
Geren1oabo. · 

Chan10 a aLençãó ·da :Camara :· ellas são eseriptas . pele 
Jue~mo punho~ eorn tinln. egual~ en1 papel !;·g-ual~ e~ entretanto. 

- 110 rim do cada un1a dellas os secretarias declaran1 haver cada 
uú1_ estl'ipto a de sua resp:ecLiva Mesa. 

U.?\1 SH. HEPH.EE:ENT.\XTE - De facto, é {nn g1·ande escan
dalo. 

O Sn. AnTHUR lhos - Sr:. l)residente, vejo-n1e deante 
de u1n facto que não =sei explicar. As a:c.tas que tive a ho!fi'a 
de cxan1inar ... 

l~l\-r Sn.. .rHEPHESE'~'l'A.:..,'l"E - Dá licenç~a para ·um aparle ? 

O SR. ARTHUn. Rros - Antes :de pernlittir o aparte, pre
.ciso corrig-ir a expressão de que usei; nas actas que tive o des
~·osto -de~ examinar~ dizia-se: Eu, fulano: a escrevi e con-
certei~ ao passo ·que nestas diz-se: suhscrêvi. · . 

13~-r SH.. REPH.ESE'NT.:\N'l'E - Essas actas são as que nos 
fora1n rcrnettidas pelo Governador. 

O' Sn.. AnrrHun llJOs - E~tão ·esta e:x:plicado o facto~ li 
p · qüe na1·ro ii Can1a.:-a~ nas que lhe foran1 enviadas directa
.tncnte. Acho que a Ca111ara já .teJn ·elen1entos sufficient-es 
pa.r-a forn1ar .seu juizo .sobre esta ·eleição, e{)mo sobre as dc-
n1ais. _ · 

:Ora, Sr. Presidente~ si na_s 115 eleições de que prilneiro me 
occupei, a verdade podendo se.r restabelecida con1 inteira se
:gurança. na opinião d'a ·Commissão~ por:que Tazão e com que: 
direito ha de a Can1ara consentir que fique ainda mutilada 
a representação do· Estado d~ Bahia e tolhido o seu legitim~ 
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z·epresenLante de exercer o man<.lato .. por. causa ,-da elei•;ão .sc.J
Incnte de cinco seccões, cuja fal::::'idade ncou tão clara'n1enle 

1'\; aemonstraua t (.4.poiados.: 'IJt'a.ito bem .. ) -~ . 
·;• O que poderá ·.esêhiliecer · a · presença dos livros dessas 

.. :·.;-inéó-~eleicões ? · . · 
. · En1 Úma .. o livro não foi recolhido em tempo á Inten
.· tlencia~ de· n1odO .que nunca · virá wq~u.i~ ou, se vier, não poderá 

inspirar a menor confiança. (A.poiad.as.) · . · .. 
Os outros, · com. certeza, não virão~ :porque não · convü·á 

aos raspa-dores de actas trazel-as a esta Camara. (Apoiados e 
apartes.). · · 

. Eis por que proponho a n\lllidade dP.stas cinco sec9ões~ 
c estou convicto de que esta proposta ~erá acceita. (Apoiados 
e apm9tes. ) . 

Sr. Presidente~ parcce-rne que~ depoi-:; do que ·acabo de 
cxpender i't Camat.-a~ nenhurna duvida póde restar no csph·ito 
de lia sobre a legitinlidade da eleição do Sr. Dr. Prisco Pa-
raiso. (AJJOlados e apartes.) --= 

Sr. Presidente~ algumas vozes contt~sta111 que o Sr. Pri-;co 
Paraiso :seja ,o Deputado legitimamente el-eito. . . Mas c.han1o 
a aLtec.ção de V. Ex. e de toda a Can1ara para uma c i r·cnm
stap_cja.~ que me parece irrespondivcl! decisiva e de conclu-
d'encia esmagadora. . · , 

Toda a imprensa ela Bahia considerou eleito, em virtude 
de apurações a que procedeu! o Sr. Prisco Para iso; depois de 
eonhecido o resul-tado da e1eit;ão~ forarn retidas em mãos par
t !cnl:H·es. acl..as-~ que 1111.1 i!' o antes devimn cstat· em ilWder JllL 
J n t.endencia apuradora. (Estt.tdo da Bah'ia de .i de outubro); 
.afinúl 8ão ellas · enti'e;;ues. e a Intendeucia ap111·adoJ·a veri
ficou~. cotno verificou aqui a . Comn1issão de Poderes, que o 
non1c · do Sr. Prisco Paraiso havia sido raspado ci &lb.'3L.i tuitlo 
por outro. · 

E o. Sr. Pri-sco Paraiso' não é o -eleito, dir.cm ! . ~ . . . 
O Sn.. .AúGUSTo DE FnEl'1".<\S - A isso não sê rcspun~Jc .· 

(.:lpo'iados e apartes.) . 
.Appcllo ai:nda para o:. testemunho · insuspcHo das ·depu

!w.:õc~ · do -Norte~ para · que digan1 ·n~ta Ca~a o que ouvi_r<uH~ 
quando passara1n pela c:apital da Bahia. Si não c!. venJ~de 
que ouviram g·eraln1ente dizer-se, que o Dr. Prisco Para1so 
~~ra o Deliutado~ e não. o e-apitão Salva4or. 

::VozEs - ]J verdade . 

Ul\I Sn.. HEPnESEN'r.AN'rE 1~' questão de boatos. 

o. Sn.. AnTHUR· Rws - Sr~ Presid-ente, Srs. Dcpr1lados~ 
nós. a q11cm a .:-Patria .confioú a 1nais · honrosa ele todas . as 
1nissües a de reeonsfruil~a sobre as bases alevantadas e pGras 
da- deino0racia, não comcc·cálüs o . nosso tiro'cinio-àcoru~oan.~u 

/a frande eleitoraL que tudo an1esquinha. -desvirtua: e. ~llúl
quilla ... Não, scja1nos justos c inexoraveis, e que a Bahia, a 
nobre, , ai ti v a e patriotica Bahia, veja proclan1ado seu repre-
sentant-e o eleito de suas ·urnas. · · . 

Tenho concliido. (.Muito ·bem,; · muito be1n • .0. orajlor ê 
vivamente {elicir:ado . e o.b-raçado . por .. grande- num:e~·o_ .de -seus. 
collegas.) • · ·· 



Vem á .Mesa e .é ~ida a segu.inte 

Substituam-se os. considerando~ e . conclusões do. -parecer 
pelo seguinte: 

Considerando·: . 
Que as authenticas das secções .eleitoraes do Angical, Bon1 

Jesus da Lapa, Ca.ripar~ 1 • e 2a d·e Campo Largo, t• ê 2• de 
Santa Rita, Formosa, Varzeas,. i IL' 2&' -e a· da cidade da. Barra 
:a Icatú, apesar de apresentarem r&SUra.s c emendas, deixam 
:ver as lettras do nome do Dr. Fran-cisco Prisco d'e Souza Pa
raíso, primitivamente -escripto e substituído pelos nomes de 
Joaquim .Arthur Pereira Franco em umas e em <>ut.ras pelo do 
Dr. Cosme Moreira de Almeida, permittindo, como reconhace 
a Commíssão, restabelecer ao referi<lo candidato os votos em 
numero de 1. 93i, que lhe foram dados naquellas secçõe5 elei
toraes· ' . Que, apresentando a authentilt!a da 5a secção de Santa 
:Anna da capital rasuras sobre o numero de votos dos candi
datos Prisco Paraiso e Salvador de At-agão, não deixa verificar 
()S votos obtidos pelos referidos .candidatos; · 

: Que n.a au-hentica da f • secção de S. Sebastião das Ca
beceiras de Passé, verifica-se, além da -e:tistencia dG rasuras, 
alterações . na ordem· numerica. das vot~cões obtidas pelos 
canqidatos, coincidindo ; essas alterações com as rasuras, o 
nome do_ candidato .pr~co Paraiso, por es:empio, figura, com 
.8eis voto! escriptos com tinta e caracter de letra d.ifferentes, 
entre um=candidato que obteve 217 votos-e outro que teve i56, 
sendo aquella votação ·.eseripta sobre uma rasura; 

Que na. · authentic~ da 2.. secção desta paro chia, além da~-; . 
incongruenéias notadas-· no parecer da Comroiss.ão, ·obsezya-se 
que o D.uniero de eleitores mencionado na · acta dà a'Púracão 
~stá escrípto sobre uma rasura não resalvada; · 
- -Qu'e~ além dos documentos comprobatorios da falsidade 

da eleição das duas secções . de Geremoabo, aos quaes se re
fere a Conunissão, verifica-se terem sido ambas estas authen
ticas escriptas pelo mesmo . punho, declarando, entretanto, os 
secretarios haver cada um · escripto a de sua respectiva 1\'Iesa; 

Que, por esses vícios, são nullas as eleições da .s• secção 
de Sant'Anna, . ia e 21L secções de S. Sebastião das Cabeceiras 
~e Passé -e ia e 2a de Geremoabo; 

Que, deduzidos dos quatro candidatos immediatos em 
votos ·aos que já foram proclamados deput~dos, os votos da 
:5 .. .secção de Sant'Anna, 111. e 2Q · de. S. Sebastião . das ·Cabe
ceiras de l?assé e 1 :& e · 2• de Geremoabo e restituidos . ao can
didato Prisco Paraiso os 1 . 931 · mencionados no primeiro con
:Siderando, o résultado da eleição é o seguinte: 

Ba:ráo de Villa Viçosa . ..... _. ...• ·'· ..•....•.•..• . 
.Dr. Francisco Prisco de Souza.. Paraiso ......... . 
Capitão Salvador Pires de Carvalho -e Aragão ... . 

. Dr ~ Antonio Carneiro - da Rocha .•....... • ......... 

30.,962 
30-,399 
30 .. 204 
28~857 . 

Sejam recoilheeidos ·deputados pelo Estado da Bahia os 
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Srs .Barão de Villa. Viçosa e Dr. Francisco Priseo de Souza 
Paraiso. ·· · · 

. S. a'.-:-Sala dás sessões, 18 .de dezembro de !890.
Arlhur Rios·. - Ma:rcolino Moura. - Antonio Ewebio ~ - ~ ·Au
gusto de Freitas. -Santo$ Pereira. - ·SebaStião L~ Medfrado.· 
- Francisco SOdré. - .A.· · Milton. - Dr. R ··F. · Seabra. ~ 
Cesar Zama. . · · .. · - . . · . · · ·· · · · · · · - · 
. . O SR. PRESIDENTE - '!em a palavra o Sr. Garci_a Pires., 

O SR. GARCIA . PIREs ~ o Sr. Dr. -Miguel Castro, como 
~elator da Commissão, pediu-me para fal!ar em 1 o logar; eUJ 
cedo, para fallar depois de S. Ex. ·• . . 

O SR. PRESIDENTE. - Tem a palavra o Sr. Miguel <;astr{) .-
-- O Sr. Miguel Castro - Sr. Presidente e senhores do Con

gresso . Esto brevis et placebis. Procurarei cumprir á risca 
:t sabedoria deste axioma. e tanto mais quanto nos achamos 
·em si t.uacão gravissima, em· que o tempo é ouro (Apoiados) ; 
quero dizer que farei por extendcr-me o meno.s aue me fôr 
po.ssivel em sustentação do par~r, que como membro da 
~on1missão, subscrevi. . · ~ _ 

A inconveniencia do · local designado para as nossas re-' 
uniões, inconveniencias, creio, geralmente sentida por todos os 
memhros do Congresso (Apoiado.~), me inhibiu de aqui me 
achar ás f O' horas marcadas por V. Ex. para discussão desta 
qu-estão tão grave, não só para os illustres representantes da 
Ba-hia. para os me:mbros da Commissão~ como para todo o 
paiz~ porque é sempre grave a questão qu~ cogita de garantir 

· ou . de tirar direitos. · · . · . 
Esforcei-me para me_- achar aqui a ~ssa kora, mas não 

pude,· ~, portanto, perdi m'll.ita· sabedoria dos oradores . que me 
prec.ederam, -e que poderia dar-me muita luz, além daquella 
que e11 e os demais membros da Coromissã o proeurá.mos co-
lher da deputação da Bahia. . . .. _ 

Porque, Sr. Presidente., devo ántes oo . tudo dizer: a 
3• Commissão de . Verificação de Poderes deu-se a um trabalho 
insano. ·!Porque, não confiando sóment.e. nos SP.l.1S . recursos, 
ouviu a todos os Srs. representantes da Bahia. que pudessem 
~sclarecel-a~ porque ella ·não tem outro intuito senão descobrir . 
a vercade~ ·para pronunciá.r-se por ella. (Apoiado.) 

· Procllf3ndo seguir o axioma que estabeleci, direi que 
sobre a 1 • conclusão do parecer da -commissão, me parece, não 
resta a m~nor duvida. 

o SR. PRESIDENTE - o parecer rião · está em .discussão .. 
O S:R~, MIGUEL CASTRO - · Não está em discussão o par-ecer ~ 

da Commissão ? · · 
O SR. ·PRESIDENTE - Não; o nobre Deputado levantou 

uma qu·estão de orden1. e a Mesa decidiu do seguinte modo: 
que o parecer da Commissão teria discussão sómente na parte 
.relativa ao Sr. Conselheiro Prisco Pãraiso. mas . não na parte 
que concluia pelo reconhecimento . do . Sr. ·Bárão de Villa Vi-
çosa, em que h11 apenas votação.. · · 

O SR. MIGUEL CASTRo ...:...... Por ·ser procedente a conclusão 
da Cómmissão ? . · - · · ·. ·. ·. · 

:o SR. PREsiDENTE - Sim, senhor. 
:;:. 
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O Sa. :MrouEL CASTRo - ·nein~ passo adeante.' · ·· 
Já disse a V. Ex .. que não n1e achava presente no. comeÇo 

da :sessão. e folgo -de ver que a resolução da Camara apoia a, · 
1 :a .conclusão do. parecer da . Com missão. . 
. - Ninguem . mais do que · eu applaude esta .justíssima de
dsão da Camara." Temos ·a 2• conclusão~ que pede, · q'U.e exjge 
ns livros dessas eleições~ cujâs autbenticas são ·arguidas ·de 
falsificadas. . · . . ·. .. . · ·· · · · . . . 

Pergunto a V. Ex. si · tan1ben1 sobre este ponto a Ca-
. n1ara resolveu alguma co usa ? · · 

0 SR." PRESIDENTE - ~ão~ senhor . 
. ·O SR. :MtGUEL CASTRO ·- Não trato da eleição do Sr. Prisco 

P~raiso; .não -discuto · esta eleição por -ora. 
. . . 

O SR. PRESIDENTE · - . .:\. discussão. é sóment-e sobre ·· a 
·2s parte do parecer . da Con1n1issão! relativa ás authenticnB 
que dizem respeito á eleição do Sr. Pri·sco Paraiso. 

·O Sa. MIGUEL CASTRO - ··Eu pedi com n1eus i Ilustres eol
lcgas · de Ctnnmissão a exhibicfio -dos. livros dessas eleições. 

O SR. PRESIDENTE - .A segunda conclusão refere~se a 
·~sses livros, bem como aos das eleições da s~ secção do · col
legio de Sant'Anna .e S. S:ebastião de Passé· e P e 2:\ secções do 
collegio de Geremoabo . 

. 0 SR . . MIGUEL CASTRO - Bem dizia eu á V. Ex. que 
neste ponto a Conuni~são ~~ unanime. 

As authentieas são cópias do original; si essas são ar
guidas de falsificadas~ a presença do o~iginal é indispcnsayel 
pm·a o conhee.imento da ver:çl_ade; foi por isso guc pedimos a 
r~r~sença -delles. . . : : · ~· · . . . ~ -: . . 

· Quen1 é um · pou'co · -pratico en1 n1atcria de el-eições. sabr. 
r.nn1o essas cousa.s se passam. Nesta Camara mesmo tive .iú 
. oC.ea;.;ifio ele ' assfsf.ir á di~cnssão de questão idcnl.ica. c· a sn
lu~~ão foi a me=sma. ·a que soccorreu-se a s~ Con1missão, isto (\ 
a . ~xhibição dos li~os. · 

o SR. ANroNIO AZE.REDO - Nesta Canlara, ni'fo. senhor;. na 
outra. · · · 

. O ·sn. MIGUEL CASTRO -Eu fallo sen1pre na Can1ara dos 
· Srs. Deputados~ onde n·os achan1os. e faco votos para q·uc n 
Ca1nara da R·epublica não i.n1ite a Camara · dos ---srs. · Deputados 
r!n ·~ronarchia. (.i);fuito '.be·m..) . . . . 

En1 todo o caso. é na Camara dos Srs. Deputados onde nos 
nchan1os. repito; faço votos ·para que. esta não queira imitar 
ns defeitos~ as jnjustiças ; da Ca1nara do Imperio. · · · 

U~1A voz·-· Nem aquellc '· aparte ten1 a1cance nlgi.un. 
: O SR: ·MIGUEL CASTRo -· · B-em. 
Db;ia ·eu, Sr. Presidente, que a; Commissão entendeu e. 

·:repito ainda~ entendeu, de accôrdo co1n os pdn.cipios da jtls
tiça, con1 os princípios da razão~ :·-e certa: de que nisto acharia 

·o-accôrdo da·ICamara dos:Srs.:: Deputados (creio que o collega 
:: que deu-n1e · o' aparte~ não se dará ;por offendido ~m cl1an1ar 
·eu i~to aqui - _Camara -doB Sr~. ~- · Depru.tados) •.. . 
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'' · .· O ·SR. AN'I'Oil'Ho AzE~tEDO - Esta é a prin1azia_ do regin1en 
· republic:fno. 

O Sn .. MIGUEL -CASTRo -. · · •· .. qu-e -devia ir á fonte, .epamar 
os origin.a·es, para, que ·em vista destes, todos nós, melhor es:... 
clarecidos, J)ossa-mos dizer : «Estas eleições são . nullas, -estas 
actas -estão falsificadas, estes livros estão, estes não ·estão. 
por· consequencia, apure-se aqui o que -está nos .livros, e alli: 
-o que está nas aotas.» . 

Parece:-me, portanto, que a Con1missão não tinha outra 
sohl<Jão senão !Pedir a e:xhibiç:ão desses livros~ isto é, os ori
g-inaes. E' da ~nais simple~s intuição en1 Direito .... 

UMA voz - Concluiu muito ben1. (Apoiados.) . 

O Sn. MIGUEL CASTRO - ••• não só mente os juristas, mas 
qualquer _rabula de aldeia ·Sabe que quando um ·traslado é ar
~·u ido de falsificado. pr·octua-se Yer o original, para verjficar 
si este está de accôrdo ·C{H1l o mesn1o traslado._ 

Por conseq-uencin~ Sr. Presidente~ parece-nie que tenho 
t:unbem_ justifieado o ,-oto da Con1n1is~ij.o en') TC1ação á ~" .. _ 
gnnda conclusão~ isto r~~ a exllibição -dos livros· dessas -eleições. 

Passarei· ii. tercch·a conclusão~ qne 6 :cclativa tlS · eleic::.ões 
de Geren1oaho -e S. Sebastião de Pa.ssé. -. 

O SR. C.\N'l'~\o - Desde que estão alteradas. n.s au/JJCn
f.icas não estão' de a.ccôrdo, se não havia necessidade de 
alteração. 

O Sa. MIGUEL CASTRO - Res.pondo -ao argumento - de 
V. Ex. Si as authenticas estão no sentido da falsificação. não 
ha necessidade de alterar uma com exclusão de outra: ·mas. si 
entre ellas: algumas -destoam de outras: nec-essariamente estfifl 
alteradas e falsificada-s. ' 

U:Nr SR. RBPRESEJ."{~A .. ~TE - Só ]!elo -exame -dos livros se 
pô-de chegar a p~rfeito conh~cin1ento de -causa. . . 

. ,0 SR. MIGUEL CASTRO - Na yerificação de poderes dr. 
11m membro .d'esta Can1ar.a. quem quer quo esse seja, devr~ 

<pre-dominar o sentin1ento ode ,jus-tiça~ não devemos~ .porque a 
prova é díffi:e:il de obter, precipitar o julgan1ento. 

Os illustres. representantes da· B'ahia ·. allegarm1:1: esse~ 
livros não chegarão tão -cedo, nunca virão. ·· 

Mas. senhores, nós~ que SOD10S juizes, porque l.lllla prova 
é -difficil, demorada, havemos de precipitar un1a -decisão sobre 
qualqu-er -questão ? - · 

·.Não. Devemos -esperar a prova~- porque é n1elhor fazer 
justiça, embora tardiamente, do .que sacrificar o direito, por 
considerações dessa ordem. (Apoiados.). , · 

Mas, âizia eu : ,_.demore-se -a decisão; aguarden1os o exame 
dos factos~ as }>tovas, que puderrnos colher~ :po1'que este Con
gresso, repito o que disse o digno orador que' n1-e precedeu~ 
não deve -dar aqui jngres.so senão á.cruelle que rcalrnente rc-
cehêu o· suffragio àe seus concidadãõs. · · ;. 
· · N.ão queiran1os manch-ar o primeiro Co~o-r-esso -da. Repu-
blica co.m :uma decisão injusta, com o reconhec-imento .de qnen1 
não 'estiver. I-egitin1amente -eleito. 

Van1os banir desta Can1ara o terceiro escrutinio. 
Por consequencia~ creio que sobre ·a ~n conclusão~ i~to é, 

a exhibição dos livros:· estan1os d-e aceõrdo. : 
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Resta-me fallar sobre as eleições de Geremoabo e S. Se
bastiãri da Cabeceira de Passé. áccrca dàs t)uaes preciso di1.er, 
não estou de ·accôrdo eom os · n1eus dignos amigos e collegas 
da Commissão. · 

. - SS. Exs. entenderam pedir a vinda dos livros dessas 
·elei~ões, e sobre este ponto, discutimos diversos dias, mas, 
afinal, porque nunca tive a pretenção -de convencer a quem 
quer que sej-a, . sobretudo a collegas distinctos, dos motivos 
que tinha para dar o meu voto, chegamo~ a este r~sultado: 
pen~em VV. Exs. deste modo, eu penso diversamente: · 

Sobre a ·eleição de Geremoabo, -devo dizer-vos que o Con-
selheiro Prisco Paraíso não arguiu facto algum. ~ 

Entretanto, Geremoabo fica a pequena. distancia da 'Ca
pital da Bahia, e, por isso~ sumprehendi-me, cahi das nuvens, 
quando vi .uma arguição posthuma sobre esta eleição. 

Mas, o que se diz contra a eleição de Geremoabo? 
Exist-e contra esta eleição: 1 o, um attestado do vi gari o 

dizendo que não tinha havido eleição; 2°, uma justificação 
de diver5os eleit<>res no mesmo sentido; 3Q, um attestarlo do 
supplentc de . juiz municipal de Geremoabo. 

Todo.;;; ~:;seio: documentos são gracioso~. não poc1ern 
destruh· o valor probatorio das actas que estão revestidas de 
todas as formalidades lega~s. (Ha um aparte.) 

O Sn. MtGUEr. CAST-RO - P6de-se mesn1o dizer que esta 
assignatura não é do vigario~ .porque nem o tabel1ião a re-
conheceu. (Apartes.) . 

Senhores, v-eiu se dizer aqui que nem . o delegado de po
licia teve a precisa coragem de declarar -se tinha havido ou 
não eieicão. Mas o .delegado disse isto ? Nós não ·:temos a de
e.lara(~ão · ·eseri:pta do delegado. Tem<>s requerimento de um 7 

individuo declarando que tinha requerido ao delegado para 
attestar se houvera ~OJl ;nãq eleição. Temos mais a affirmn
ti.va de tres outros .. indi\t'iduos. no mesm-o sentido, mas não a 
declaração do delegado de policia. (Apartes.) . 

ü meu nobre collega que me honra com os seus apar.tes 
.i~ vai fazendo confissões 'POr · partes. e isso 1ne õatisfaz ~ 
S. Ex. já ,confessou que a justificação .pouco valor tem; j~t 
conf-essou que essa declaração indirecta do delegado ·tambem 
pouco valor contém.· · . · 

O SR. _-\.RTJIUR Rios- Mas todos estes di1cumentos, juntos, 
têm . gra!Ilde valor.. · · 

O SR. l\~IGUEL ~ASTRO - Senhores~ foi tambem · apresen~ 
tado., .perante a commissão esse argumento hereuleo pelo nosso 
decano· nesta. Camara. o n1eu il!u~tre e. sympathico amigo 
Dr. Zama. S. Ex. :apresentou P~~~:;:, documentos, dizendo que, 
á vista _da assignatura, conelni::t. que . a eleição -era falsa. (lfa 
u.m aparl:e.) Bem. desde que S. Ex. abandona esse argu-
mento, não insistirei nelle. . · 

O collega f;abe que _Get"Pmoabo nas duas · secções é a 
mesma cidade, de modo que, si Geremoàbo tivesse sete secções, 
~egundo men modo de pen~ar. essas cópia.s. oue têm. de ser 
mandadas á Intendencia, podiam ser todas tiradas pelo mesmo 
individuo. ;porque a · lei nãõ- diz que se mandem iromediata
mente, não marca· prazo; isto posto~ que muito é que um 
mesmo individuo :tirasse .duas cópias, quando podia ter ti
rado quinze ou vinte ? 
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M~u nobre collega, Sr. Dr. Arlhur Rios, ainda quiz . soe
correr-se ao final, em que diz o secretario: SfÃbscrevi e con

. (eri~· .mas, conlo llla Com1nissão $e tinha verificado que, não 
em procedente -essa allegação, o coll-ega sentiu-se profunda-
lnente embara<:.ado e recuou.. . . 

O SR. ART1rUR Rzos - N enh-unl embaraço saffri .: · 
O SR. MIGUEL ·CASTRO -. ~. e abandonou esse argumento. 
O Sa ~ .ARTHUR Rtos - Não abandonei. ·_, 
O SR. MIGUEL CASTRO - ••• por isso não preciso voltar 

a. elle. . . 
O SR. ARTHUR Rros - Qual é o resultado da eleição de 

Geremoabo ? · 

O SR. MIGUEL CASTRO - Não quero saber e nem vem ao 
caso qual é ess-e resultado; o que digo é .que não são falsas 
aquellas actas e .essas eleições devem ser approvadas. 

O SR. SER.PA dá um aparte. 
O • Sa. MIGUEL CASTRO - 1\tieu collega e ·patrício sahe que 

não ando ás occultas; não me pergunte cousas -que não posso 
responder. Não sei si as actas arguidas de falsificação são 
favoraveis ao Sr~ Prisco ou a outro candidato~ e por isso peço 
que fique isso para decidir-se pela votação, quando vieren1 
os livros pedidos. 

O Sn. PRESIDENTE - Peço ao nobr-e Deputado que pro
cu r e resun1ir suas observações . 

O Sa. MIGUEL CASTRO - Sou sempre submisso e, si o 
~ou a todos~ qnanto mais a V. Ex., com quem .sympa.thjsfl 
tanto. 

Falta-me tratar sómente de uma eleição, a de S. Se
bast.i~o do Passé~ na qual~ como diz o pa-r·ecer da Commi~são, 
h a incongruencias. · 

Nós todos sabemos~ S1~. Presidente, que cada um dos elei
tores que vêm dar: seu voto. escreve o nomp,, em um livro que 
para e~ te fim se · acha na mesa; sabemos mais qtie depois dn. 
ch-amada e, quando não resta mais quem vote~ faz-se um 
termo de encerramento .mencionando o numero dos ·e.Ieitores 
que compareceram; sabemos tambem ql.le no corpo . da 3JC-ta 
se diz: « Recolheram-se tantas cedulas ~: pois ·bem, a eleiçtto 
de S. Sebastião ào Passé tem à e facto incongruencias: o 
f. ermO de encerramento diz que compareceram . 217 eleitores. 
o numero de assignaturas é de 216 eleitores.!' e a acta diz que 
só compareceram 223. · . • · 

E\ incontestavelmente, a assignatura dos eleitores a prova 
mais segura da verdade do com.parec.imeilto; sendo. facil o 
engano -qu-e se nota no termo do encerramento~ como no corpo 
da acta~ em tal caso, de accôr-do com os precedentes desta. Ca
mara~ o meio legal é deduzir do candidato mais votado os 
votos que excederem a 216, oe não annullar-se essa eleição, em 
cujo processo . observaram-se as formalidades legaes. 

Isso está .de aceôrdo, re.omo digo, com ()S precedentes da 
Camara dos Depu_tados do .Imperio"·.·precedentes que, por serem 
do'_tempo do Imp.erio. não devemos· regeitar.: ·. 

Nesse sentido divergi da ·Commissãó, .cujo pnre~er as
signei com restricções .; · 



Não n1e quero afastar do principio que es.tabeleci, nen1 
·e::;quecer .a adver-tene.ia que V. Ex., .Sr. Presidente, bondosa-,. 
1nente~ n1e fez. Penso ter .!ustificado o pa,r€cer da Comn1issão. 
sobre a eleição da Bahia. -

Podia ainda. com edificação para a Ca.n1ara, · ler a con
testação publica·da pelo Sr. Prisc() ·Paraíso. 

U'l\rA· voz-Já foi distribui-da. 
O SR.. MIGUEL CASTRo- :Mas. não leio. {)bservarei s·ómente 

-que: nu ·sua contestação~ o Sr. :br. Prisco dizia-se Deputado 
dadas c'umulativan1cnte duas hypotheses: primeiro, nu llifi-

·eando-se essas 17 actas. arguidas de falsidade; segundo. a,pn
rando-se essas 30 actas~ que já estavan1 apuradas. O · proprio 
contc~~.ant.e' [)·ediu a nullificação dessas u.ctas; a Con11nissfio 
~1ão acce.itou, e depois· verificou que -ellas ·estavan1 apuradas. 
Estou .certo àe que foi engano dos .jornaes que serviran1 d~ 
J1ase no Dr. Prisco para colleccionar s.:1as notas. :Faço jnstiça 
~o Sr-. Pdsco~ qne é n1eu amigo. c incapa:~ de .assig;nn.r com n 
srm pr·oprio punho proposi~ões (Jc que 11ão r-~teja C1tll1Vf~'11t·ido. 
J~sLa hy.pothese desappareccu~ }"1or que lar-s netas . .i{t e::-f.::l\·am 
apuradas p-ela InLendeneia. 

U.MA voz - J.~lle n1esmo o confessa. 
O Sn.. MIGuEr. CAs·rno - ..:\nnulJadas c81.as nelas, ~erjn 

eleito~ disse eJle, no vigesirno sr.gundo ~lognr~ ü Sr. Carnf\ir·o 
da Hocha. (Lê.) 

Sr. Presidente. ·antes de terminar quero que fique con
signada e ben1 patente ·esta rninha declaração: voto contra 
todas as en1e11-das apresentadas. por não estarem de accôrdo 

_ eon1 o parecer· da terceira Connni~:::ão. 
Peço desculpa aos= n:ieus collegas por ter abusado por 

tanto tempo de sua he.nevolencia e agradeço-lhes a attenção 
~on1 que me ouviran1. (.~fttito bem .. ) . . . . . -

ü Sn. GARCIA PI:RJES - Entro nesta discussão com pro
fundo éonstrangimento! porqtie desejava que o Estado da 
Bahia . ainda .uma vez désse exen1plo d-e p.obre civisn1o~ e\ri
tando que ·houvesse qualquer ·macula na -eleição a .que se pro-:
ce-dia. .para inauguração da Republtr:a. · Infelizmente- ess:t 
c~eiç~o veiu provar que 3.:3 jndecentes . trica::~ qne inficionaran1 
a Mon~rchia~ tôn1 tão fortes raizes naquelle Estado, qu·e. 
apesar das nJDdificações· pvr que passá1nos, não se puderam 
de todo destruir. · · · 
· Dito isto~ passa o orador a .occupar-se com a contestação 
apresentada pelo Sr .. Prisco Paraiso á 3~ Comn1issão de Veri
fjcação de Poderes. no jntuito. de obter o diplmna de ·Depu
tado en1 substituição ao que fôra expedido ao Deputado .eleito~ 
o Sr. capitão Salvado.r. Trata de n1ostrar a improcedencia 
dos argumentos do n1·esino Sr. ·PriS:f?{) Paraíso e a insufficiencia 
dos documentos apresentados no intuito de · sustentar sua 
pretenção~ · . 

Na opinião do Drad{)r, o uni co resultado que se- p6de · con~ 
siderar legal é o da a:nuração feita p-ela Intenàencia Municipal 
da Bahia e que não favorece . o Sr. Prisco ·Paraiso. . · · 

Referind:o-se ás rasuras de qiUie se te·m fallado e que· se 
encontran1 eJU -c~rtas actas~ declara que en1 nenhuma . d-essas 

. ngura o: nome do Sr. capitão Salvador. · 
O orador e in capuz d e sanccionar . un1a fraude, _ e por jsso 
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· censura· .. as fraudes pratkadas~ quer nas eleições do :centro, 
quer · nas da capital da Bahia. . 

lHas pergunta: Si as elei(;ões viciada" pelas rasuras nas 
30 parochias do centro · pod'em ser restabêlecklas, validadas, 
por que razão; conh-ecida a votação exacta dos candidatos, 
cujos nomes apresentam vicio, não se p6de taml>em reco-
nhecer válida a eleição da ·5.4 .secção de Sant'_>\..ri.na? · . 

E' porque o m-eio que é bom . para favo:r:ecer a iillclusão 
do Sr. Conselheiro Prisco, é máo para a sua exclusãQ. · 

O orador· chama a attenção para o facto de pretender o 
Sr. Conselheiro Pri?CO que lhe · sejan1 -computados voto.s de 
secções .. cuja.s actas foram · aliás apuradas pela Intendencia 
da capital. · . · 

Depois tde historiar -o que se passou en1 relação ás -eleições 
de algumas localidades~ trata da eleição de Geremoabo, cuja 
act.a, apesar de revestida de tod-os os clCinentos de .legalidad2 . 

. pretende-se annul-lar . n1ediantc un1a justifi,cação~ cujo valor·. 
o orador contesta. 

O orador tcrriJina rl-0ela.ran-do que vota pelo parecer r.m 
~l'pararlo dn Sr. •l\Jlgnel Ca~t.r·o~ c! eomn t~OnSNJlWTW.ia ·dP-stC.! 
ynlo c'nvi'a :í. Mesa a seguinte 

EMEiNiD.A 

Que. approvadas as el·eições dos di:strictos . de S. Se
bastião {las Cabr.c.eiras de Passé e de Geremoabo~ seja reco
nhecido n ·eputado pelo Estado ·da 13ahia o capitão SalvadcH' 
Pires de ·Carvalho e Aragão Junior. 

S. R. Sala das sessões;=-:.-.18 de dezen1bro de ·1890. --· 
Garcia Pi·res . · · · 

O Sn. .. JosÉ AvEL~Nlo (pela orde'rn)- Req:ueiro o cnr..er
ramento da discussão. 

Consultada, a Camara approva -este requerin1ento ~ 
· 0 SR. AUGUSTO FREITAS (pe{a O'rdern)-Eu pedi ~a pa

Javrn., e parece .que o· n1eu procedin1ento é tanto mais justi-
1'icado. quanto o nobre Deputado acaba de n1anda.r nma . 
·emenda ao parecer. 

O Sn. PRESIDENTE - Vou . pôr a votos o requerimento 
do nobre Deputado pelo Ceará~ para que seja encerrada n 
di scus.são ~ . . . 

. 0 SR. PRESIDENTE - 0 parecer cuja discussão acaba de 
ser -encerrada, tem duas partes : a prin1eira é relativa ao 
Sr. Barão de Villa · Viçosa, e Iião foi subn1e1tida á discussão: 
a segunda conclusão refere-se á eleição contestada, sobre a 
qual. ver.sou o debate; portanto~ divido a votação nessas duas 
pru:~tes _; . . . . . .. . . . 
. Depois de pôr a votos a conelusão do parcct~r reconbc-

eendo Deputado pelo Estado da Bahia o Sr. Barão de Villn. 
Vjçosa~ o Sr. President-e diz ,: . Foi approvada; c proclama 
Dt:pn!.ado pelo Estado da Bahia ·o Sr. Ba-r·ão de Villa Viçosn .. 

· O SR. JosÉ AVELINo - Peço ·.a palavra pela. ordem. 
0 ·sn. PRESIDElNTE Nfio so interrompe a voLaC)ão. · 
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ro SR. JosÉ AVELINO - V. Ex. perdôe-me; a decisão da 
Mesa não póde ser outra senão a da immediata entrada do 
Sr. Barão de Vi1la Viçosa. (A.pofados e não apoiados.) 

UMA voz - E~ Deputado, póde votar. 
O SR. JosÉ AvELINO -. v. Ex. o proclamou Deputado, 

e, portanto, não póde deixar de dar-lhe immediat.amente 
assento. .. 

O SR. PRESIDENTE - Pelo Regimento. não posso inter
::-omper a votação. 

O Sn. B . .mBOSA LIMA - _.<\. votação foi destacada. 
O Sa. PRESIDENTE - Mantenho minha decisão. (Muitos 

apoiados). 
Em seguida é submettida a' votos a 2: parte da emenda 

substitutiva- do Sr. Arthur Rios e outros · senhores, a qual é· 
approvada~ ~ficando prejudicada a conclusã<> do parecer ~da 
Comn1issão. 

O SR. PRESIDEr\TE - Foi approvada a 211 parte da -emenda 
. reconhecendo Deputado pelo Estado da Bahia o Sr. Conse
lheiro Francisco Prisco de Souza Paraiso. Em vista desta re
solução~ proclamo Deputado pelo Esta.do da. Bahia o Sr. Fran
cisco Prisco de Souza Paraíso. (Vozeria.: "i"ttm.ulto; o Sr. Pre
.t:;idente toca a campainha e pede a attenção dos Senhores 
Deputados) . 

VozEs - Contestamos que seja este . o resultado .da vo-
tação . - .~... , 

OuTRAS vozEs - A l'tfesa .o declarou e não temos o di-
reito de dúvidar della. -· 

O SR. BER..~ARDINO DE· CA~n>ós - Não podemos falt.ar con1 
a confiança á Mesa~ - · 

- (Continúa 9 _ tumulto e o Sr. Presidente de .novo pede a 
attenção da Cainara) . --- · 

O SR. LAMOUNIER GonOFREDO (pela ·ordem) - Trata-se
de uma -questão muito séria. (Apoiado.) 

Não tenho interesse em que seja -reconhecido este ou 
aquelle Deputado~ quero a justi.ça (Muitos apoiados.) De
claro que muitos deputados aqui votaram sem conhecim-ento 
do que se tratava~ porque as -palavras do Sr. Presidente não 
foram ouvidas. 

VozEs - Apoiadissimo': muito bem. 
OuTRAS vozEs - O Sr. Presidente fali ou -bem alto. 
(Sttssu:rros; apartes.) 

O SR. LAMOUNIER GoooFR.Eoo - R-equeiro que em um 
assumpto de ta'l -importancia se proceda por votação nominal.- . 
(.~fuitos .apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE - E" a Mesa quem verifica a votação. 
(Nttm~rosos apoiados.) Fj.cou manifesto velo resultado da 
votação verificada que -v·otaram pela emenda 73 Srs. Depu
tados, e contra, 4:2. Mantenho a minha · ~ecisão. (Num·eroscs 
apoiados e apartes.) · 

Estando ·ex:got.tada a ordem do d.ia~ le"~anto a sessão. 
I .. evanta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos da tarde. 



CONGRESSO NACIONAL 
.... 

HISTORICO DAS SESSÕES DE 15 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 
·· DE 1890 

No dia 15. de novembro, no edifício destinado ao Con
gresso Nacional, occupados os respactivos Iog~res pela Mesa 

. provisoria, sob a presidencia do Sr. Félicio dos Santos, Se
nador ·pelo Estado de Minas Geraes, o mesmo Sr. Presidente· 
convidou os membros do Congresso a contrahir o formal com
promisso de bem cumprir os seus deveres pelo modo por que 
elle passa a fazel-o. . .~ 

«Prometto guardar a Constituicão Federal que fôr ada
ptada, desempenhar fiel e legalmente o cargo que me foi con
fiado .pela Nação e sustentar a união, a integridade e ·a in
dependencia da R~publica.:. 

Em seguida declara ínstallados o.s trabalhos do Con
gresso, abre a sessão e manda proceder á chamada. 

A"' proporção que iam sendo chamados, -cada um dos se
-Jn.Iintes repres-entantes proferia a formula regimental - As
sfm prometto : Matta Mac.hado,. Elyseu Martins, Alvaro Bo

telho, Theodureto Souto, Leovigildo Coelho, · Joaquim Sar- . 
mento, João Pedro! Cunha Junior, José Secundino, Monteiro 
de Baena, Albuqu-erque Junior, José Bernardo, Oliveira Galvão~ 
.amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, João Neiva, Gomes da Sil
veira, José Hygino. José Sim·eão~ Serrano, Floriano Peixoto. 
Rosa Junior, ·Coelhu e Campos: Damasio, Goulart, Monteiro de 
Barros, Laper, Braz Carneiro, Campos Salles, Santos Andrade, 
rlaulino Horn, Luiz Delfino. Ramiro Bar-c-ellos, Pinheiro Ma. 
chado, Falcão da Frota, Cesario Alvini, Americo Lobo, Eduardo 
Wandenkolk, João Severiano, Sa:ldanha Marinho, Silva Canedo, 
Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, P~nheiro Guedes, Belfort 
Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sod.ré, Inno
cencio Serzedello, Vieira Ribeiro, Cantão, Matta Bacellar, 
Costa Rodrigues, Casimiro Junior, Erines de Souza, Anfrisio 
Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Martinho 
R.-0drigues. Barbosa Lima, Bezerril~ João Lopes, Justiniano d{) 
Serpa, Frederico B~rg·es, José -~~elino, José B~vilacqua~ Gon
çalo de Lagos, . Nasczm·ento, Alm1no Affonso, ~Ilguel de Cast:r.o, 
Amorim Garcia, Epitacio Pessoa, Pe~o Americ.o, Carta~o, 
Retumba, _Tolentino · de Carvalho, Joao Barbalho,_ Alm~tda 
Pernambuco. Juvencio de .Acouiar, André Cavalcant1l' Annibal 
Falcão~ Joãó -de Siqueira~ João VieÜ"a, Luiz de Andrade, ~s
pi~ito Santo: Belarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Le1te 
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:::Gíncaca~ ~Jn•cs ·cta 1:-'FariÇa, ·--oliveira- ifalladão: Leandro· :Maciel: 
:U'elishello Freire~ Augusto de Freitas, Pau~lo Argollo~ Tosla~ 
Seabra. Euzebio d:e Alnieida. Arthur Rios. GaPcia Pires. 1\Iar
colino ·Moura~ Santos Pereira, Custodio- d·e· l\!ello~ Paulá Gui
nlarães, l\íilton, Dionysio Cerqueü·a, An1orin1 Filguciras, Barão 
de S. 1\farcos, Medrado, Athayde Junior, Fons-eca c Silva, }-..ou
seca :Herm-es. Urbano lVIarcondes. Manhães Barreto. _1\..lberto 
Brandão: Olh:eira Pinto: Viriato cíc :Medeiros: J'oaquin1 Breves, 
Virgilio P-essoa, França Carvalho, Alc.indo Guanabar·a, Erico 
Coelllo: Lopes Trovão~ Jacques Ourique~. Aristides Lobo: \Ver
neck de Almeida, Domingos J -esuino, Vinhaes~ Thomaz Del
fino, Conde de Figueiredó, .Antonio Olyn.tho, Francisco Ba
daró: João Pinheiro, Pacifico :Mascarenhas, Jacob da Paixão, 
.A.lenxandr·e. Stockler, Francisco da Veiga, Lan1ounier Godo
i'r-edo. Goncalves Chaves. -·<\.rnerico Luz. FeUciano Penna. Po
lycarpo Vío.tti~ Dutra :N'icacio, Fe:r·reira RabeHo~ Bueno de . 
Paiva~ J:-.er1·eira Pires~ João. Luiz de Can1pos~ Martinho Prado 
Junior, Bernardino de Campos, Francisco Glieerio: .Moraes 
Barros~ Lopes Chav·es~ · Domingos de ·l\foraes~ Adolpbo Gordo, 
Carvalha1, Angelo Pinheiro, Mursa~ Hodolpho de Miranda~ Pau
lino · Carlos, Costa Junior, Rodrigues AlYes~ Alfredo· J~llis: 

· Carlos Garcia: Rubião Junior: Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhões: Guimarães Nat~.l: Caetano de Albuqu-erque~ Belarn1ino 
d-e lVIendonça: Marciano de· Mag·alhães~ Eduardo Gonç-alves~ 
Fernando Sünas e Laur·o l\'lülleT. · . 

Recian1ando o Sr. l\ianoel Filg·ucira contra a não inclusão, 
ua lista da cluunadn~ do· seu nome c do de alguns t·ollega.s da 
deputação do Estado de Minas Geraes, que se achan1 p1;escntcs, 
o Sr. 1., Secretario a~tende á reclamação do nobre represen
tante c procede noYarn-ente ü chan1ada dos -deputados pelo Es-:
tado {)C l\Iin.as. 

lle:;ponden1 e fa.zert1. a pron1essa reg·irncnlal os Srs. G-aht'iel 
de Magalhães~ Manoel : Fulgencio~ .A.stolpho Pio, Aristi-d-es 
Aia ia. Costa Machado. PalJ e ta. Goneal ves Ramos. .Jus ti niano 
das Chagas, Domingos da Rocha: DÕmingos Porto c João de 
Avellar. . · 

O Sr. Presidente declara que s·e a,cha en1 un1a das ante-
: salas o Sr. Secretario do Chefe do Governo ·Provisorio~ por
tador da JYiensagem dh·igida ao Congresso Nacional pelo 1ncsn10 
Sr. Chefe do Governo Provisorio. Manoel Deodoro da Fon
seca, c convida os Sr:S. 3° e 4° secrel.arios e intr{)duzil-o no rc-
cínt•o. conduzindo-o até á Mesa. . 

Apresentada e recebida a Mensag·em: o Sr. Prcsit.lenLe 
convida o .Sr. 1° Secretario a lei-a. · 

Procede-se á leitura da seguinte Mensag-en1~ que t.!~ por 
ordem da Mesa. in1n1edjatamente distri·bujda e1n avulso aos 
n1en1bros do Congresso : 

Mensagem dirigid!a ao. Congresso N acionai pelo generalíssimo 
Manoel Deodo:ro da Fonseca. chefe do Governo Provisorio 

da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em 15 de no
vembro d·e 1890. 

Sl'S. · n1en1bros do Congresso Nacronal A' Providencia, 
que. regulou por leis eternas e immutaveis =-tudo quanto o 
universo enc-erra~ aprouve que eu fosse elevado á· magistratura 
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suprema de nossa . Patria na hora historica de 15 de novembro 
do anno passad-o, e conservar-me a existeucia~ . 1nuito anlea
çada, entãú~ par·a~ atr:avéz de Ull1 .r>erj9{lo, que sé' lfl!O afig.urav:.•. 
lol:1go de mais, pelas tremendas responsabilidades qu~ . ~---sun1i, 
.saudar~yos no_ anniversario daquelle glorioso diá~ entregando-
vos os -destinos. da. Nação. · · · · · · 

ühamado como brazileiro~ o posto que n1e ·era distribuído 
vinha com mais imposições . de .honra e de dever do que os 
que desempenhei -outr'ora como soldado nos can1pos de : ba-' 
talha.. .. -

Lá, no n1eu ultimD alento de vida, á son1bra do nosso glo
riDso pavilhão~ fôra-me· dado antever o ennobrecin1ento de 
.minha m-en1oria ab-ençoada por quantos me soub.essen1 cahido 
na defesa dos .nossos direitos . e brio-s con1n1uns. 'Aqui, co
meçou para min1 o tempo dos grandes perigos, na hora eln 
que! por entre acclan1aç_ões populares~ os nossos canhões~ que : 
não tiv-eram, f-elizmente~ de von1itar a n1orte, saudaran1 a ip.-
tegralização democratica da America. · · 

Esses perigos, que consistian1, principalinente, no n1áo . 
uso que eu pudesse fazer da grande son1n1a ·de poder ·de que 
os acontecimentos n1e investil!anl e da qua.l . não cogitei~ digo
vos á fé _de soldado honrado, quando á frente dos m·eus can1a
radas hcroicos 1narchei para o can1po da revolta cívica, tenho
os como de todo pon'to conjurados ao restituir á Nação, na 
pessoa· dos seus eleitos, o thesouro dos seus destinos, de qu-e 
n1e constitui deposit.ario~ ficando-n1e a consciencia sern sonl
bras de remorsos e · o cor~;ão sen1 as n1agoas qu·e geran1 os de-
veres não cumpridos. · . . 

l)ara vós, que acon1panhastes n... celeridade e precisão das 
e\~·e>luções J·,;,publicanas nos ultin1o6· annos do Irnperio, que 

~.J·I.)Stes ta1nbem obreiros in1ipÜl5ionador:::s do uwvimento que . 
desde os tempos c-oloniaes teve percursor-es c n1artyrcs, não 
passou ·· .. de certo indifferente a injustiça con1 que foi julgada 
a. obr-a. meritoria e reden1ptora de 15 de D.ovembl'O, _na quasi 
totalidade do Velho l\iundo. 

Lá, . onde só' conheciam do nosso paiz os . representantes 
· supremos das instituições derrocadas, .n1uito respeitaveis ·pelas 

suas virtudes privadas, n1as n1éras excrescencias superpostas · 
sob1·e u1na sociedade americana de cujo seio não en1ergira1n 
c que nunca puderam ser assinliladas~ não i~~>i difficil · á · obra 
da calumnia: do de·speiLo e da especulação baixar os g-rand-es 
c patrioticos acontecimentos que unificaram a America en1 
un1 .só pensamento, gr-aças á revo-lução heroica e patriotica do 
nosso -exercito e armada~ a uma simples rebellião de quartejs 
que se ünpoz á c-ovardia de un1 paiz habitado por quatorze 
n1ilhões de alrnas: vasto quasi -como a Europa, esquecida de 

· que~ si fôra isso verdade~ estavan1 julgadas as institl,tições sob 
cujo influxo gerou-se tão univ-ersal apodrecimento. de con-
sciencias. . . . 

Hoje~ que as vistas do 1nundo se Yolven1 para nós, que a 
sua retina -perscrutadoi;a não te-rá um ponto unico de conve:r
gencia, cujo desapparecim-ento~ como· aconteceu! pare.ça ,o pre
nuncio de grandes desmoronamentos, _cumpre-nos levar a . corn
pleta evidencia~ ainda para os mais refractarios, que a gr~nde 
obra que vind-es legalizar foi à. · dectu.cçã.o logica:. das premissas 
que D passado lançou, tão suave e . naturalm-ente delle · deco~
ridas- -que nenhuma gotta .de iSangue, nenhum ataque a patr1-:: 

. ., . 
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.monios de quem quer seja empanaram o brilho á grande . vi-: 
ctoria saudada=pela Nação· inteira, qu-e se associou ao Governo · 
nos seus actos de respeitosa correcçã~ ante · o ·ex-Imperador, 
qtie . agazalhariamos com o mais entranhado · afíecto nesta 
IP3.tria, tambem sua, . si fôra possível termo l-o como · nosso 
simpl-es concidadão. · · · · · · · · 
· . No mais sombrio ·da nossa existencia colonial, a aspiração 
da liberdade penetrou no intimo de todas as consciencias e 
gerou as erupções te~riveis da soberania da razão contra as 
:violencias ou fraudes· da soberania da convenção. · . · 

Tinham· os nossos maiores um tal culto pela democracia~ 
que um só · élo do despotismo antigo não era quebrado sem 
que não respondessemos com a adhesão armada, celebrando 
as paschoas da liberdade· eom o· sangue sagrado de patriotas 
abnegados, sublimes de coragem e resignacão na hora do mar
tyrio . 

.. A . Inconfidencia Mineira, todos os motin~· e revoltas polí
ticas. que minavam o sólo da Patria7 até a sangrenta revoluçã") 
de 1817, nunca accentuaram, simplesmente, idéa de emanci-
l'acão colonial. : 

E para os que quizeren1 ver na· independencia alcançada 
. em f822 a palavra suprema dos JlOSsos anhelos, apontaremos 
o 7 de abril de 1831, em .que banimos o primeiro Imperador, P, 
só o ainda quasi berço de um orphão; .que .elle confiou á nossa 
gu~a e carinh~s. poude ·conter a pronunciada aspiração re
pubhcana de então. 

Na America a '.lVIotJ.archia esíavã ao desàmparo das tra-
. diçõe.s de heroismo de seus fundadores; uma obra sem raiz~s.::- - : 
na Historia nã{) podia fallar á imaginação e gratidão dos povos 

· pelos · feitos que os torna.Ssem livres e poderosos. . 
. · Atirada p·or uma lufada revolucionaria da Evropa, onde~ 
com o .sangue fran·cez: · se : escr:eveu a reforma, para o mundo, 
do dir-eito .político ari.tigo, ,f.oram-lhe refugio· as nossas plaga...; 
qúe receberam, ao mesmo tempo, a s-emente d·a revolta, do 
desdobre dos seus ·mantos, purpuras e arminhos. 

Da nossa preoccupação constante de influir directa e im
mediatamente no governo de nossa Patria, da tenacidade com · 
·que e.o!llbatiamos os ol5staculos .qu-e encontravamos, existem 
traços indeleveis nas paginas da · historia co-ntemporanea. 

E de tal modo sabíamos impôr a nossa vontade sobe
rana, que ás revoluções seguiam sempre as reformas, em yez 
das p-erseguições. -

Neste ultimo quart-o de secul:o as idéas liberaes tomaram 
: grande desenvolvimento, e não havia como conter a ·sua força 
de expansão. A victoria · da ·democracia era . tanto mais de es
perar-se, quanto era certo que túdos os antigos centros de · re
~istencia ·monarchica estavam de ha muito em adeantado es
_tado de dissolução. 

Co1no forca in11pulsora de toda a machina · lpDlitica, havia 
-a vontade irre5})onsavel do ex-Imperador, que, tendo deante 
.de si, annullados, todos os orgãos do governo consagrados pela 
ConstituiçãQ;. devia sentir muitas vezes o .tedio -. que a {)mmpo
tencia sem contraste acaq.eta, principalmente quando no 
fundo das · consciencias dos que a ex-ercem ha a c.onvicção de 

-~ua esterilidàde para o bem. ·. · 
· Deste ·estado d"e c ousas, appar.entemente . tranquillo . e se-
~;r.9 para a Monarchia, que sentia, entretanto, as vib~acõ~ 
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idas grandes -e . indefinidas correntes que trabalhavam corno 
que subterraneamente a alma nacional, .nasceu a idéa de ·unl 
terceiro reinado, que a astucia -e a audacia. servidas por anl
bicões sem limites~ deviam plantar no s6IÓ íla Patria, .ainda 
.ení vida do segundo.. · · .. 
, Felizmente _pa,ra ·a causa. den1ocratica, havia desapparecido 

compl-etamente a nefanda instituição· do trabalho servil, que 
trazia o senh-or e o es·cravo accorrentados no mesn1o grilhão, 
ao qual se · prendiam, por mil dep-endencias diversas, todas as 
manifestações da vida _ economica nacional. · · 

Quando a Monarch1a, prelibando a sua renovacão em re
lJento mais vigoroso, suppunha, apezar das grandes resistencias 
republicanas . que ·enfrentavam: . nas urnas os mil meios de 
corrupção .empregados pelos seus agentes, ter, no -exercito e 
armada nacionaes ameaçados, um ultimo redueto a vencer 
para .submett-er a alma nacional, que queria o direito de agir 
li·vremente qual ·fôra reconhecido ao escravo, encontrou os 
soldados cidadãos firn1es e resolutos para ampararem tambem 
a causa da liberdade civil. 

Desde então pronunciou-se a crise. que deu logar ao seu 
<1esapparecin1ento subi to, instantaneo, · ~como violento.s c in
sanos foram os rneios en1pregados para o seu fortalecimento 
c salvação. . . 

Alcançada assim a victoria, banido para sempre do seio 
da ~<\merica um regimen antagonico com a sua hegemonia, 
com a sua aspiração de liberdade, com as tendencias das civi
lizações· que s~ formavam e desenyolviam após a grande re-:=
volução que definiu os dogmas' dos direitos do homem, 
cumpre-nos voltar vistas solicitas -e patrioticas para a con
quista realizada~ 'para a obra que, embora finda, ha de ir re
cebend'o com o tempo: com -a observação dos factos, com o co
nhecimento exacto das circumstancias e das necessidades reaes 
do paiz: com o aperfeiçoamento da educação popular· e política 
das classes e dos partido"s; com as expansões que forem tendo 
as nossas riquezas~ as nossas industrias, os retoques e re-
fol'lnas indispensaveis á sua conso-lidação. - . 

Até hontem~: a nossa missão era .fundar a Republica; hoje 
o nosso supremo -dever perante a Patria e· o n1undd é conser
vai-a e engrandecei-a. Não se mudam instituiç~es para per
sistir en1 defeitos inveterados, ou para causar s1mples deslo
cações de honi-ens. Nas revoluções - em' que preponderam {)S 

·princípios sobre que repousa a teologia sagrada do djreito. da 
justiça e da liberdade, os. povo~ visam ~ntes . qe. tuçlo . melhor:1~· 
do condição, f-vrtalecer o 1roper10 das leiS e re1vmd1car o pape1 
que lhes cabe no governo da sociedade. 

· rraes· e tão elevados intuitos não se conseguem sen1 que~ 
g·overnantes ·e governados;· se combinem para dar á autoridade . 
e á liber·dade -a extensão que lhes é propria e de que depende 
essencialmente a orden1 eivil e política . 

. :Mas a autoridade nunca ser:á forte senão con1 a condição 
de qut! os orgãos do poder pU'hlico · funccionem dentro da lei 
com o mais poerfeito espírito de solidariedade e de união. 
E" indispensavel a . harmoni~ n~ eon_cepcão e ~ecução. da~ 
1nedidas tendentes a tornar Inv1olave1s as garantias soc1aes, 

·venl dahi a nossa forca no .·int-erior, e o nosso prestigio no 
exterior. Não h~ paiz que resista á desharmonia dos seu?. 

i1 



nrgãos pensantes e <Hrigentes; a a1iarchia o· convulsiona, e .,_..._ 
extrangeiro o invade. . 

De nada servirá a solidariedade dos governos~ si os es
tados de que se~ conlplller a União não forem estabelecendo 
·t"'nfre ~i iJ~ 111a i~ forte~ laço::-· dt~ :::o} id~u·iedade nacional. 
· ..:\. anton<Hnia do govet·no local. fãu tenaunente ple!~<eaci~ 
pela un ivt·r~al idade tln:' bt·a~i lt~ h·o=-- no pa~sado l'egituett. 11ft o 
deve irnportar. nu ref:dmen l'P[Jtll.dicanv. n de~aggregação da 
.PatriH. Essa ·união· nãc, é s(í es~wncial ao l'uncciouament•.1 
normal das ·nossas in~t.Üuiçõe~ _pol iticas: ella é o palladium 
da nossa inte-gridade territoriat. 

ü pl'in1cü·o l111pel'io succun1biu á impopularidade da urn 
des1ne1nbran1ento do torritorio nacional; o segundo viveu sob 
constantes a1neaças de invasões e abso1;pções, a que a sua 
:t'atal politica járnais soube impô r silencio. Não será por certo 
a Republica que transija= nesse ponto~ que affecta todos os 
n1elindres de nosso caracter. e nos arrastará. sen1 duvida: a 
todas as revoltas do nosso direito. · 

Viemos de un1 passa"dn de oppl'essivas deseg·ualdades 
~ociacs e de um regimen onde o irnperio da lei se achava 
ccn1pletantente falseado. ~ada apressou 111ais a quéda da 

. .:\Ionarrch:ia elo que o concurso da auctorjdade ·e do provo para 
·vjolaren1 a lei. A autoridade fazia run1o pai·a o absolutisrno 
e a L:rrannia: e o poYo~ vendo violada u1na. prcscripção~ acre
dilaYa ter sido abolida un1a restricção á sua liberdade. Para 
asseg·urar a prosperidade e o prestigio das novas ins_tituiçõe~. 
o principal deYcr da nul:.nridade é executar a lei se1n -vaml-
1 a(:rü,e::;~ e o do cidadão O· de obed·ecer-Hw sem condiçõ·es. Sern 
jsso tOl'llUrcn1os ao domínio da anarchia e das facções, qu;:, 
feliznwnte aholjn1os . e que conduziran1 a Palria ás n1aiores 
degradações -e as . classes aos 1nais tyrannicos trato.s. 

Gr<n;o é tanJ.ben{ o . perjgo das innovações. A· obra legis
latiYa. para . sei·· .perfeita~ deve representar ·a expressão viva~ 
palp1 h:n1Le~ da experiencia e das nccessidade:5 de cada povo. 

O tempo jndlca a opoporLunidadc das leis~ o tempo as re
forma ou as· de1·oga. Cada povo tern no::; seus 1nonumentos 
li-.gislativos un1a tradiçã·o~ un1 1prinei:pio~ u1n con1pendio de 
.jdÜUi; fundamenl aes~ que atrave~san1 as edades~ rcsgu.ardand0 
da ver!3atiJidaclc dos 1)art.ido.s e da ineonstancia das situações~ 
g·aranUas e direitos~ que :rorman1 a essencia~ a substancia: a 
bas-e da sociedade civil e política. 

E' in1possivel, cÕn1 os ele1nentos de civilização o de pro
;;t·es~o~ com que hoje contan1 quasi todas as nações do globo, 
vivoe ::;obre o ilnperio de leis anachronicas: n1as tan1bEn1 nada 
rnais funesto do que. a cada phantasia que surge~ destrujr 
n-;onun1entos que resistiram ás revoluç~õcs~ que atravessaram 
os tempos e definiran1 o caracter e as instituiç,õ·es de urna 
nar~ão. · 

" ~esta : orderrJ rte insti.tuíções os .partidos políticos con- . 
~lituen1 a .mais efficaz das garantias de est.abilidade e. de 
progresso; ellcs dilata1nc os dominios da liberdade e -defendem 
a sociedade eonLrá a tyrauriia e as usu-rpaoõ:es. Convém, 
pon\n1. não con"fundir os partidos eom as fa-cções. nem sub-· 
sLituir a n1issão que lhes é -prropria. l1u1nana e pr.atica~ pe1a3 · 
abstraccõeg que acaso possan1 conduzir-nos á revolução ou 
á ·dissolução. D.enl'ais~ sob o regimen que adoptân1os. os ·par
tidos fican1 sen1 objectivo no dia e1n que proferem a 'sua sen
tença nas urnas. Desempenhado o seu papel de soberania~ 
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todos ·são indistinctan1ente operarios do progresso -e·. ·da- civi
lização. vi_sto <Jt}C 3: a~piração dJJ Gov~rno_ não ·õependâ n1ais 
11eru das nnpaCiencias~ nen1 das cons.pirac,Qes. · ,.. 

Tal é. Srs. tuembros do Congresso, · o modo i)O~ que en
tendo •· c;lcvcrent ser encaradas as novas circun1stancias polí
ticas da no::.·$a J>atria. 

No período revolu_cionario e anor1nal, que atraves:5atno!:, 
procurei in1prin1ir nos· actos políticos do Governo Provisori·:t 
a expressão n1ais hun1ana e n1ais suave . 

. l\tledidas de ce_rta gravidade foran1 tomadas para hnpell.ir 
reivindicta~~ ou evitar perturbações, sen1pre latnentaveis. da 
ordem q:>ublica; e tão elevado foi o ponto de vista em que· nos 
collocátnos que, feitas as indis.pensaveis alteraeões. a maior 
parte das leis do antigo regi:men, com os seus corpos de .ma
gistratura~ con1 o fanecionalismo -de todas · as classes, foram 
1nantidos -e prestaram á causa da orden1 e da reconstrucção da 
Patria o::; ntais assignadalos serviços. As revoluções. que 
cxigmu reacções c demoliç.iJes prof.undas para se imporem s5.o 
de · ephcu1ero exito c custam cruentos sacrifícios. A nossa foi 
a. consagraçãó do pensatnento nacional, e á son1bra da paz 
cffectuou-se a transicã·o de um regimen. para · outro. con1 
menos abalo nos interesses, menos panico ·nos espiritos, Íncnos 
Yiolencias aos advers·arios~ do que as antigas n1udanoas de. 
partido no Go"~erno sob o Jmperio. 

O que caracterizou, sobretudo, a firn1eza da Roe.publica 
e a conforn1idadc da Nação co1n ella~ foi a confianç-a gerai, 
tlUC se manife~tou .de.sdc os prin1eiros· dias da nossa organi
zação. Tranquillizados Lodos os interesses e acceitas ·as re- . 
spunsalJilitlade~ da Na~~ão Brazilcira~ qualquer que fosse a 
:l'atalidade da política que vigorou nos se-us acLos, vin1os no 
inLcrior abrir-~e · · uma p:hase de expansão e de ,actividadc 
1al, en1 lodos os ran1os <.la indusLria~ do trabalho~ que ba~
Laria ~onten1plar o · in1n1cn_so espectaculo da nossa · recou
til..ruc(Jão e~onornica para convencermo-nos de que só nos fal
tava a plen il.ude das fi herdades an1ericaúas para sern10~ u1na 
uac:ão grande e pro~pern. 

:No exterior~ o n1odo por que se n1anifcstou a con
:l.'ianc~a na ~oJ i dez t.la obra· de 15 de nuven11Jro Leve u'Ina cx
]'re:-.t5ão dupla~ . qual a do mais elevado alcance polilieu . 
. Ao rc~onhecinwiüo <.lefitüt.ivo da Thcp.ublica dos Esl:adQs .Unic.lu~ 
do Brazil p01: iJarlc de varios ·l~stad•os an1-edcanos, que. pr·inlf~.i
ro~~ arl'irnw.ran1 perante n nn.mdu a sua perfeita solidariedade 
de var~as pote11cias europc!as~ c as quo não o fizeram att~ agora. 
aguardmn ccl'laiuente aclos mais .po::;itivos da vontade ·na
cional. 

O re:gin1cn d·eca,hido representava un1a longa tradi~;ã•l 
monarchjca. que deferia para a Euro.pa grande somn1a de in
flucnc5a na· política an1ericana. · O novo regimen~ cop1 aspiral' 
á rnajor fraknüdadc c a1njzadc com todas as naeõcs do globo. 
jámais dcixar ... á de affirmar a inde.pendencia da Vatria Bra
zUci.ra. e a nlis,:5ão ·que lhe- h1-c.umbc desmnpNlhar cDnlO r•i-l
'Lcncia do Novo :\1:undo. 

O outl'o n1odo por que foi con5idcrada a solidez · da Re
puuli.ca está na confiança geral. que se 1nanifcst.ou cn1 todas as 
n1cdidas econotnicas c financeiras que temos realizado, e que~ 
quebrando o longo ~redonünio de ün1a politica de ccntralizaç_ão 
e de · absorpção da iniciath·a individual, trotixe para o ered1to. . . 
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elo Brazil ,t) mais extenso prestigio e a mais illimitada fé ·nos · 
seus inesgottaveis recru.rsos. De un1 a.nno a esta p~.,a. im
Inigracão de capitaes extra:rigeiros que procuram collocacão 
nas nossas industrias, que se associam ás nossas emprezas, 
que Wm trazido alentos extranrdiuari"')S ao trabalho na·ciona.!,. 
•! Y('r·dadeiramcntc phenonwnal dadas as condições de um re-: 
;.;imcn J}OYO. c•jJJJO •J no:;so! e que iuda c..spera os ultimas 1~tG
ques dos repr·esenf.antes do povo para sabir da pbase provlso-
rüt! que lhe era propria. . . . .. 

. __ Este período, se~ precedentes na. nossa h1stor1a :poh~1ea 
e financeira, permitt1u ao governo effectuar reformas de In
eontestavel alcance, tanto mais dignas do apreço nacional, 
quanto todas ellas tendiam a din1inuir as res.ponsabili<iades e 
os encargos do Thesouro e a fazer entrar para os caliaes da 
circulação e gyro das transacções capitae·s inactivos e impro
ductivos, que un1a política de imprevidencia e de processos 
empyricos havia conve-rtido en1 recursos ordinarios do The
souro, sob a fórma de .emprestimos. Alén1 disso, o governo 
procurou dar n1ais autonon1ia ·ás classes industriaes, modifi
cando no sentido mais liberal possível as antigas leis que re
gulavan1 as instituições do anonymato~ o regimen das terras. 
o re.ginlen hancario; e este passo abriu vastissimo campo á 
iniciativa individual. ; 

Só então pudemos avaliar quanto é oextensa a confiança 
depositada .no governo republicano, quão estreito era o ter-
reno cedido p·elos governos passados á actividade: ao trabalho 
e aos capitaes particulares. . , 

De .. par com as grandes medidas que formam, reunida$, 
um systema e um plano financeiro, que .está. em vias de se 
completar: o governo · attendeu · a .reformas de não inferior 
alcance no que concerne ao regimen tributario, e os resul
tados beneficos. ·nãú se têm feito esperar! . fixando entr.e nós 
a moeda metallica e pondo, por assim dizer, regras, para não 
dizer um paradeiro,. a essas abruptas oscillações e baixas de 
cambio, que acarretavam annualm.ente os. maiores saldO$ 
-c.ontra o Brazil. 

Cuidámos con1 a n1aior solicitude do assumpto relativo á 
viação ferrea da Republica! . fazendo-a obedecer a um plano 
de ligações de todos os estados confederados~ muitos . dos 
quaes! entregues aos seus unicos e minguados recursos, sf) 
conrheciam do centro a omnipotencia. que se fazia sentir viva. 
itnperiosa e intransigente nos períodos eleitoraes, de cuja~ 
urnas obtinha sempre approvacã·o inconsciente dos seus actos. 

Cumpre que, alén1 dos fortes. indissoluvei.s laços moraes 
que nos prende-In e que puderan1 resistir a tantos e. tão graves 

. erros-, junjam{)-nos, egualn1ente. por · efernas e bem tempe
radas cintas de aço sobre que manobra· a Iocprootiva em cam
pos · de fraternidade economie~ lançando dos seus pulmões 
esbrazeados~ para o Norte e para o Sul, par E'ste e para .Oéste 
da Republica o mesmo silvo de vida, de união e de pode.r ~ 

Por . egual~ co.gitámos do momentoso · problema da in
:strucção pu'hlica~ á qual tem sjdo dada nova e mui diversa 
orientação. · · · · · · · . . 

Devendo a Republica levar a todos os pontos dos . seus 
do1nin~os territodaes os elementos de progresso n1at~rial que 
arm·em . as po:pulaç.ões para a lucta pela ·yjda e pela Patria in
dispensavel é ·. esclarecer-lhes! de par~ o elitenaimento, que 
.9eve ter horizontes amplissim-'Js e· claros. 



- ·· -~ Quando a confiança g~ral~ interna e externa, pareceü m..;· 
abalav.el~ o Governo -Proviósrio=- rep-resentante da vontade da 
Nação, entendeu de· usar mais amplam-ente do deposito que 
lhe foi confiado, decretando a Constituicão · Politica que tem 
de reger a Republica dos Estados Unidos~ do Brazil; · 

Esse acto, pelo n1odo por que foi praticado, não impor
t~ndo invasão . ou ~- pret~rição da vontade sobera~a . da N~~o, 
t1nha como consequenCia de elevado alcance soetal e polltlc'l 
o merito de apressar o regimen da legalidade, e de dar · desde 
logo o typo geral para as reformas .que se fazia de misté~ 
~1deantar~ en1 conformidade con1 o systema de Federação ·que 
adoptámos ·e que en1 sua maxima parte funcciona desde o dia 
15 de novembro. 

Com effeito~ fazia-se necessario dar á justiça federal sua 
f6rn1a peeuliar. e definir~ por uma lei organica, liberal e con-. 
sentanea com o caracter nacional~ o modo por que a justiça 
e os ·tribunaes têm de exercer de J):ra em deante seu elevado 
papel. 

Adquirida a autonomia~ tão ardentemente anh-elada pelas 
antigas províncias~ n centralização d<> Governe Geral estavn. 
naturalmente· sem objectivo. Cumpria. pois! adoptado o typo 
da unidade de legislação civil e criminal, e-omo ·mais conforme 
ás_ norn1as fundamentaes do direito e a constitu·ição das so
ciedades politicas~ que uma lei fosse d·ecretada, tj?a(}ando a 
linha de demarcação éntre a j-ustiça federal con1 o corpo de 
1nagistrados e trib~aes que lhe são proprios, e a justiça 
local. visto que esta/ quanto ao .pessoal e eoctensão de attri
buições~ ten1 de adstringir-se ao que fôr ·estabelecido pe!a 
Constituição particular de cada Estado. · 

Aos grandes lineamentos do organismo judiciario s~oul
ranl-se reformas e melhoramentos na nossa legislação cri
minal~ e un1 codigo foi. decretado~ tendo em vista as mais '4i~ 
beraes e as mais humanas doutrinas a nar das mais solidas 
garantias á liberdade~ á vida~ á. propriedade e ao direito que 
lhe são consectarios. 

. :Quanto ao Codigo Civil, a obra que n1ais contribuirá pela 
uniformidade de seu imperio en1 toda a Republica, para con
solidar a União Federal do · Brazil em uina só Patria. o Go
verno~ convencido de que essa necessidade vitál é inadiavel, 
já contractou o :proj ecto que tem de servir de base á vossa 
deliberação. e tudo induz a crer que teremos uma óhra na al
tura da civilisacão do nosso temp-o, respeitadas, quanto pos
sivel~ .as tradicõ~s que predominam na nossa histori~ na 
nossa raça -e, sobretudo. no s·enUmento chris.tão do povo bra-
zileiro. · 

Cun1pria tan1ben1 elevar o nivel das duas classes que sob 
o longo dominio do· ·~:x:tincto Imperio . . mais soffreram ·sem se 
rebellar. mais esperaram sem se aD;D.icruilar~ m.ais sangue der
ramaram pela liberdade e pela intég-ridade da. Patria~ sem que 
os seus sacdficios e o seu heroü;mo tivessem outra expressão 
<Tue nã·o fo~s·e a da submissão do automato. obedecendo á forcn. 
dirigente. Si .ha ·glorias no nosso passado.· si ha uma historta 
que honra a bravura c a coragen1 · hun1anas, estas pert~ncem 
ao Exereito e á _t\rmada braziJ~irJJs. 

An1hos soffreram. an1bos luctaram. an1bos possuem no~es . · 
legendarios~ como o dos n1ais celebrados capi.tães~ e, comtudn, 
an1bos jámajs desempenharam na sua Paf.rla papel .. co~pa
tivel ·r.om o~ seus !!'l'and.f's destinos e na. altura dos $erviços 
jmpagaveis prestados i't causa da orden1 e da 1iberdade. 



Fiel ·ás leis dn disciplina, tendo os -princípios da subol'
dinação·con10'dogtnas-·saera.tissin1os, .. a:,que=-.{)-=soldado_ n.ãp póde _. 
nf'ga•· ohediencia sen1 trahir a honra e a Patria. o Exercito--e- · 
:t .Armada brazileiros p~na·ra~l longos· annos. nãó tragando af
fr·onf.a~, mas apurando no crisol do dever () seu ·patriotisn1o. 

·Na hora historica exn que foi preciso salvar a liberdade 
c a Patria~ 8alvando ao n1esmo tenlpD a pr.opria honra~ o Exc:I·
cito e a Armada affrontaran1 in1pavidos os verigos e as in
certezas da jornada eJnprehendida contra un1a tradi~ão de tres 
seculos e un1a illst.ituição espuria na Atnerica: e. como a Pro
videncia e a. justic-a estão senl.Pre do lado dós ·op,prin1idos, a 
Yictoria dos valentes soldados e rnarinheiros do Brazil inl
púz-se, irresistivel e fatal cómo •O destino. 

·Cabe ao E:s:er.cito e á Ar1nada a gloria de ter effectuado a 
revolução de 15 de novmnbro. data esta que ser:í de ora em 
cleant.e a hegyra da Repuhliéa Braz.ileira; e esta -conquista 
ropresenta un1a somn1a .tão grande de sa·crificios heroicos e· 
rle resignados soffrünentos. qu·e. ainda quando un1a nova or..: 
ganização não devesse ser· effectuada após a revolução. em 
J'~CDnhccinlento a srt•viços. de· qu~ a Patria guardará~ sempre 
agradecida, a len1brar1c-.a, não seria :possível den1ora.r a decre
tação de refor1nas que e.ollocassen1 as forças· arn1adas do Brazil 
('11) condições <)e r~sponder pela ii~tegridade do sólo brazi
lrt ro. pela in.quebrantada .1nanut.ençao da ordem geral. 

Para attingir rleside'ratu.?n de tanto alcance era inrlis
pensavel con1eçar· pela elevação do nivei n:wral do .soldado 
hrazileiro, dar-lhe a ins.trucção necessatia. aperfeiçoar-lhe o 
conhccin1ento e n1anejo das .arn1a~~ forrnar-lhe o caracter e 
a di~ciplinn. n1ilitares, c tü·ar aos . seus serviç.os n. exprcssã:u 
de Ül1J)Osto de sangue~ :P'ara qualificai-os con•o a n1ais ele
vada c a ·n1ais nobre funccão publica que o cidadão é cha
nlado a desmnpen.har. ; Cu.nlpria elevar tarnbcm o nivel dos 
~'.~tudos sup.crio~s, adoptal-os aos progressos~ progratnma~ 
~"' arlr.anl.an1entos da civilização n1oderna nas ·~sl,ccíaliifadcs 
qne a un1 n1ilitar devmn ser fan1iliares~ e preparar~ assim, o~ 
m<li$ altos· destinos para essa n1ocidade~ que acóde fervor·osa 
d~ l.üdo~ os. an.gulos r1a Republica~ pedindo logarcs nas fíleirn.s 
rlo no:-;so Exercito. Tacs reforn1as estão fei-tas~ e só o ten1po 
poderá dizer si os c progra.n1ma.s adaptados pr~cisan1 recebe~ 
altm·ar.ões consent.aneas ás necf'ssidndes Yerificadas e :'t cx-
J1Cri~n .. cia eonllcci-da. . . 

Tst.o. que levo dito quanto ao ·E:s:crcif.o. applica-sc t.amhen1 
ü. Armnrla. nnde as reformas realizadas ajustan1-se pcrfeitn
l11P,nt.e a·os-· n1cth1Jdos n1odernos n1ais aperfei€.:oacios; o que era.

4 

t.ambcn1 justo apt•cço ás vocações qne se consagran1 á rude · 
vi da do mar. · · 

Não cstavan1, entretanto~ feitas todas .as reparações a qüe 
as elasses n1iHtare~ tinham incontesta.vel direüo. A preoe
cupacão d() antigo regin1en "foi a sempre trazel-as jungidas á 
igno1:ancia~ rednzil-as a in.strun1entos passivos: opprimil-as 
pelo syst.ema barharo do terror~ sub1nettendo o soldado~ revel 
ao dr,ver~ a nn1 s:v::;len1a penal t.yrannico; cumpria ao Governo 
republie.ano providenciar para que o· Codigo Militar· fosse oe
ganizado, tendo em~ vista~ prineipaln1ente~ a justiça. que não 
póde .'-er para. o soldado a tortura ou a degradação social. 

Com o eaneellan1ento de todos os proce~sos gastos do an
. tigo regim·~n~ ~~ton convenci cio- rlc que an inf!nxo do e~pirito 
rnodPrno ant P a~ -concepçõPs náva~ rlo deYer Jr.ilitar~ o soldado 
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brazileiro saber-J. de o.ra en1 dcantf!- reconhecer· que a sua forra 
-'~~ .. _.P._Q . J:_~;;p_e_i,tQ ife Si_· ·ffi.C$tr:l(). ~ll_O_S_eg!',im-ent,o de sua dignt- . 
da de; que só la· obeaféiú~1a-·· ;r 1 e.l ;e-aos-tch·ere·so-'--·ete=va.=-~ o :conduz 
á gloria; que a sua autonon1ia e o -seu :prestígio, con1o classe~ 
dependem e~senciahnent-e da .passiyi.clade intelligente e pen
sant-e a que elle ·deve reduzir;..se na· paz e na guerra. 

Srs .· Membros do ·Cong.Jiesso - Haveis d~e reconhecer~ 
pelo estúdo que fizerdes da n1a1'cba :dos publieos negocios1 que 
o n1ovimento ín1primido em todos os outros ran1os (}a adrni
nist.ração foi~ não só acth•o. como próvido. Para · destruir U5; 
incongruencias do passado e .pOr •e·m harn10·nja. os orgãos do 
poder ·publi-co con1 as necessidades -do pt1esente .e as instituíç~ões 
novas da . polHica. republicana~ eram de n1istée reforll').as qnn 
R:üi~fizessen1 desde logo a toqas as exigencias de~ te reginwn. 

:Muito resta ainda n fazer~ e 1n1uito exig·e c espera a Nnt;.fto 
~lo vosso patriotismo. . 

Ha nn1 anno apenas quo inici:imos a demolição flc trr5:. 
~rcnln.~. 1~~:-;n demolição não tPm sido ·nen1 será ján1nis a de
Y:t~la'.~ão do ~onquistadO.I\ por:qur a Pat.ria era nossa. 

: Ynmos todos cn.minhn dia:-cilo do i'ntnro. ·. Quanlo mnis. 
~nln·ins e J'irme.s no::-; eon~:Wt'Yarmns como-sencedorcs, mai~ no:.. 
app1·oximarcmos do ideal a que àsph·am os po\·os qnc hn~cmn 
na. 1 i herdade o dmuinío 4:la jusLiç:t e do direHo. 

S~jam estes os run1os .r]a Pa-tria. nova~ unico's que no~ 
porlen1 conduzir ti altura elos destinos que nos csUi.o reservado~ 
na _\mcrica. · 

:\L\:\OEr. DEooon.o D.\ Fo~SEC;\. 

E1n seguida~ ~equereu vcrbahnente o Sr. Seabra~ a nn
lnN:u~ão de un1a Gomn1issãn eomposta de senadores o d.:pll

. t.ado~ para~ em nome da :\"'a~ão BrazHcira~ N1mp1~jmcn Lar o 
chefe à o Gnve1'nl) Provisorio. 

Acceita a iiÍ.dicação~ por acclan1ação ·do· Congresso. o 
Sr. Pr·esidenf.l} 11101neia pa.ra a ref.erida Gornmissão o~ Srs. Sena
rlm~es: Amaro Cavalcanti. Elvseu ·l\1artins. Almeida Barreto c 
H.arniro Barcellos~ ·e Deputado~-; St:abrn . .Tacqnes· Ourjque~ Thco
philo dos Santgs~ Innocencjo ~erzedello 0 ·Custodio de Mello .. 

Na sessão :-de -18 requerem o Sr. 1. 0 Secretario que~ de nc
c•irdn com n Regimento. o S r. Prr~sic!Pntt: nt)meie . a Commi:;~fin 
qnc deve inf:roduzir no r ecinto- ns Sr~. rPpPPsenf.anbes q11c :.;e 
acham na ante-sala c que ainda não tiYeram ocea~ião .(}.: eon-
t.J·allir o í?ompromisso regiment.al. . 

· O S1·. iPresiclcntc nome in para n rcfí'rida Con1tni5são I)S 
Srs. : An1aro CavalcantL .João Pedro . .:\.rnr rieo ·Lobo. Prnneisco 
Amaral e Pedro Americó. · · 

I 

. C0:\1PRO~'.[ISSO REGI:NfENTAT. 

Contrahen1 perante a Mesa o compron1isso regimenf.al os 
Srs. !vlayrink. Amphilophio. Ub~ldino An1aral. .P edro ;Pnu
lino~ Nilo Peçanha~ Rosa e SiJva.. .Est:eves · .Junior~ Rodr1g:ue~ 
Fernandes. Henrique de Carvalho. Tavare~ Bastos~ Franc1~co 
Machado, · ·Pereira · Lyra~ Quint.ino Bncayuva. Lcovegildo- Fil
l!ueiras. · :Xogucira. Paranag:u:L ·Theodoro .Pachrco. Ca :=::sian11 íl·J 
Nascirn·cnto. Domingos Vicente. Za-tna. Sá Andrnde~ Ruy Bar~ . 
h.osa., Corrêa Hahelfo~ Baeaiva · e Cnryalhal. 
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___ Em __ seguida, o Sr. · Amaro Cavalcanti~ na qualidade de 
orador da Commissão encarregada de saudar~ o chef-e do Go
verno Provisorio, declara que usou da palavra nos seguintes 
t-ermos: 

« Generalíssimo - Na minha vida de homem publico não _ 
diviso um mon1ento mais feliz <lo que este~ en1 _ qrie a Nação 
Brasileira~ reunida -cn1 seu primeiro Congresso da Re~p!Ublica. 
n1anda-n1e e aos illu.stres companheiros de Commissão saudar 
ao Brazilciro distincto. que~ já benemerito da Patria por seus 
longos e importantíssimos .serviços militares prestados con1 
denodo á. causa publica. ·em defesa da honra. da gloria e di
gnidade nacional, não é n1enos, como o primeiro e n1aior Dol-
laborador da obra patriotica da nossa reconstrucção política, 

·encetada pela grandiosa ·revolução de 15 de novembro. 
· «Notabilissi·ma é~ sem duvida~ a posjcão de chefe de Es-
f.ado, c sobremaneira tão recommendavel, que um dos grand-e~ 

___ generaes da antiguidade ousou affirmar que~ para obtel-n. 
seria licito violar o proprio direito. -

« Mas. Generalissimo~ semelhant-e posição sómente se . eleva 
.:e se engrandece realmente aos olhos do reconhecimento pu
lblico c da justiça, si aqu-elle que a occupa faz como vós. que, 
t~~;ahindo da re'\Zolução~ armado de toda a força e .poder illimi-
tados do dictador~ sómente delles usára para a obra do bem~ 
para manter a {)rdem e a paz publica, para manter a digni-·. 
dade nacional , e~ en1 toda a sua integridade, o sagrado sólo 
da Patria .. 

«Podemos assegurar-vos: que o Congresso Nacional nutre 
reste tão elevado <:onceito a respeito de vossa ·conducta~ como 
r.hefc do Governo Provisorío. e é por i-sso que vos enviando a 
sua saudação~ espera que. continueis a cooperar com vosso 
~pr.estigio e esforços de provado civismo na .consolidação de
finitjva da 'obra patri0tica que tão sabiamente se acha en-
cetada. · 

«E acceitae nestas curtas phrases a consubstanciação dos 
sentimentos de. que se acha possuido o Congresso, para tudo 
quanto fôr de ·bem. de razão e de direito~ em pr61 do engran
d ecin1ento da Patria Brasileira'>.· 

Respondendo á saudação . do Congresso, o Sr. Generalís
simo disse: 

«Durante o ten1po de un1 anno~ em que e:x:erci as funcções 
de dieta-dor~ não tive outro pensamento . nem outro intuito que 
não fosse servir ao meu paiz na nova ordem de cousas, creada 
:pela revolução de 15 de novembro. 
: «Sopitando, ás vezes, a impetuo.sid.lde de sentimentos 
p-essoaes~ 'Procurei fundar uma dieta-dura .de -paz e -de har
monia, não só para melhor con-esponder á .confiança geral do 
pajz~ mas ainda egualmente para. evitar ·mntivos de appre-:
hensões desfavoraveis no e:x:trangeiro. o qual nem sempre 
~mostrara-se bem disposto a julgar com· inteira Justiça os actos 
=cto governo revolucionaria. 
· ~Poss·o f:er errado; é possivcl que o r:nen Governo tenha 
commettido mais· de um desacerto administrativo; tenho, 
porém~ a consciencia tranquilla~ porque nunca me <lei.~ei guiar 
a não ser· .pelas suggestões do bem e.ommum, que me· estava 
confiado ,: · _ ~ _ .-·-· _ 
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< Quanto ao Congresso, direi: Educado na arithmétfu-a"' 
positiva -do ·Conde de :Lippe, quer como soldado, quer como 
hon1em do GDverno. jámais desconheci a necessidade· de' res-. 
peitar a lei, o direito e a justiça, e~ qualquer que seJa de . ora. 
em d-eante a. minha posil}ão, hei de manter e -cumprir a Con-
sl.ituição dos Estados Unidos do Brazil. · 

~ Aproveito tamben1 o ensejo para declarar ao Cono~esso 
e dize!' á imprensa e ao !povo que nunca tive nem terei pejo 
<le-·emendar ou reparar qualquer erro commettido nos mistéres 
da ~publica administração, desde que .me fõr indicado ou re
clamado .pelos meios .convenient-es. 

«Tenho, desta sorte. respondido, e agredeç.o sinceran1enlc 
as felicitações que me dirigiu o Congresso Naçional.» 

.A.preSf'nLa depois o n1csn1o Sr. Senador a segúinte: 

MOÇÃO 

«Como manifestação consciente da soberania· nacional. 
representada n-este Congresso~ como rn.eio de assegurar sem 
interrupção, mas com legalidade, a marcha dos negocios pu
hlicos; e ·como alta prova de merecida confiança, indico que 
o Genera:lissimo Manoel Deodoro da Fons-eca. chefe do Go
verno Provisorio~ continue a exercer pro tempore todas as at
tribuiçõcs concernentes á publica administração do paiz, at(~ 
a approvação da Constituição Fed-eral e a eleição do primeiro 
Pres.iden f. c . rla Repnbl ica dos Estado.~· Unidos do Braz i I. -
Arnm·o Cavalcanti.» 

Su~r.itando-sc unw. questão de ordem) YOB1 ft :Mcsc:t n s-n
guintc 

I' 

~<0 Cnngress-o NacionaL in::;tallado para àecret:tr a Con
stitlJjção c~os Estados Unidos do Brasil e e!e!!:Cr o Presidente 
e Vi~cc-PrcsjdentP da Repuhlic.a~ approva a- delegação feitn. 
ao Governo Pr·ovisorio. enl nome e C·On1 as5cn:-;o da Nação. P 

reronheee-sr:! de~d·e Já o nnico con1petcntn J)ara ex:ereer l'l 
poder legislativo. - Americo Lobo.» 

Depois de algun1 debate~ yen1 á Mesa mais esta 

:rvroçÃo 
. . 

<<0 Congres5-'o Nacional~ constituído pelo povo brazileü.-:-J. 
em nonlÍe da soberania nacional que lhe foi outorgada~ de
creta: 

«.A.rt. 1. o· E' confirmada para o Governo do Brazil a 
f~rn1~ republicana federatiYa .decretad~ pei·é> . Governo Prn
visorlO a 15 de novembro de 1889. constltuida com o nom-e de 
Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

«Art. 2.0 O Generalissimo Marioel Deodoro da Fonseca. 
actual chefe do Governo Provisorio, é investido das funcç(n~ .. 



de chef-e do Poder Es:ecutivo da Re.p~lica, no caracter de 
~residente da RepubJica dos Estados Unidos do Brazil cargo 
que -exercerá pelos seus actuaes n1inistros ou por outros de 
sua imn1ediata confiança~ até que o Cong·resso Nacional, ora· 
reunido. decrete a Co11stituição da Hepuhlica c f\}eja o Presi
dent~ da mesn1a~ na fórma das dispor:;ições que decretar; 
;;,alvo ao Congresso o direito de exame sobre os actos do Go
verno Provisorio. - Oitícica. » 

O Sn. UBAT...DI~o no AM.ARAL offcl~cce~ em· s-en norne~ c no 
de ontros collegas~ mais esta 

((O Congt~c::::.~o 1\ãcionnL ~í. ,~ista da mensagem cn1 que o 
~h~fP. do Govrrno Pt'ovi~orio lhe oent.r.·cga o~ rl~sl. iiH'\~ da Xnçfio. 
n con~iclerancJo que •! de nrg(mtr nf'cc~.~icl~Hle dar consagrac:ão 
J.-.g-al ao Podt•J• ExPenl h·n. t'f•:õ~nlv;• appf'11a,· r•n1·a n nuv(•J'llt) 

nctun1. afim de que p-:tr seu patriotismo se 1nantcnhn n:1 (}j
rccção dos ncgocios pnblicos, aguardando a Const-.il.uição que 
dcYc ser votada n a organizaçã0 do goveeno definitivo. - lJ. 
do A1nrt:rn.l. - Fcn'l.ando Sim.a~~- - Santos .. 4.ncl1·a.rle. - Bcllra·
'ntino de Jlendc.•nça. - Nilo Peçanha. - Alberto B1·andão. -
Cyrillo de Lentos. - Fonser:a e Sil'IJa. - ~4.lc#tdo Guanaba.·ra. 
- J f•flqu.-irn. Brr.·ve.~. - Eduardo Gonl;al-ve.~. - JuUo F1'óta. -
Ram.iro Barcellos. - Homero Bapti'ita. - Pinheiro .Jfachadc'. 
- Julio de Casti.lhos. - Ma?·tinho Prado Junior. -- Cassiano 
rlo .Ya.seim.ento. - Jfenna Barreto. - Tho1npscm Flôres. -
J>m·eiJ·o. da Costa. - Bo1·ge.f) de _}Jedeiros. - .4.lcides Lima. -
Rocha o ... ~orio. - Demetrio Ribeü·o. - Antão Gonçalves dei 
Faria. - LattrG.' Sod:ré. - .A. Indio do Brasil. - Paes de Cm·
valho. - Costa Rodr·igue.~. - Se1·:edello Correia. -:- Antonio 
R(l.ena. - Jfatta Bacellar.- Ferrei1•a Cantão.- Nina Ribei1•o . 
- .4.nnibal Falcão. - A1·istides Lobo. - Pedro Chermont. -
:ftlanr:el Barata. - Lopes Trovão. - A?·istides .1.ltaia. - 1Yelson 
de Vasconcellos Alm.e1:da.- Fu/rquirn We1·nek. - .José Au.
(11Uf.o Vinh.o.es. - Cunha Junior. - Jo.~é H1H1ino. » 

Requerendo o Sr. Serzcdello que a votação desta moção 
seja non1ina1~ e sendo approvado c:;t.c reqn-erimcnt.o vr.rhal ~ (~ 
approvada a moção. 

Vr.n1 á :Nrc5a a s~guinte 

Declm·ar.;ão de v ot-o 

« Declaran1os .que a nossa approvaç~ão á n1oção apt•esen
tada pelos Srs. Ubaldino do _-\•maral e outros não import.a. 
outra J elegação ·que não .seja das funcções do Poder ExecutiYO 
e Administração da Repuhlica . - A)rnphiloplâo B . F1·ei'rtJ de 
Ca~·valho. ~ C'ltStod·io José de JJlellO. - So.ntos Pe1·ei1•a.» 

E' e~mnln10ntc l idn nxna dr.r.ln.t·adio df' Yoln do Sr. .Al mino 
Affonso.-
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Na OJ'dcm dó dia o Sr. Elyscu Ma~Uns a-presenta cl~-dr: 
versa~. 

Em.endas ao lltojeclo de Re[}im.cnto 

Ru~citnndo-se uma questão de ordem~ vem :i l\Ies:l o se
guinte 

Requ.c·rim.ento 

«~Rcqtwr·cmos que n di::;cussão do projccto do Rf7gimr.nf.o 
seja po_r eapitulos e .a votação .por artigos. - Th.o·maz Delfino. 
- .4lr:tn.rlo Guanabm·a. » 

CotHmltado o Congresso, rc~ofve quo seja a d i~cu~~fio por 
r.npif.u los c a Yotação .por artigo~. 

Pos!.o a volos, é approyado. 
E' ian1hen1 lido o seguinte 

RP.r,uer'i-m.cnto 

« ll~quciro que seja·m. i1i1prcs~as ns .r,mcndas f' rJi~t.rilm irias 
para scrr.m discnLiclas com o Hêgirnl:'nl .o~ flllf' Sl'l'Ú. ndi~rlo par·a 
cfc~pois. - A·r·ü;ticles Lobo.» 

Poslo n. votos~ ü ap.provado. 
Ycn1 ú :Jfc~a mais este 

Requerim~nto 

--
«Requeiro que se .ponhnn1 em discussão hoje 4tS capif.ulos 

Jo c 2.') do Hcg·imcnLo, c~ -upp;J.'Ovad.o::.~ JlWJt•rda-~e tí. t~lc•i(;ão da 
l\f~sa. -S. R. - Jm1o de S'iquC'iro.» 

Julga{fo prejudicado. 
] E' lida a seguinte 

« Fa(}o restricção á.s primeiras ,palavras dn. indicuç.ão~ vo
tando !por ella desde as palavras - r:onside1·anrlr.• rru.c ~~ de 'lrt'
f}ente necessidade - entendendo-se que a indicaçfio rr:'l'c•t'e-::;e 
apenas ao Poder Excuf.iYO~ -· A lmüw .. 4.([ onso. » 

Na sessão ao 19 viernn1 :í -~l.'}sa ns st\~lüntes 

Decl.ltraçt1es df.! '"Oto 

. «Tendo deixado de ~er inserida na acta. da sessão de 
horiten1 a conlmunicação que fiz~ de :não h:l\·er compar~cido 
por achar-n1c enfern1o~ reclamo contra -essa omissão. ·- ri
r:torino Jl c.nteü·o . » 

<t Declaran1os que~ presentes á ses~ão de honten1~ votámos 
pela moção apresentada pelo Sr. Ubaldino do Amaral! tendo 
havido· on1issão dos nossos nomes na. act.a de hoje. - Jlanoel 
Fttlyeneio. ~ Ferreira Robello. - Antonio Olyntho. - La-



mounier Godofredo.- João Pinhei-ro.- Astolpho Pio.- João 
Luiz. - Do1ningos Porto. - Pacifico Masco:renhás. - PaUeta. 
-.João A.vellar. - Dut'ra lVicacio. - Chagas Lobato. - Carlos 
Chagas. -Domingos Rocha. - Gonçalves Ramos. - Gabriel. 
Magalhães- Ferrei'ra Brandão.- FranciSco Veiga.'> 

(: Reclamo contra a omissão do meu nome na votação da 
moção apresentada pelo Sr. Senador Ubaldino do Amaral. · -
Rrico Coclhc:.~ · 

~Declaramos qu-e esta vamos.. presentes e votámos a favor 
da moyão apresentada honte~ pelo Sr. Dnald~no do Amà:i7?-f'? 
- CoelltC.' e Cantpos. - A. Mtlton. - J. Aveltno.» ~( 

Ha ainda outras reclamações verbaes .: '· 

COMPROMISSO REGI~TAL 

·Gontrahido perante a Me.sa, pelo Sr. Dr. Leonel F.i1ho. 
Deputado reconhecido pelo Estado de Minas Geraes. 

Na orden1 do dia entra em discussão o ca.pit11lo 1 o do pro
jc·cto de Regin1ento para o Congresso Nacional Constituinte 
~ que trata da Reuniilo do Congresso. 

São: approvados successivamente os arts. 1, 2 c ::f-do ca
pitulo 1 o e uma 

Emenda 

Do Sr. Moraes Barros ao art. 3°, -concebida nestes termos: ,. 
« Suppriman1-se as palavras - que terá log-ar na sctsão 

immediata á da installacão.~ · 
Entra em discussão · o capitulo 2° e uma emenda df\ 

Sr. .Tos é HyginJJ e outros, concebida nestes termos. ao art. 51): 
« Supprimam-se a;s palavras - por escrutínio secreto -

e n.ccrescente-se ao final do artigo - -e devendo as cedu las 
ser assignadas pelos respectivos votantes.» 

T·ravada a discussão. vên1 á l\'Iesa as seguintes 

Emendas ao art. 9° 

Depois da phrase - deixe a -p:residencia - accrescentem
se as palavras - emquanto se tratar do objecto que se pro
ponha a discutir. 

Sala das sessõ-es, 19 de novembro de 1890. - Alminl} 
Affonso. · 

Supprimam-se as palavras - e votar. - A. E'ttzebio. -
Arthur Rios. : . 

São approvados os arts. 4° a 16 e as emendas apresen
f.adas ao art. 5° .pelos Srs. Jos~ Hygino e outros~ e ao go~ pelo 
Sr. _.<\Jiniro Affonso. 

Não são approvadas as em-endas offerecidas ao art. 5° 
pelo Sr. .Tosé Hygino e outros, e ao art. go pelos Srs. Antonio 
Euzebio e Arthur Rios. 

Entra en1 discussão o capitul.l) III - Dos Rep·resentantes ., 
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~. ' · Entram coiljünctamente -em discussão as emendàs, .já im
pressas e offerecidas: 

_-\o art. 2Ó, pelo Sr~ PinlJ-ej=r·c; · 'G~~d~s;--·~~ -~.22;:·-l: 2~;:. );~r;; c .. ---
Sr. Muniz Freire; ao art. 24, pelos Srs. José Hygino ee outro~ 
e Erico Coelho; ao art. 25, ·pelo Sr. José Hygino e outros; 
duas ao art. 27, sendo un1a ampliando-o, pelo Sr. José Hygino 
D o:lf::--os, c entra supprim.indo-.o, pelo . 8r. Chagas. Lobato 
e outros .. · 

Vêm á Mesa~ são lidas e entram~ em discussão as se
guintes 

Emendas· 

· Proponho a suppressão da parte do art. 17 ·que -se refere 
á ·promessa pu compromisso do art. 18, que, por esta f6rma, 
ficará prejudicadõ. - Sá _4.ndrade. _ . 

Substitua-se a affirmacão alli contida, pela s~nuinte -
J)rometto guardar a Constitujção que fôr adoptada~ desem
penhar fiel e l-egalmente o cargo que me foi confiado, e sus
tentar a união, a integridade e a independência da Nação. 
Epitacio f>ess~a. 

São lidas mais as seguint-es 

Emendas 

Seja substituída a formula da affirmação do art. · 17 pelo 
seguinte - Prometto cumprir fielmente, e de accôrdo com a 
minha consciencia, os deveres do· n1andato de que n1e .acho 
investido. - Frede1~co Guillte1·me. - Sou,za Serrano. ·- Mei1·a 
de Vasconcellos. - : Bellarmino Ca1·neiro. - J dão Barbalho. . . 

Ao art. 20- Supprimam-se as palavras- entendendo-se 
qne foi approvaao: até - presentes .. - Epitaci(! Pessôa.-

.Ao art. 22~ § 1 o~ en1 logar de un1 dos se~reta!'ios, diga-se 
- o . 1() Secret-ario. - 11rancisco Veirta. · - Feliciano Penrw., 
- Francisco Arnm·o.l. - Dutra Nir:acio. 

Ao mesmo a~ti-go, § 2° - Dará precedeneia ao mais velho 
ou~ n~ egualdade de edade, . -designará a sorte. Supprimam-so 
a:3 ou t.ras-palavras_ - Almino A.{fonso-

Ao final do art ·: 24 - Diga-~e. : - · referencias individuaes 
offensivas. - A.lmino. 'Affonso. . · . . . 

Ao art. 27 - Não poderá ser dado para ordem do dia, · 
nem constituir ob.iecto -de discussão assumpto que não seja 
in1mediatamente ligado ao fim. do Congresso, como consti
f.tiinte~ salvo requerimento~ devidan1ente approvado, · em. se3-
são anterior,. pela maioria dos n1embros .presentes. - A. Ca~ 
vo.lcanti. · . 

~~t. 27 - Proponho que o art. 27 seja substituído pelo 
se!!·llint.c - · Divjdjr-se-á em duas partes a orde.m -ao_ dia, a 
1 a -consagrada á n1atcria constitucional, e a 2~ ao exercício d0 
Poder L~islativ.o ordinario. - Americo Lobo. 

_·\o a~t. 28 - . _\.ccrcscente-se: perante .3. I\1'-esa que ser
viu nas sessões preparatorias. - Gener_oso .~.V.arques_. 

Requerido o encerramento da discussão .»elo Sr. Aristides. 
Maia, não é approvad.Q. . . 



Trava-se uma .questão de ()rdem e vein Já Mesa a: seguinte 

· El\fEND.-\ AO .AHT. 22~ § 1° 

. «Na ordem en1 ·que tiver sido inscripto. - 'bfaUa Ma-
chado.'» 

'Procede-se :::á votacão successiva dos ·arts. 17 a 28. 
E' appr:ovado o art. 17, sendo rejeitada$ todas as emen

das off erec1das ao mesmo artigo. 
São egualn1ente alpprovados os arf.s. 1.8 e J 9. 
E' tan)ben1 approvado o art. 20 e rejeitadas as en1endas 

offereciuas ao n1esmo artigo. 
E' approvado o art. 21. 
E. approvada un1a eine,nda SUPIH'Cssiva do art. 22, offc

recida pelo Sr. Zama. 
E~ approvado o § 1 o do mesn1o artigo, salva a emenda do 

Sr. l\Iatta :Machado~ a qual é tan1ben1 approvada, fi·eaudo pre
.iudicada a emenda offerecida a este mesmo paragrapho pelos 
81·s. l~raneisco Veiga! }..,eliciano Penua e outros. 

E' en1 seguida approvado <> § 2'0 do mesmo artigo. sendo 
J·ejeitada a emenda que ao mesn1o paragrapho offereceu Q Sr .. 
Almino Affonso. 

E' a-pprovado o art. 23 • 
E' approvado o art.. 2-i~ sendo retirada a emenda ·que ao 

n1esn1o artigo o.fferecerarn o Sr. José Hygino c outros~ a rc
querinlcnto do Sr .. .:\.lcindo Guanabara. 

E' approvada a cn1enda ·Substitutiva do art. 25. offerccida 
pelo ::-;r. Jús(~ Hyginn c outros. 

E' approvado o art. 2)6. 
E'. pp~to a · v o t.os o art. 27 . 
.O Sr. }~rerlm:jco Borges requer que a votac::ão deste· ar-

t]."··u .:)-J •Jt'f' 4~ U(l ::- h~·it· ~e· n-ut"ntc ... . e - ' •. . J ~~ - ... l.. ·- ~ • 

E' <lP·Provado o requedrnento. . 
· E' retirada uma emenda do Sr. Sou to. 

O .Sn~. '~LI\'l'TA l\I\cnAoo lê o seguinte substitutivo ao ar-· 
tigo 27;~ que é do teôr seguinte: 

<<Art. 27. Nüo poderá ser datlo para ordem do dia~ nem 
eonstituir objecf.o de discussão. as~u1npto que não seja ·immc
diatan1cnte ligado ao fhn do Congresso Constituinte. salvo rc
querhnento devidan1cnte approvado~ em sessão anterior, pela 
umioria tios n1enJb~os presentes. - A. Cavalcanti.» 

·"Nem á Me~a o ·Seguinte: 

REQUERIMENTO 

<<;Re-queiro qu·e ~e adie a discussão do art. 4"~ até que 
~eja eleita a l\:Iesa. definitiva.- A·ristül(!S J.llaia. - !Jlanhiics 
Bar'reto. - Gonçalves Ra"mos. - Ferreira Pires. -:---- Pacifico 
· .1ll ascwrenhas .~ 

.Posto a votos~ ~~ e8tc ::.•equer·ín1ento rc.i eilado. 
E~ approvada a emenda substitutiva do art. 27, ofJerc

cida ·pelo Sr. A1naro Cavalcanti~ ficando prejudicada a que 
ao n1esnJo artigo offcreceu o Sr. An1erico Lobo. 

. E' approYado o art. 28, com a emenda an1pliativa. of-
ferecida pelo Sr. Generoso l\'Ia~ues. . 

Entra em àiscussão o capitulo 4° - Das at:tas. 
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Ven1 á :1\I.csa e é -lida a ·seguinte em·enda: · 
Ao art. 31 accrescentc-se :· - devendo os trabalhos da~ · 

sessões ser publicados en1 resumo. - Ferrei'ra Brandão. · - · 
Cha(Jas Lo bato .. -. Leonel Filho.· - Stoclt.ler. .;__ Alvaro Bo-
telho. . · . 

Ninguen1 pedindo a palavra. é encerrada a discussão . 
.São approvados os arts. 29~ 30 e 3·1~. séndo approvada ·a 

errwnda offerecida ao art. ; 30. pelo Sr. José · Hygino . e ou
tros. sendo rejeitadas as offerecidas ao art. 31. pelos Srs. Fer-
.J'eh:a Bran-dão e outros. e: Amaró Cavalcanti. · ~-~ 

O Sr. Elyseu Martins dá esclarecimentos sobre a emenda 
upresentada ao art. 31. 

Procedendo-se :á verificação da vota<,:ão~ é approvada a 
emenda. _ 

Entra en1 discussão o art..· 5° - Da ordem do.'J trabalhos. 
São lidas as seguintes 

E!\fENDAS 

Ao art. 34 - Quando no meio da sessão, retirando-se 
algunl dos n1embros do Congresso. reconhecer-se que não ha 
nutnero legal. continuará a discussão das 1naterias dadas para 
ordem ·do dia. ficando a votação adiada para o dia seguinte. 
- S . R. - Dr. Canú.t.o. 

_-\.o a:l.'t .. 35 - S.o fjnal. diga-se: - até completar ·qualrc 
horas de effectivo trabalho. -- A. Ca-va.lcanU. 

Ao art. :~5 - Depois das palavras - necessado ' para 
eonipletar - accrescente-se - quatro horas de effectivn t1·a

~~~.H1o - sup"prin1idas as palavéas que formam o resLo do 
arlig0. - Ca.süniJ•o .Tun·io.1'. · , . : 

Proponho que á emenda . apresentada ao. art . . 37 aoores
eente-se: P qualquer requerimento relativc) ao as-stunpto de 
ordCin ou intere:::sc publico. - SerzedellC'. · 

. Ao § 'lu do art .. ,j2: En1 Yez de - concluída a sessão 
8•!cr·ela. diga-:.:e: - ante~ de enc-errar-se a sessão secreta. 
!.1-rthu-r Rios. . 

São ·successivan1ente postos em votação e approvados os · 
arts ~ 32 e . 33. . 

S~o tan1hem a~proYados os demais artigos · -cor:ó.. as eJnen
das ·que lhes for·az1l offerecid«.s. sendo prejudicado o art. 31, 
en1 consequencia da approvaoãci da e1nenda do Sr. Cantão. 

Entra em discussão o capitulo 6~> - Da votaç{io. 
Subn1eitidos successivatnente á votação. são approvados 

todos os artigos e rejeitadas as emendas suppressivas dos Sr~. 
Theodureto Souto c Barbosa Lima. 

· Entra e1n discu:;são o Cl:l,pitulo 7° da Constituic;.ão; sua di.5-
cussão c approvacão. 

:V en1 á ,:\'lesa · o seguinte 

REQTJEIUMENTO 

~ Re.quciro ·seJa sulnncttid(l :i - votação o llcgínlclllo em .. , 
!!'lobo e a contar do art. 56 em deant~ salvas . as emendas im
pressas. ~ S. ··R. - José Avelino~» 

. Retirado~ a pedi<lo do seu autor. 
•' 
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v eni á 1\iésa ·e é lida a · seguinte · 
" 

El\-tE!\TD.~· 

<l'Supprimarri:..se os §§ ~ e jo do art. 5i . . S. R. - R.1 
Barcellos-~ - L.: Müller..> 

:Yêm mai~ á Mesa. as ~eguintes 

. EMENDAS 

«Indica que se supprima .o § 6° do art. 57 do Regimento. · 
Am.erico Lobo.» 
« Supprin1am-se as palavras - en1 cedulas assignadas -~ 
Ha prot~.:,stos contra a aceitação desta e1nenda cuja assi

~:natura não consta. '-' 

O Srt .. JosE' HYGINo, allegando que houve equivoco na. vo
tação da emenda additiva ao art. 57, pede que a mesma vo-
iat;.ão seja . rectificada. .· 

O SR. PRESIDENTE dei:x:a de attender a esse pedido, por 
tratar-se de ma teria vencida. 

,Vem á Mesa e é lida a seguinte 

~1:ENDA 

<<Ao 1 (> periodo do art.· 59 ac·crescente-se: não -podendo 
fn11ar por 1nais de· 20 n1innt.os. salvo si pedir e lhe fôr con
cedida a pro rogação por 1nais 20 minutos. - Ferreira B1·an
dão . - ClJ.a(Jas Lobató~ - Leonel · Filho. - A. Stockler. -
Dut1·a Nicacio. - · Alva~ Botelho., 

Vem ·á 1\'Iesa a seguinte 

E-1\1:ENDA .-\0 PARAGR:\PHO UNICO DO ART. 59 : 

«A discussão será restricta ao projecto: salva a dispósi~ão 
jc.í. vnt.ada do art. 27. - Epitacio Pessôa., . 

E' approvado o art. 56. 
~ão e,gualrbente a:pprovadas a:3- mnendas d~'-3 Srs. Ramirn 

J3arcellos e :Müller, supprimindo os §§ 2<> e 3 .. do a.rt~ 57, c 
a que accrescenta ao § do mesmo artigo - e do Districto 
Jl'ederal. 

,. Não é approvado o § 6° do referido artigo, ficando pre-
judicada a emenda do Sr. Americo Lobo" e sendo approvados 
os den1ais paragrahos. 

E' approvado .o art .. ~8. com a. emenda do Sr. J'osé Hy
dno e <>utros. 
'"' São rejeitadas as emendas do Sr. Epitacio ao paragrapho 
unieo do. art. 59 e do Sr. Ferreira Brandão e outros .. 

São approvados todos os outros artigos. . 
Entra em discussão o capitulo vm -. -.Da eleição do Pre--

sidente e do Vice-Presidente da Republica. · . 
O Sr. José Avelino requer a prorogação da hora para ui-· 

timar-~e a discussão d~te capitu19. E 7 
· approvada. a pr9roga-
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. ção da hora~ fieandq._ preJUdicado o requer.in1ento verbal de 
adian1ento, proposto pelo Sr. Aristides Maía. · .. _._ ·· · 

Entra em discussão o capitulo VID. . -: _:~ · . 
Trava-s(~ debate, e o Sr. Ubaldino do Amaral requer o 

adia1nento da discussão. :Foi approvado o requerimento. 
Vão a irr.!.primir· as seguintes ernendas relativas ao capi

tulo vm. 
«Proponho que seja supprimido todo o capitulo so do Re

g-imento, até que seja definitivamente approvada a Constitui-
ção.~ - G. Bezouro~ · 
. . Ao art. 70, d.epois da palavra cedula~ aecrescentem-se as 

seguintes: assignada pelo respootivo rvotante ,.~ : 
Suppríma-se o § 2° do art. 74. - J. V. Mei'r·a de Vascon-

cellos. . 
Ao .art. 70. Substituam-se as palavras - urra cedula - .

l::elas palavra~ - duas cedula.s - contendo uma - Para Pre
sidente da Republica. !F ..• ·• • , e _outra :--! Para Vi~e-Presidente 
F.... - G. Bezouro.» · · 

· «Indicamos :que se accrescente no final do art. 7-0 - de
vendo a cedula ser assígn~da pelo respectivo votante. -
Baptista da Motta. ~José Bevilaqua.> · 

Ao art. 7~ aoorescente-se: 
«...~o caso de empate entre os dois cidadãos mais votados, 

<.linda se procederá a nova eleição, e i·epetindo-se o empate, de
cidirá a sorte. -·- B. Jf endonça.~ 

O art. 76 substitua-se pelo seguinte: 
«Reaberta a sessão, lida e approvada a acta, o Presidente 

do Congresso marcará nova sessão para a solemnidade da 
posse do cidadão eleito -Presidente da Republica, si se achar 
na Capital Federal, e, no caso contrario, declarar.á encerrados 
os respectivos trabalhos, convocando opportunamente reunião 
do Congreso;. para esse fim. - B. de. Mendonça.> 
· ~o art. 7-6 deve-se augmentar - depois de ter o Pre-
sidente da Republica, eleito nos termos dos · artigos anteriores, 
prestado compromisso perante o Co~~esso. o:- Angelo Pi-
nheiro.» · 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO ;.~ 

,~Dedaro que votei pela emenda ·que supprin1ia o escruti
niu secreto, e contra a que reduziu as horas de trabalho_ do 
COJ" gresso. - João Barbalho .» 

Na sessão de 20, depois de algumas observacões do Sr.: 
Hevilaqua sobre a fidelidaàe dag actas e dos trabalhos steno
graphicos, é approvada a acta da sessão ·antecedente. 

· .Achando-se na · ante-sala os Srs. Raymundo Bandeira, 
· J·oaquim Antonio Cruz e Pedro Velho de Albuquerque lVIara
nhão., o. 1 o e o 3° deputados reconhecidos pelós estados de 

_Pernambuco e Rio Grande do Norte e o 2° Senador pelo Es
tado do l)iauhy~ B ~sr. Presidente convida a Commissão nv
meada na sessão anterior para introd~il-o~ nq recinto, onde, 
perante a :Mesa, contrahen1 o compromisso regimental. 

o Sr. Coelho e Campos (pela ordem) requer que seja con
yidad.Q a prestar o compromisso do Regimen:tp o §~ ~·~ Leandro 

i2 
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-Ribeiro de Siqueira l\Iaciel~ Deputado reconhecido pelo Es
tado de Sergipe. que é introduzido no .. re-cinto com as rnes
mas forrnalidades e presta o referido compromisso. 

E' enviada ü Mesa e lida a seguinte 

MOÇÃO 

«Hequciro á :Mesa que se non1eie uma comn1issão de tres 
membros para fedjgir a n1ensagen1 que tem de acompanhar 
u n1otflo votada ante...:honten1. 

Egualmenic proponho que ~c 1orne explicado na 1l1en:;a-
e-cn1 o .-:::cgtJinte: · 

Que o Congresso~ senhor dos destinos da Nação c de 
posse de todos os poderes nacioilaes. e reservando-se o pleno 
ex~.~t·t·icio do:S poderes constituintes. esr)era do patrjotismn do 
GnYernn ProYi~orio que continue li.a gestão dos ncgocios nu
hlieo:::. 1·evestido de todos os poderes necessarios para o des
empenho de sua alta n1issão. - Rdmdro Ba?·t:ellos.» 

Y ên1 á Mesa mais estas 

l\IOÇÕES 

<<0 Congresso Nacional resolve: 

1." Manter em sua integridade a moção por cllc unani
nwnwnte votada Ha ~essão de '18 do corrente: · , 

2·.0 Reservar exclusivamente ·para si o legislar sobre toda 
a n1ateria constituinte: 

:~.0 Investir o poder revoluciouario de faculc.ia(lcs lc:::·i:-:;-
1ai iva~ (trdinarias até a org-anizaeão definitiva dos podcr('s vu
hlieo.'. - Arz'lstides Lobo.» 

« f:ongrcsso Nacional~ reservando a funcção constituinte. 
f'onfin que o Govern0 Provisorio continuará a usar de todos 
~~~ ptul(~re::: cl~ que o invesUu a revolução de 15 de noven1bro 
til' l:•wo. eom"' a n1e:;;.ma nrudencia. criterio c patriotisn1o cntn 
que n tem feito até: hoje~ e passa· á ordem do dia. - Elt~sen 
.1/trrl ins. - Lauro JlüUer. -- Lnfz Ddpli'ino. - RauJino Jfm"n. 
-- Cm·lüs Ca1n.pos. - Lacerda Coutinho. 

:Pjndn o debate~ proqede-se á votacão da moção do Sr. n.. 
Bn.J·ccllo8. que é approvada: fieando prejudicada a do Sr. A.ri~
tidc~ Lobo. 

O ~1·. Pl'e~-itlente nomeia pa1·a a Con1missão qUL' tem dn 
rP•Iigjr c apresentar ao chefe do GovCI'JlO a n:.oç:ã.n: os Sr·s. n.a.
n1iro Barcellos, Antonio Eusebio e .Costa Machado.· 

-Vên1 á :Mesa as seguint~s 
.. , 

DECLARAÇÕES 

<<Não. visto votar pela n1oção . do Sr. Silveira Lobo. _.:. Sâ 
A:nd'radc. » 

«-·ç·Dt<~i eotltra. para guardar· r.o11ercncia com o voto qnc 
anteriormente proferi sobre a mo cão U)laldino. - Gab1•iel 
J/ auallule:,· .'> 
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<< Yolo - ·sitn - com a :;eguinfe resll"icc;ãc.•: (j Congr•':5:-sn 
não estií. de posse da .soberania nacional. - ~Iarciano de -J..lla-
!Ja.lhães.» : 

«Voto - siln - ú n10ção . do Sr. Ra1niro Barcellos: Os 
poderes legislativo c executivo~ por emquanto, não podem dei-
xar de continuar nas n1ãos do Governo Provisorio. · 

O Congresso~ convocado pelo uni.w poder legítilno ·então 
existente~ para votar a Constituiç.ão e eleger o Presiaente . c 
Vice...,Presidente da H.epublica, ten1 apenas o poder consti
tuinte: o Governo. que baixou aquelle decreto1 não devia re~ 
nunciar os seus póderes nas n1ãos de uü1a Assen1bléa~ que não 
m·a {!0ll1petente para recehe1-0S 1 desde que fôrá eleita só
nlcnle em seu pritneír~ periodo~ emn faculdade constituinte. 

O Congresso não está de posse de todos ·os poderes, 
eon1n cHz a mot_:,ão: tcn1 apenas n ~onstituinte~ .e por is:3o 
não tcrn qu<:> fazer delegaçõe~; deve limitar-se a não acceitar a 
renune.ia feita pelo Govct'nn. - Epitacio Pe8sôa.» 

<< Deelaro l'Iltc voLei pela n1oç:ã.o apresentada pelo Dr. 
Aristides Lobo. - Leopoldo de Bulhões." 

«Sim - n1.enos ·quanto a,·- senhor dos destinos da Na
~: fio - por entender que usto principio, enúnciado cru urna 
ConsLii'uinte: envolve doutrina perigosa. comu provaria. si 
não fosso encerrada a discussão~ para .a ·qual: aliás, n1c havia 
in:Scrípto. - Caetano de A.lbuquerque.» · 

<<Declaro que votei ·contra a moção do ·Dr. Ramiro Bar
~.~ellos. porque votaria pela-do Dr . .Aristides Lobo. - 'l'hornaz 
Dclplâno. 

« Dcdat·o que votei pela prin1ch~ parte da Jnor.ãt• . do 
D1'. Ran1irn Bart;cllos e votaria pela rilncão do Dr. Arjstidcs 
Loltü. - Silca. Canedo.>> 

« Dedat·n que votaria ]H! la nlo~.;ão apresentada pelo Dr. 
Aristides Lobo. -A .. 1·islilie,o; Jfaia. >> . 

Na ordem do dia c;ontinúa a discu~são do capitulo VIII. 
V c1n á l\lcsa c é lido o seguinte 

REQUERI:!\1:ENTO 

<< P.r·o1wn llc; a ;-:;uppre:;~ão dos al'l::;. 70 u 7G. Pela Con~
lnissão. - José A·'oclino.>> 

São tamhen1 lidas as seguintes 

E.l\!ENDAS 

« .:\ l\le~a proviJcnciurú em (ltúeul a ·que scja.1n facHltadn~ 
ao~ mcnllll·o~ do Congresso todos os rnoios do ·con1modid.adc. 
du maneira qur; pos~an1 se con::-ervur na Casa o tempo indh~ 
pl~U!:'aYnl 110 lll'Oc;esso uc clcitão ue Presidente c Vice-Pre:;i-
dcntt· da Rcpnblicu. . , · 

S. R. Frede'J•ico Borges. - .~lar·tü~ho llocb·iuues. 
Franch>co Bada'J'Ó. - Vi1·iato de 31edei1·os:>> 

«Art.. 69 _ Seja ' redigido do seguinte modo: -
.Adaptada a c'onstítuição. proceder-se-:á na fórnJa poir 

ella determinada ·á ~lcição do Presidente c do Vice-Presi
dente da Ropublica. Esta eleioão eonst.ituirá a unica materia 
de ordcn1 do dia da sessão para ·que fôr annunciada.» · 
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« Ao art. 70 accrescente-se: 
§ 1.0 Uma vez começada! esta eleição não poderá. ~er, 

inteiTompida; devendo, portanto. terminar na mesma -sessao .. 
§ 2.0 Nenhum membro do Congresso pod'e~á al>ster-se d~ 

votar. salvo o caso de não poder comparecer, o que dever.a 
justificar com -antecedencia.l> 

« Ao art. 73 accrescente-se : 
Paragrapho uni co. No caso de empate, decidir-se-á de 

accõrdo ·com o que preceitua a Constituição.~ 
4: _1\.rt. 7 4. Supprjma-se por desnecessario, á vista da re

daccão proposta para .o art. 70. - Jlanoel Valladão. -·Rosa 
Junior~ · 

Apoiadas, entram conjunctamente em discussão, não só 
o requerimento, como tambem ns emendas. 

E' encerrada a discussão. . 
O Sr. Frederico Borges pede a retirada da sua emenda. 

O Congresso concede. . 
E' approvado o requerimento do Sr. José Avelino, ficando 

prejudicadas as emendas apresentadas na sessão e a do Sr. Ga
bino Bezouro, offerecida na sessão anterior. 

Submettido á votação o art. 69, é approvado. 
Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

r «Declaro-que votei a :favor da. emenda suppressiva do e&
crutinio secreto e contra a relativa á reducção das horas de 
~trabalho no Congresso Constituinte. - A.morim Garcia.~ 

O Sr. Presidente declara que a 1\Iesa resolve enviar á 
:mesn;a Con1missão o Regirnento corr. as emendas approvada.s, 
para redigil-o -conforme o veneido. · ·-=:, .. , 

Tendo sido approvada a parte do Regimento .que se refere 
á eleição da l\1-esa, acredito .que podem-os considerai-o em exe
·cução nesta parte, para não interromper a marcha de nossos 
trabalhos. 

Vai a imprin1ir a seguinte 

REDACÇÃQ DO REGIMENTO P.ARA O CONGRES,SQ NACIO!..~AL CONSTI
TUINTE 

Na sessão de 2i o Dr. Badaró lê o seguinte 

REQUERIMENTO 
I 

«Requeiro que, pela repartição competente, sejam remet
tidos aos membros do Congresso exemplares de todas as leis 
c regulan1entos promulgados -pelo Governo Provisorio desde 
15 de noven1bro do anno passado até hoje.» 

Reclamaoão do Sr. Correia Rabello contra a omissão de 
s~u nome na votação da moç,ão do Sr. Ubaldino do Amaral, 
pela ·qual :vo!ou. , . . .. = 

· Declaracao do Sr. Anton-Io Olyntho de ter votado com ou
tros COll1Danheiros de bancada, contra a mocão do 'sr. Bar-
cellos. ..:!. · 
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E' lido~ apoiado, p"o-s1"o em msclTh-sãu -e-~~~~~t.e_annr_~ 
vado .o=seguinte · 

REQUERIMENTO 

« R'equei.ro .que~ pela repartição competente, sejarri reme~ 
tidos {lOS membros do Congresso exemplares de todas. as le1s 
e regulamentos promulgados pelo Governo. Provisorio desde 
15 de novembro do anno passado até hoje. -Franciscc Ba
daró:~ 

O Sn. ·1 o SECRETARIO pro·cede á leitura da seguinte 

REDACÇÃO DE MENSAGE!\( 

Generalissimo ·: - O Congresso dos Estados Unidos do 
Brazil, reservando-se em toda a plenitude os poderes consti
tuintes rle que está investido~ resolveu, em sessão do dia fS. 
appellar para o vosso patriotismo. afim de que vos mante
n h ar.~ na direcção dos negocias publicos. 

Asism~ pois, espera que continueis no exercício dos pode
res que. en1 cumprimento de honroso dever~ restituistes !i 
Nação na pessoa de seus eleitos, até que. definitivamente de
cretada a Constituição politicn da Republica e eleito o seu 
Presidente, se observe a divisão dos poderes nacionaes~ con-
frrrmc fôr pela mesma esta tu ido.. = 

Saude e fra ~ :·rnidade. - .Tos é da Costa Jfacha;lo SO'IJ,za. 
- ~t1nton1:o Euzcbio Gonçalves de .4.lmeiã.a. - Ram.iro Bar
ceilos. 

E' enviada á l\fesa a seguinte 

DEcLAR.o\ÇÃO 

Requeiro que 3.0 meu voto se accreseente: depois 'de -. 
senhor dos destinos da Nação , e de posse de todos os poderes 
nMionaes. - Ca~Jtano de Albttquerqt~e ... 

E' sem debate approvada a redacção dR mensagem. 
O Sn. PnESIDENTE nomeia a seguinte Commissão~ para le

var a mensagem .que~ ao Sr. generalíssimo Chefe do Gov-erno 
'Provisorio. dirige o Congresso Nacional: Ramiro Barcellos~ 
;Joaquim Sarmento. Laper . .João Pedro. Martinho Rodrigues, 
Moraes Barros~ .João 'Vieira~ 1\figuel Castro e Seabra. 

São lidas as ~eguintes 

DECL..o\R.AÇÕES 

Declaro ·que. presente ·á sessão de hontem: '(20)'. votei pela 
mocãr~ apresentada pelo Senador Ramiro Ba-rcellos: - Flett'r'!J 
Cu.rado. 

Declaro que. por .ocçasião de votar-se a indicação Ra
miro Barcell('\S. no dia rl0 hontem. votei do seguinte :modo: -· -
com . restriccão por princi'pio~ sim. 

Esta restri·eção significa - coherencia com o meu voto 
antedormente dado~ nó dia 18~ á. indieacão do Sr. represen
tante Ubaldino do Ama-ral. -· Almino 44.ffonso. 
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Entra em discussão a redacção do Regin1ento para o Con
gresso Nacional e são enviados á .Mesa as s~~intes 

RECLA.:.'\{AÇÕES 

Foram supprin1idas as en1endas relativas aos arts. <i1 c 
59. Reclan1o contra esta suppressão. - Barbo:::a Li'ma. 

Sã.o estas as emendas remettidas: 
Art. 57. Ao n1esn1o accrescente-se: E' licito a qualquer 

Juernbro do Congres~o ap_resent~r. por escripto~ ú Cornmis~ão, 
as indicações que jul·gar- convenientes. 

O art. 59 substitua-se pelo seguinte: 
Cada membro do Congresso só poder:'t fallnr duas vezes 

:;;obre a n1aterin c1n rJi~cussão. não podendo e:xcr.dm~ dP- uma 
h ora. cada vez. · 

0 Ao n1esmo artigo supprin1n.-sc o pnragrapho nnico . 
..:\1) art. GO. Buh~liLna-~c a palavra - n"laior·ia- prln~ :"'C

guintes - dois Lercos. 
Ao arL G.l . . snb~til.tHl-~P n painn·a - 11m ll''lTO - pPln~ 

scgu in f es - l)Or 15 n1emhr<1:" 0u pPia 1úl.al iclndP- do::: mcmlH·o~ 
j1resent0s da rr.prcsf"n taofio ele um Estndo. - Pn.es dr: Cn·r
?:alho. 

E~ enviada :í. !\lesa a seguinte 

CORRIOE~·WA 

Ao art. 22. SupprÚ)1a~se -a palavra alt .Prnadan1~nf.n -
Q'IJ.~ ficou sen1 razão· de ser. ·- · 

Ao art. 2q __ · Snpprjn1an1-st~ n!=i palavras - heri1 a~!=iiin 
fazer r<'fcrencias jndivi.clua~s -. conforme o vencido. 

Ao art. "6. Supprin1am-sc ·a~ palavra~ - a qnal c.onti
nuará em quanto hollvcr para i:::~o 1111n1rr:1 -. nos f 0rmos do 
nrt. 32. - B. Mendonça. 

Ven1 :i :Mesa e é lido o seguir ... tc 

. . ... REQUERI~IENTO 

Propon1os que~ o novo Rcgin:.ento vollc ú Con1n1i~são~ par!.\ 
que execute as altcruçües fcHas pelo Congresso. - Bnpti.~ta 
da .JJ oUrr.. - J os r~ B enihtqua. - · 

Posto a votos este requerin1ento~ é rejeitaão . 
. E' approvndn a redacção do Regimento. con1 a~ all.crar·õcs · 

feil.as, indo novamente á Coú1n1issão! para i.omal-n:~ ~m eon:::i-
deracão. . · · 

·~:1: ?rde.m rlo cl ia procede-se ú 01 cjgão da l\:fP~a qu P trn~ 
de rhngn' os trabalhos do Congre5so ~acionai Con~tH.nint.f:' _. 

. O SR. 1" SECRETARio procede á leitura do capitulo II do 
Rcg1n1ento. . . 

Procede-se ·:.i elcieão do Presidente c Vice-Presidente. 
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·Recolhf'm-~6 23G cN1nla~ rruc, apurndá~, ·rmõ o §egü'inte 
resu n:rrc:ro-: 

Para. Presidente 

.Prudente de l\loraes. . . . .............. . 
Saldanha 1\farin h o. . . . ....... , ......... :-~ 

·E out.ros menos votados. 

Pm•a Vice-Pr'esirlerfte 

Antonio Eusebio . . . .................. . 
J ' ~· - . . os e ,._; 11neao. • . . . ..................... . 

E outros menos votados .. 

Votos 
1~6 
81 

Voto.~ 
151 

og . .. . 

O Sn .. Jo.\QUil\1: FEr..Icro (Pre.t;·i.rlent~) proclama Presidcnt~ 
rlo Congresso Naciqnal Conl==titninte o Sr~ · Prudente José de 
:\lorn ~~ Barros . . 

(r, Sr .. Joa.qu.i'J'n 'F"Plido dri:t~a. n. r.arlcú•f7. drr. 1n·e.cdd~nf"irr. 
r,u.~ é oc~11pada JJclo S·r. P?·u.rlente de llfrwa.es, q11c n.{Jrarlecr. n 
.<:11.n. r. T cü:t1r.· em, tm~m,OR enth1u1~astir.os.) 

Vem á Mesa. é Iirln.. poBt.a en1 discussfí.o c~ sen1 dchnte~ ap-
pro·vada~ a seg'l'Íint.c · : 

MOÇÃO 

O Congresso~ convocado para tornat' a: ~épublica governo 
h·~gal do Brazil~ aproveita a primeira opportnni1ade que ~(\ 
lhe offerece para r .ender hon1enagen1 aos in1mortacs serviços 
de Saldanha Mm:·jnho. 

A'ristides Lobo. - . Lope.~ Tro'IJão. - Thomaz Delpltino. 
Alrn.~ida Pr,rnrnnbuco. - .4.ugu,R1.o Vi~1.hae.~. - Antão rJP. 

Fario.. - Belfort llieira. - Luiz Delphino. - Lauro SodTé. 
- DP. Canlt.ío. - Po.e.c: de Ca.rral.lw. - Gomen.r;m·o .. - .To!:a.! 
Ti1HI'ino. ?.f. BellaTmino Can'lei'J·o. - ~llatta Bacellar .. - J .. 
A 1'clino. - · NiT.o Pcçanha. - .Ttt.Uo de Ca~~tilhos. - Angelo 
J>Inheü·o. - U·rbano J.1farconcles . . - .João Baptista da. '!tfotta. 
- E·rü~o Cot:lho - La·mou.nit?7' (.Jodo[1•edo. - 'Ca.ssiano rlr; 
}Voscún:ento. - Lu,iz !.ftt'rat . - Theodu'reto Souto. : - Fon
.r:;e::a t! ·silva~ - V1)•gilio Pessôa .. - .Joa(tUi')n B1·ev·es. -João 
Là})es. - Vi?·iato de Jf edeú·o.c;. - Oliveira Pinto. - .Tc~c:(~ 
Be?;ilaqua. - Uchôa Rod1•igu.e$. -Barbosa Lim,a. - Beze'í·
'I'Ü Fontenelle. - .:.lfanoel Coelho Bastos .r.lo Nasscimento. -
Gonr:o.ro .de Lagos. - França Ca1·1:a.lho. - Felippe Schim.idt .. 
- Pol?ICa?'JJo Viotti. - João Av·ellar. - .João Lu·fz. - Costa: 
3fachaLlo .. - Gonço.l1.~es Ra:ntos. - Fer1·eira Pü·es. - Lau1•o 
.Mitlle'J·. - La:ee,·da Cou,tinhG' .. - 4ntonio Ol11ntho. - .4.rf,~
Hdes .1.l!aia. - .- .l. Retum.ha. -- Esteves .Jnnio1·. - Raulino 
'flf OJ•ac.<:. - Ca.sim}J·o bt'11i01·. - Castro Campos. - Luiz rle 
Andrrule . . - 1.l!anoel Beze1''l'a de ,4.lb'l(;q'll.erque . - :!.llarih1ho 
Rnd1·igues. - Se'rZedcllo Cor-rêa. - Curillo de L ern.o.r;. -
Pin.hei1·o Guedes. - A.qu,üúu,' do .. A.m,aral .. - · Caetano de Al
·lnt.({71./!rque. - Pedro Chm~nzont .. - Constantino Palettn. .. 
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Vên1 á Mesa as seguintes 

-
DECLARACÕES 

Declaro que votei contra a. moção de homenagem a Sal
danha Marinho. - Americo Luz. 

Declaramos que votámos ~contra a moção de bon1enagen1 
no Dr. .Joaquin} Saldanha 1\!arinho, em quem, aliás, votámos 
pura Presidente do .Congresso. - Amphilophio B .. Freire de 
Carvalho. - Custodio losé de MeUo., 

Procede-se á eleição dos 1 o e 2° secretaries. 
Recolhen1-se 229 cedulas, que, apuradas, dão o seguinte 

resultado: · 

Para ·1° Secretario 

JVIatta Machado·. . . . .•.•..•...... ~ ..... . 
Dionysio Cerqueira . . . . .............. . 

E outros menos votados.: 

Para 2° ~ Secretario · ' 

Votos 
14i 

-14 

l'nto~~ 

Paes de Carvalho . . . ..• . . -.-.. . • . . . . . . . . 17G 
A I varo BotellJo. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 17 

.R flutros menos votados .. 

'·· 
Para 3, Secretario 

·João ~eivn. . . . . ............. ·.-•••.... . .. 
. _ Costa Rodrigues. . . . ... - .. _ .. -..••••• . ... 

·-; outros menos votados., 

Para 4-o Secretarie! 

Votos 
1.37 

12 

Votos 
Eduardo Gonçalves . . . . :. . . . . . . . . . . . . . 24' 
Belfort Vieira. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 20 

· · E · outros menos votados .. 
N,~ sessão de 22, na ordem do dia, procede-se á . 

ELEIC..ÃO DA COMI\-IISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER SOBRE )(. 
CONSTI'rUIÇÃO 

'· 
O Sn. . PRESIDENTE çleclara que vai ·proceder-se á eleição 

d::t Con1n1jssão Especial de 21 mcrr.bros~ que tem de ·dar pare
-cer sobro o projecto de Constituição dos Estados Unidos do 
BrazH. publicado com o decreto n. 91~ A. de 3 de outnbr;J 
ultimo . · 
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Em seguida foram successivnmente chàmadas as ·repre
sentaçõe:=:. rJos e$tüdos; e. apuradas a5 cedulas depositadas na 
urna para cada uma dellas, foi obtido o seguinte resultado: 

Amazonas 

l\fanoe-1 Francisco ·!\fachado ..... . 

Lauro Sodré. 
Serzedello. 

PaTá 

• • • • ••••••••••• il> •••••••• 

.. Jt. • •••. ••••• • .• - •••••••••• 

Ma:rãnhão 

Votos 
4 

8 
1 

Casimiro· Junior. • . . . . . • . . • .. . . . . • . . . 3 
Ennes· ele Souza. . . . . . ....... : : . . . . . . . . 2 - \ . . Tn:t.o Pedro . .. ·. . .................. " . . . . . .. 1 

. Piau,Tr,y 

ThrodriJ\'1 PnelV'!CO...................... -~ 

Ceara 

.Toaquin1 CnJunda. • . . . • • . . • • • . . . . . . . . . tr.. 
11 O/: c r ri 1. . . . • 4 •• ., • • • ... • • • • • - • • •• , • • • ,. , 1.. 

Rio Grande do Norte 

An1nro Cavalcanti.. . . . ................. -
Parahyba 

.Toão Neiva. . . . . • .................... ., . 7 

Pernambtte:o 

.Tos é IIygino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
'l:olcntino de Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . 2 
.roão Barbalilo .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Luiz de Andráde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
João Vieira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Alagôas 

Gabino Bezouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Oiticica. . • . ........... • 1. • • • • • • • • • • • • • 1 

s~{rgipe 

.O-liveira :Valladão . . . . . .. ,. . . . . . . . . . . . . 6 
Leandro · l\f aeiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Baltia 

·.'{7J.I'!!'J.ll·o D4'lom.,..::.l·o R " - "' C.f.-•; • • • • • • • • ••••••••••••••• 

Gil Goulart. .. 
l\loniz Freire. . 

. .................... . 
' ...................... 

S. Panlo 

4 
1 

B rrnnrd i no d c Campos. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 3 

· Rio de .1 aneiro 

Lap1~r .. . . . . . . . . . . . .............. . 7 

Pm·fl·tuí 

Uh:t ldino do AmaraL . • . . . . . . . . . . • . . . • • . !j 

Srmltt Cal h m·inn 

LnnJ'n :\Jüllrr·. . . . . . .............. . G 

Rio G1·antle do S'Ul 

.Tu li'' .-lr CasLilhos. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . 13 
nnmiJ'tl Barr.f\JlO!"; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 

J.l!inas Geraes 

João Pinllriro ................. -....... 26 
Lnmnuni0r Godofredo ................ ·. 1 

Lopes Trovão. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

Goyaz 

.Lropnlrio dr Bul l!Õf'S... . . . . . . . . . . . . . • . • • 4 

ilfatto. (l?·osso 

Aquilino flo .-\maral. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

O Sr. Presidcnf e declara eleito~ paT'a a Comrnissão os 
3rs. : Manoel l\:faehado. Lauro Sodré. Ca~emiro .Junior. Theo
doro Pae.heco! .Jonquirn Cat.unda, Amaro Cavalca~ti. João Nei
va .. Tos(~ Hyg-ino~ Gahino Rrznnro. 01 iYeira Vallad5.o. Vir~ili~) 
Dan1asio. Gil Gonlnrt .. Rm~nn.rrJino (lc Cn.mpos~ Lnpér, Uhaldino 
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do Aniaral. Lauro ·l\füller .. Julio de Ca.stilhos~ João Pinheiro, 
Lopes Arovão, Leopoldo ·de Bulhões e Aquilino do· ~ar~l e 
eonvi.-:la :1. Comn1issão il consti t.uir.-se desde j{t para co-rr:..bin~: 
conyjrJa a CotnmisBão n con~tit.uir:..se desde jú vara con1hinar 
r_:difi_cio do Senado para ponto de reunião: e. na fórn1a do Re
gin1ent.o. su:;·pende o~ trabalhos do Congress'o· até qu·e a Com
n1issão officie á :Mesa! comn1unicando haver elaborado seu 
11arecer. ::: .. __ 

Na sessão de JO de dczen1bro prestaram o con1ipron1isso 
regin1i~n.tal vari.os Srs. representantes. e annunciando €n1 se .. 
.gnirla o Sr. Fresidenf'c a leitura do pa·l~ecer da Con:.n1issão Es
pecial incumbida de en1ittir opinião sobre o pro:i ecto de Cons
tituição decretado pelo Governo Provisorio~ re·quer verbal
n1cnte o Sr. Deputado Zan1a dispensa dessa leitura~ visto estar 
impresso o parecer e clistribuido aos 1nembros do Congresso. 

Consultado. o Congresso concede a dispensa 'da leitura do 
r:nrr.cer sobre o pr·ojrcl"o rl0 C0nstitu iç:.ilo ac0111panhndo elo~ 
vo! n~ r1n srparado. . 

Em 5c~uicla . . o Sr. Scnad o r .Arnaro r.avalcanti recla1na 
Sllbl'f' uma ~~mr.ndú sun.. que ftn·n. SU'\)I\rln1,dt\ na Imprcn~a. Na-
r·innal r qur deseja. restabelecer. · 

Vem <í !\'f esn o seguinte: 
Parngj•aphc uni co ú P.merHla :).o art. ~o: - « Xing,1c1n RC'l'ú 

dN·lnr~ndn i ncomputh·el pelo sjn1pl rs fa~to de ~e r ·crcntn ou 
n1inüd.r·o de qualquer reljgião.» · 

ü Sr. Gabino Bezourn reclama que. figurando o seu nome 
co-n1o tendo assignado o parecer da Conilnissão de Constit.n iç.5o 
.~Pm rcstrieçõ0~. declara que o n:::signou com rc5f.ricei1es. 

V em ;í. l\Iesn n. se,g·uinte 

MOÇÃO .· 
O Congresso Nacional soube. con1 a mais profunda magoa, 

do inqualificavel attentado. praticado em a noite de 29· rln . 
111,oximo passado n1ez~ cont:.ra .·a liberdade de imprensa. 

Sen1elhante facto não constitue s6ment.e un1 ·crime. cont.rn. 
:1 1iherdade ·ri e jmprensa. = 

Semelhante facto não constitue s·ómente um ·crin1e contra 
a scguranc.a individual e de propriedade de um ou mais in
dividuas: (~ uma flagrante vioiac.ão de sacra.tissimo direito. 
inherentc a toda sociedade ciYilizacla. e n1esmo n1ediocrcmentc 
nrganjzada: · 

A 1 ibcnh~rle de iJnprensa foi fnrida de n1orte. aggravan
rlo-sc ainda o crín1e. pelas an1eaças . dirigidas n outros jor
naes~ como hoje é publico e notorio. 

A imprensa. livre de peias. será. en1 todos os tempos e 
circmnstancia5: ó melhor a-nxil1a.r dn~ g:overn0~ qur; aspiram 
fazer ['.. fclicjdac:ro nacional. · 

.O Congresso conta que o Governo. honrando as institui
ções que representa~ e elevando-se a to.da a altura rle seus ar
d·uos deveres. saberá. punir co1n todo o rigor da lei. nã.o só 
o::; rnandatarios~ como os mandantes do attentado praticado. 
Ainda n1aiR: os representantes da Naç.ão espcran1 qne o Pod0r 
Fuhlico n·ã.o sf', descu idari't 'll111 :n1omcnlo rlc fon1ar t.odas as JFf'
didns c prnvirlcncias precisa.~ para que~ .quer nesta Capital. 
CJUCr 0.m todos os demais pontos da R~puhlicn. ,jâmais :se re.:. 
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produzam factos identieos, deprimentes da nossâ ciVilizãcãõ~ 
de nossa indole paeifica e ordeira. e do regimen democratico; 
inaugurado a :f5 de novembro do anno passado. - Cesar Zama. 
- Santos Pereira. - Sebastião .. W.:edra.do, - Custodio José 
de lrlello. 

Suscif.a-se urna questão de ordem~ e requerendo o Sr. 
Zama que a moç.ão· seja dis·cutid!;1 na primeira parte da ordem 
do di:t do primeiro dia de s~ssãó~ o Congresso não approva a 
urgencia pedida. 

O Sr. Presidente~ dá para ordem do dia ·:1.3, a ia discussão 
do proJeeto de Constituição. 

Na sessão do dia 13, lê-se a a c ta da sessão de 1 O. e de-
pois de algumas observações, é approvada. · 

Vêm á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTOS 

t 

Como membros do Congresso Nacional~ cumpre-nos de
clarar: 

1°~ que votámos pela discussão da mocão~ apresentada 
peJo Sr. Zama, relativa ao attentado contra a liberdade de im-
prensa; : 

2", que esperamos a puniç.-1.0 dos implicados nesse attcn-· 
tado~ demonstrado pelo jnquerno a que se está procedendo: 

3°. que confiamos aos e::;pcmtane0s orgãos da. opinião c 
:'is demais forças activas da Nação, n. sancção cffectiva do 
nosso procedimento~ que reputatuos legHimo e patriotico. -
Demetn:o Ribeiro. -. Alcindo Guanabara. - Annibal Falcão. 
- Anton,io Azeredo .. - 1Vilo Paçanha. -Antonio Ol11ntho. -
LeU e Oiticica. - Barbosa Lim/1.. - R. Osoric'. - Antão de 
Faria. - Fe?"'nanrf.es Simas. -- ]funiz Freire. - Carlos Gar
cfa. - Frederico~ Serrano. -- losé Simeão de Oliveira .. __. 
Ur:hôa Rodria.!tes. - .José 'flfa1·io.no •. - Almeida Perndm.buco. 
- ' los é Hygtno. 

-Requeiro qU:e se declare na ucta que votei a favor da 
n1oção do Sr. Zàma sobre o attentado á typographia da Tri
buna. - Tavares Bastos. 

Declaro que. si estivesse presente á 6a sessão do Gon
gresso Nacional, teria votado pelo requerim-ento do Deputado 
.Zama~ para ser dada em ordem do d1a a moc;ão sobre a liber
dade de imprensa. - Fleur'IJ Curado. 

·O Sr. 2° Secretario proc-ede á leitura da seguinte repre
sentacão do directorio ·e conselho do PaJ.:-tido Nacional da 
Baltia, solicitando a revogação do decreto n. 511. de 23 c e 
junho do corrente anno. que regulou o proc-esso para a elei
ção do prin1eiro Congresso Nadonal do Brazil, e do decreto 
n. 802. de 4 de outubro ultimo. que ampliou a eleição da::; 
assembléas legislativas dos estados. 

O Sr. Am"[)hilophio reclama contra a não publicaoão de 
uma emenda sua no Dian:o Official. 

O Sr. Zama. pergunta ao Sr. Presidente ~i é exacta n 
noticja, que leu em alguns ,jornaes, de que S. E..~. pretendi'=l 
marcar sessão para o domingo. 

O Sr. Pr·esidente responde pela negativa. 
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Presta o compromisso regimental un1 Sr. representante ·. 
do Estado da Bahia e vem á Mesa e é lida a: 

. Resposta dirigida ao Congresso Nacional pelo Generalís
simo Chefe do Governo Provisorio. 

O Sr. Barbosa Lima reclama contra a redacção do arti;:J 
Go do Regin1ento, que diverge do que foi vencido. · 

·.Q Sr._ Presidente d~clara que a Mesa tomará na devida 
cons1aeraoao a reclam.açao do nabre Deputado. 

Requerendo-se a prorogação da hora do expediente, o 
Congresso ·não concede; mas, reclamando alguns Srs. repre . 
sentantes, reconhece-se que a prorogação fôra concedida. 

Vem á mesa ·e é lida a seguinte 

Moção 

O Congresso Nacional~ considerando · altamente incon
veniente a execução do novo Codigo Penal a começar já desde 
n dia 20 do corrente nesta Cap1t.al, como determina o decref·.o 
de fi do mesmo mez. não obstante as duvidas e graves recla
Inaçõcs suscitadas! quando estas e a importancia do mesmo 
~~udif.~r, rcclan1arian1 a rcvis~o e estudo da5 duas camaras pro
ximas a funccionarem en1 sessão ordinaria; 

Considerando illegaes as nomeações· feitas para o Su
prcn10 Trjbunal Federal, Côrte de Appellação, Tribunal Civil 
e Criminal e pretores, antes· de ser approvada a Constituicão 
da Republica e, :por conseguinte, antes de saber-se qual a or
ganização judiciaria que ella adoptará: passa á ordem do. 
t.Jia. - Cassiano Candido Tavares Bastos. 

Vem á -Mesa e é lida. a seguinte 

Indicação 

- Indicamos que se augmentem duas horas aos nossos tra
blhos. começando ás 11 horas da manhã~ e que tamhem se 
trabalhe aos domingos. - Costa 'h! achado. - Pacifico Mas
ca?·enhas. - A. Pio. 

E;ão rejeitados os dois requerimentos do Sr. Costa !VIa.,.. 
chado. 

Annnunciada a dis·cussão do proj,ecto de Constituição, 
vem a Mesa a seguinte 

Declaração. 

Declaramos que subscr<Nemos a emenda que estabelece 
,uma so Camara, de accordo com o voto do nosso repre~en
tante no seio da Commissão dos ~1. - S. R. - Fel~ppe 
Sch'midt - Esteves Junior - L. Muller - Lace1·da Couttnho. 
- Ca'rlos Campos- R. Horn. 

São lidas varias emendas ao mesmo projecto. 
V em a il\f;esa e é lido o s·eguinte 

Requerim'ento 

Requeiro adiamento da discus_são dos !ll'ts- 6°, 7° .e so, e 
gue solicite-~e do Governo, po~ . 1n~ermed1o do Mini§tr~ da 
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Fazenda~ 1rd'Dnnaorão snbh.~ a renda dis~rinlinaua dos diverso~ 
estados~ de accôrdo con1 os trabalhos existentes no Thesouro 
- .-lU!J'l:_sto de F·reitas. -

Ven1 Lt.uubcn1 á Mesa o segnintc 

liC<jUei'ÚJWillO 

. ~o ea:-;o d~ Yc:nucr . o adi_?.n1enlo proposto, que seja sem 
J)l'C,JtllZO da :pnrncu·a. dJSCUSS<lO. - Jlm·acs Ba1-ros. 

Hejei~üo do requcriinento do Sr. Augusto de },rei Las! fi
candn prcjudieado o rio Sr·. :Moraes Barros. 

Na sessão de :15 o Sr. 'i .. Secretario proecdc {t 1ciLur·a 
dt\ l1 '11 rc_'l.jl':(]'Ítnen { () dos JJabitan l. e~ da Yilla (1<~ He:nanso. th 
E~l.i.Hlu da Bahia~ contra o decreto {]c liberdade de cultos. · 

Dcclaraçõe~· de ·votos 

Ü(~c!arn qui.'. na ses~ão jJassada~ V()lci a fav1.11.' uo req,~e
ri1llenl o o a pat.te) . relativo ú prorogra<;ão da. me~ma. :;e~~a": 
u CI11Jl.ra a :;egunda parte~ concernente á cclcbtaoão de scssãt"• 
nP· domingio . - .Amorhn Gcrrc-ia. 

·Declaro que votei a f a,; o r da n1o!;ão do Sr. Zama~ relativa 
ao att.entado eon1n1ettido cont:r·a a· Tr·ibuna. - Franr.a Car-
't.:alho. • 

ü Cong1·esso üonstituinte declara inconvenientes os en
·~a1o~ de . organização dos· -esta·dos~ ficando adiada até ser vo
tada a Con~tituição Federal e adoptada pelo Poder Legisla
tivo noYa lei .eleitoral que asseg·ure a co-participação de todos 
r,s d da dão::; na obra ·da fundação dos estados respectivos. ~ 
Erico Coelho - .~trist-1~des Lobo - ·Tho1naz Del/ino - F ·u'r
qll'Íin '\Verneck - .Tos,J H?Htino - U'rbano Jtlarc.ondes --=- F1·6e . ., 
da C·ruz - Bapt-J:sta da J.rfotta -- Nilo Peçanha - A. Oluntho 
- J. A'Velw· - Palleta - Leonel F-ilho - Americo Lobo -
Char1as Lob-atú - Uclf,ôa Rod'rigues - Barbosa Lima - F're
dcr'ico Boraes - A. Stockler - Fe'rreira Pires - A. Pe'r
nambuco - Custodio de fltlello - José S-imeão - Bella1•rnino 
Canteiro - Rmtntundo Bandci1·a - Sa1·aiva - F1·ede1·ico Se1'
J•a-Jzo - Leovigildo Coelho - Joaquim Sa1··mento - Tolentino 
ck r .. c.rvalho - F1·ancisco Jlachado - Jla?·ciano de Jlagalhães 
- A.m.philuphio. . 

Requerendo o Sr. E ric-o Coelho prorogação de hora~ para 
ser discutida nessa mesma s·essão a indicacão apres·entada por 
ellc c outros representantes~ não foi ap:p:rovado o requeri
nJento verbal de S. \Ex. · 

Requ-ereu e1n seguida o 1nesmo senhor que a dita indi
cação fos:3c dada para a ord-en1 do dia da sessão seguinte., não 
sendo tambem approvado este requerimento. 



-··--ror-o:rilem rro d1a, entrando em d1scu-ssao o proJecto---Tie ~ 
Condl.ituiçãq, :vêm á 1\Iesa varias 

E7nendas 

Ven1 á lVlesa e é lida a seguinte 

Ind-icação 

Indico que seja adiada a discns~ão 1.lo arL. 2u da· Consti
tu i•.~ão para depois Je votado o art. (j;J da 1nesma. - Costa 
.Lllac hado. 

Posta a votos~ não & approvada esta ilJdicacfi.o. 
E' lido e fi~a sobre a Mesa o seguinte 

Requerirnento 

Hequeiro que seja dis-cutido o art. 4-0 da Constitn i )ão .-.~ 
cn1endas que lhe foram apresentadas .depois de discrilninadas 
e fixadas a5 leis de rendas da Unjão B do~·-cBtados .-R.clnmiJir. 

Na sessão de '16, lida a acta da sessão antece-dente, ~~ 
approvada. 

Em se::;·uida~ requerendo o Sr. Erico Coelho que seja dada 
r•ara a P parte Ja ordem do dia da sessão seguinte a moeão 
antcrjorn1enf.c apresentada pol' ellc c outros Srs. rcprcsén
tantes~ não foi approvado o requcr!rnento. 

Suscitandn-:Se duvida~ :;;nbr·n ~l vnla~.:J.n daqucllr. J'N]lll'
rimcnto. requereu o Sr .. :ros•~ l\-Iarianno vof.ncão non1inal. E~ 
l'ej e i lado o requerimento. 

Na ordern do dia. continuando a 1:1 cnscussão du prDjcct., 
do Const-ituição, vmn :á Mesa e é lida a seguinte 

Indicação 

Indico quo seja adiada a dis-c-ussão do art. to. ~ 2", do 
p1:ojecto ·de Constituição para qu,ando se discutir o arUgo 
72. § 7''. - Lmrw·t.tnie1' Godofredo. 

São lida~·. al)oiadas e entran1 conjuntan1ente em discussão 
varia~ 

Enwndas 

Na sessão de 17. lida a acta da sessão antcccdcnLe~ é ap;... 
provada. · 

Vmn ú. Mesa a scgu in te 

Decla·ração 

. Declaro que sómente por __ ... !.lão est~r p_;csef!te ~cixci d: 
as::.ngnar .a emenda -<tue. -na sc::;sao .do dia 1.)~ foi ap1 ese!ltacL 
pelos n1eus companheiro~ deputados .pelo Es_tado elo Rw rlf~ 
.ranciro ao· paragTanho unico do art. 2°. - C'rryllo de. Lemos. 

1E1n seguida reitera o Sr. E rico Coclh0 o seu pedido par·a. 
ser dada -para ·orden1 .cto dia a discussão da moção aprcsentad:l 
por cllc c outros representantes. . 
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.Sumettido á votação este requerin1ento, é aifprovado, 
designando o Sr. Presidente a 1 • parte da orde1n :áo dia 19, 
até 1 hora da tarde, para ser discutida a 1noção do Sr. Erico 
Coelho. · 

:Na orden1 do dia, continuando a 1:1 discussão do projeci.o 
de Constituição, são lidas., apoiadas e entram conjunctameníe 
em djscussão v~ria~ 

Emendas 

Na sessão de iS, lida a aeta da sessão antecedente, é ap-
provada. . 

Prestaram .o compromisso regimental dois Srs·. repre-
sentantes pelo Estado da Bahia. · 

O .Sr. Lauro Müller protesta contra o acto de promessa 
que acabava de fazer o Sr. Deputado pela Bahia,. Prisco Pa
raíso, e 1)ede que se fa~a esta declaração na act.a. 

Na. orden1 do dia~ entrando em discussão o projecto de 
Constituição~ vên1 á Mesa, são lidas e apoiadas varias 

Emendas 

São ainda lidas, apoiadas e entram conj,unctamente en1 
discussão varias . 

Emendas 

.Na sessão de 19 é lida e approvada a acta da ses~ão ar.-
tecedente. -

Lê-se tan1bem un1 requerimento do Sr. Leandro ·MacieL 
nepntado per Sergipe~ pedindo 1içença para ausentar-se destá 
Cs.pita1. -

O Sr. Presidente n01neia u1na Con1n1is.são con1posta. de 
t1·cs representantes, ;para dar parecer sobre este requeri 
n1ent.o. 

Na f:l parte da ordem do dia entra em discussão a moção 
do Sr. E rico Coelho e outros Srs. representantes sobre a 
organização dos estados. 

Requerendo o mesmo sr·. Erico Coelho nova urgencia 
para ·continuar na 1" parte da ordem -do dia da sessão se.:. 
suinte a discussão· da sua moção, não foi approvado o re-
querjmento. . · . 

Entrando na segunda parte da ordem do dia a fa dis
cussão do prl.jecto de Constituição, vêm á l\fesa~ são lidas. 
apoia:das e entram conjunctamente em discussão varias 

Emendas 

Vên1 ainda. á Mesa e são lidas. apoiadas c cntra1n c;on
junctamente em discussão outras · 

Emendas 

Ka sessão ·de 20, lida, a acta da . sessão antecedente é 
ap.prqvada. 
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Vem á· Mesa a seguinte · 

Moção 

.a~signada por 84 · Srs. rcpi:·esentantcs: · 
O Congresso Nacional congratula-se com o Governo Pfo.:: 

visorio por ter mandado fazer ·eliminar dos archivos nacit)
n2es · os ullimos vestígios da escravidão n0 Drazil. 

Po~-ta a votos: ~sta· moção é approvada. 
Na ordem do dia;, entra·ndo em primeira . discussão, t) peo

>jecto de .Constituição, vêm á Mesa varias · 

·-Emendas 

Vem tanllbem á .Mesa a cópia de um officio do Sr. Vis
conde de Porto Seguro ao então ministro da ~;rieultura, 
Sr. Thomaz Coelho de Almeida. · 

Na sessão de 22: lida: a acta da sessão anterior, dá-s·e por 
approvada. ' · 

Lê-se o parecer. n. 2 - 1890, da Qo1nmissão nomcac;a 
para dar parecer , sobre o pedido de IIcenta <lo Sr. Deputado 
pelo Estado de :Sergipe: Leandro l\Iaciel. para ausenf.m·-se 
desta Capital,- o.pinando .a Commissão no sentido do pedido. 

Passando-se· á ordem do dia. procede-ge á vot.aoão do ar
tigo 1u do projecto de Constituição, que é rejeitado, sendo ap
p_r·ovada a emenda substitu•tiva da Commissão arJ n'esmo 
artigo. 

Vem ú. Mesa a s·eguinte 

Declaração de voto -

<~Declaramos ter votado pelo art. · 1 o. do projecLo de 
ConsUtuicão, onde se fazia justa e devida refcrllncia ao glo
I'ioso facto do dia 15 de novembro de 1889. - ·Luiz. de An
drade. - · Espirito Santo. - . Almeida Ban·eto. - Ped1·o Arne
·rico. - F. da Silvei1·a.» 

Procede~se á votação do art. 3°, o Qual é aoprovado, 
salvo a em-enda da Oommissão Especial, · que é tambem ap
provada. 

São tambem approvados o paragrapho uni co do . ar L. ~.:~ 
e o art. 3° do projecto, com uma emenda da Commissão ~ 
outra do Sr. Mursa. 

Ao ser annunciada -a votação do art. 4°, o Sr . . Presi
dente declara que acha-se sobre a mesa um requerimento 
do Sr. Retumba, apresentado na sessão de 15 do corrente, 
nedindo que só se voten1 o art. 4° da Constitu·icão e emendas 
depois de discriminadas e fixadas a• leis de rendas da União 
e dos estados . :.' · 

Pc•sto á votos. é este requerimento r(lgeitado. 
·Procede-se á votação do art. 4°, com varias emendas da 

Commissão. -
: Procede-se successivamente á votação do art. 5°, e §§ 1°, 

2°, 3° e 4°, que são approva~os. _ . _ 
Procedendo-se = depois a v o tacao do requerimento do Sr . 

.,Tulio de Castilhos, afim de que as emendas referentes ao ar
tigo: so sejam votadas ·depois· da votação dos arts. so e 12. con

t3 
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junctamente com as emendas apresentadas- a esfe~ artigo~ 
é elle rejeitado .. 
, Procede-se suecessivamente á votação dos ns. i, 2, 3 e 
4 e a do art. 6°, -que são approvados. 

E' approvado o art. 7° com uma emenda. 
Procede-se á votação nominal de uma emenda substi

.tutiva ao art. so. 
E' rejeitada a .emenda sub·stitutiva. 

. Declarações_ de 'Votos 
Declaramos que votá.mos contra a emenda do Sr. Se

nador Amaro Cavalcanti, por julgai-a perfeitamente ociosa, 
poz:quanto é. sempre attribuicão do Conoooresso determinar o 
.typo bancario como entender. - Aristides Lobo. - Tho'RU); 
Delpkino. - Lauro Mülle·r. · · 

~eclaro que votei contra o § 6° do art.. 6°, - Santos 
Peret1'a. . .•. ii . 

Declaro que v.otei contra o art. 3° e requeiro que . seja 
inserto na acta. de hoje o meu voto negativo, na fórma do 
art. :>O do Regimento. - A ... Alvares Affonso. 

: Declaro que votei. contra o . .art. 3° do projecto de Cons
titui cão, porque o reputo uma ameaça imminente aos pe
quenos estados, que por elle ficam expostos a desappax:ecer, e 
annt:.llar-se no seio da União, sob qualquer especioso pre
texto de falso patriotismo. Requeiro, pois~ na fórma do ar
tigo 30 do Regimento Interno, que seja inscripto na acta de 
hoje o meu voto negãtivo; e o faça publi~ar no Diario O{fi
cial:f ·para em todo o tempo contar. - Almino Alvares Af-
fônso. . · · 

Declaramos .ter votado pela. emenda ao art. 4°, que pas
sava a cargo da União o pagamento das dividas dos estados, 
contrahidas·- até 15 de novembro de 1889. ~ 

S. R. - Arthur Rios.- F. Sodré.- Barão de S. Marcos. 
- Paula Guimarães. - Augusto de Freitas . . -A. iJ:lilton. -
lgnacio Fortes. - A. Eusebio. · . . 

Declaramos que votámos pela ·em-enda que d áaos Estados 
15 % da importação e pagamento das dividas passivas dos 
mesmos até 15 de novembro de 1890. - Santos Pereira. -
Belarmino Carneiro. - Pereira Lyra. - Saraiva. - Custodio 
de Mello.- Raymundo Bandeira. 

Na sessão de 23 .. lida a acta da sessão antecedente, ~· ap-
provada. ; · 

· · E' lido, posto em discussão e sem debate approvado o pa
:recer I). 2, deste--armo, da Commi5é5ão nomeada para emitt'ir 

. opini3o sobre o pedido de licença do Sr. Deputado ].)elo Estado 
de Sergipe, Leandro ·Maciel. e que conclue no sentido de ser 
concedida a licença requerida. 

iV êm ã iMesa as seguinte~ 

Declarações de voto( 

Declaramos! para que se _ insira na ac!,a respectiva. q~:e 
'V·otámos contra a emenda ao art. 4°, relat1va ao pagamento 
da divida dos Estados pela União, sómente 'POr achal-a pre
matura antes da discriminação das renda~ ~estabelecida pelos 
arts . ~o e seguintes: e, bem assim. que, comquanto o Es~ado 
<io .. Ceará. n,ão. tenha divida passiva, vo~aremos por. qualquer. 
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sysLema racional para o resgate Cia ·Uivraa-aos-outro-s=e;:,,jãü~ 
pela União, quando o julgarmos oportuno. - Theodoreto 
Souto. - Ber-nardo !Yiaaalhúes. - Beze1·ri!. - João Loope.')
Frederico Borges. - Gonçalve .. ~ de Lagos. - Martinho Ro
d1·-i{]ues. - J. Catunda. - José Bevilaqua. - J. de Serpa. -
Barbosa Lima.- José Avelíno~ em confirmação do voto ante-
rior. · 

Vem á Mesa, é lida e apoiada. a seguinte · 

!Moção 

O Congresso dos Representantes dos Estados Unidos do 
Brazj! exara un1 voto de perenne louvor - ao Exercito e Ar
lnada nacionaes, por t.erem coroado o 'Santo ideal dos martyres 
de nossa ll.iberdade ·e -o monumento de nossas glorias immor
redouras com a proclamação da R.epublica Federativa, aos 15 
de noven1bro de 1889, e passa á ordem do dia, sciente e ~ou
scienl:~ de que a parte armada da Nação sempre mant·~~á .a. 
Republica respeitavel -e inviolavel, e garantirá· a paz e a 
tranquilidade ne~ess:a.rias ao exercício de todos os direitos.-
.A1ner·ico Lobo. .. .~ 

Na ordem do dia continúa a votação dos artigos do ti
tulo I do projecto de Constituição. 

São successivamente ~ubmettidos á votação os ns. i, 2 
n 3 do art. 8°. 

E' approvada uma emenda additiva da Commis·são ao 
n. 2. · . .. i 

E' approvada a ·emenda da Commissão que supprime ~ 
§ go do :prúje-cto. 

E' submettid'o á votação o § ~a.o 
E' em seguida posta á votos e reJeitada Uina emenda 

corred.iva ao art. so. n. 2. : · 
ô Sr. !Presidente diz que estão sendo votadas todas ag 

cn1·endas o.fferecidas ao art .. 8°, e ·em seguida serão sujeitas 
á votação as <Offerecidas ao art. 6°, votação adiada para de
pois da do art. SO. 

Vota-se o art. 6". 
E' posto a votos e rejeitado o art. 9° de> proj.ecto e ap

provada uma ·emenda da Commissão ~ 
V·ota-se o n. 1 do art. 1 o. 

O Sr. Presidente ·diz que, em virtude de deliberação do 
Congresso. fica adiada a discussão e votação do n. 2 para 
quando sé tratar d;l. discussão e votação do art. 7°:. 

E' rejeitada uma emenda propondo a suppressao do nu
Inero 3 do art. 10 .. 

E' approvada urna emenda da Commissão. 
Procedendo-se á votação do art. 11, é posta .a votos um~ 

cn1enda suppressiva da Commissão aq mesmo artigo, a qual e 
approvada. 

-'Vêm-se á lVIesa as seguintes 

Declarações de vo'tos 

Votámos -pela emenda do. Sr. José MaFiano re~ativa aos 
1'5 % addiciona:es sobre os 1mposto~ d~ IID:portaçao, r~ser
vando-nos o direito d·e pe~~ que seJa · mclwda ~ DP.spo_-.. . . . - . - ' 
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sições traris'itonas, na seS!Unda discussâo. - Aristides Lobo. 
Thomaz Delphino. 
Declaro .que ·votei contra a en1enda dos 15 % addicio

nae~ aos . dire-i tos sobre a importação, por tornar a . medida 
obrigatoria para todos os estados, quando eu preferia que 
ella fosse facultativa. na fórma da minha emenda ao art. 6°. 
rcsalvado assin1 o pr}ncipio federativo. - J. E. Mei1·a de Vas~ 
concellos. 

Dc=-claramos que votamos pela emenda dos Srs . .Jo:;é 
Marianno~ André Cavalcanti e outros. relativa ao art. 6°. por 
ccnsideral-a n1edida de caracter provisorio. necessaria á oe
g-anização dos estados que têm dividas passivas. S. R. - J. 
de Serpa. - F1·ederico Bo'rges. · · 

Declaro que votei não sobre a quota de 15 o/o deduzido::; 
da in1.portação~ por entender que este recu·rso é insufficient ~ 
c que os estados do Norte precisam de um recurso mais 
amplo~ que attenda ás suas necessidades e resolva a sua or
ganização financeira de un1 modo conveniente para poder 
n1ante1~-se a Fed·eração. - Ser·zedello Correia. 

Declaran1os que votán1os pela en1enda que concede aos 
e~lados o in1posto addic.ional de 15 o/o sobre os direitos de im
porta(:ão~ con1o rec1n·so ultimo de vida para os estados. á 
vista do plano da discrilninação das rendas adoptado pela 
Constituição~ en1bora reconheçamos que essa concessão ataca 
o prinejpio da Federa()ão clt 1s Estados e .ao n1esmo tempo priva 
a União do direito de a1 i ferir o augmento dos impostos de 
ilnportação~ reservados a si uelo § 1 o do art. 6~ já appro
vad·o. Na contingencia ·de fica~ em os estados sem renda, ac
ceitan1Ds este ultimo recurso. - C. José , de Mello. - B. Car
nei'I'O. - .Tosé Sinwiio de Oliveira. - Leite Oiticica. - Nelson 
de ~'"ll·rneida. - Zama.. - Santos .. Pere·ira. 

·Na sessão de 24~ é lida e arpprovada a aeta da sessão an-
terior. - : 

Em seguida o Sr. Antonio Euzebio~ depois de algumas 
explicac.;ões pes$oaes~ pede dispensa do cargo de Vice-Pre-
sidente. . · · 

Consultado o Oo~~es·so ,sobre o pedido, . não é elle- ac
ceit·o. unanin1emente. ~ -

'b Sr. Zania requer que se consulte o Congresso afim de 
ver si ·elae consente qu·e nã-o · se· trabalhe no dia 25, dia do 
nascimento de N. S. Jesus Christo. 

Posto a votos~ é approvado o pedido. 
Entra em discussão~. na 111. parte da ordem do dia, a se

guinte n1ocão do Sr. Americo lL.obo. 
«0 Congresso dos Representantes dos Estados Unidos do 

Bl'azi1 exara un1 voto de perenne louvor ao Exercito e Ar
mada. :,nacionaes~ por tcren1 coroado o ·saiJ.to idéal dos mar
tyres de nossa liberdade ·e o monumento de nossas glorias in1-
morredouras con1 a proclamação da JR!Cpublica Federativa, aos 
15 de novembro de 1889, e tpassa á ordem do dia, sciente e 
con~Sciente de que parte armada da Nação sempre manterá . 
a Republica respeitavel e invi-olavel, e garantirá a paz e a 
tranquilidade necessarias ao exercício de todos os direitos.» 

= O Sr. Lauro Müller pede e é ap.provac.lo {) adiamento da 
discussão para occasião opportuna. Na 2a parte da ordem do 
dia . procede-s·e á ·votação do art. 12 e das em,endas. 

E rejeitada .uma em,enda suppress.iva . e é approvado. . . P 
ar_t •. ~2 dQ pr:_ojee!.~·- -· _. ·-· ·-- . ... 
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São approvados os arts. 13, 14 e 15 do 'I}rojecto. 
V em á Mesa a seguinte. 

J)eclaração de voto 

C J:?eolaro quiC votei contra os a:rt. 12 e 14 do prt)j-ecto de 
.• nns.tltuicão e requeiro que se insira este voto na àct.a. -
Alm'lno Alvares• Affonso. 

. Te~n1inada - ~ votação do titulo preliminar. contint'ta a 
. {}Iscussao do capitulo rr do projecto. 

-·São lidas~ 3AJ)oiadas e entram conjunctamentc em dis
cussão varias 

E1nend:a..~ e additivos 

Na sessão de 26 é lida e approvada a .actn da sessão an
tecedente. 

Vem :.'t. Mesa a seguinte 

Declm~a.ção de voto 

Declriro que~ !)a sessão de 22 do corr<:;n te,. vote f contra. .a 
f!menda do 'Sr. .Julio de a~tilhos. :subst.Citutiva .do art. so. 
í1cclaraoão que sou obrigado a fazeJ', por ter havido omis~ão 
do meu nome no Diario do Congresso Nacional, de 23 do cor
rente. em que vem publicada a votação~ apesar de ter sido 
Dlla nominal. - P. de Jfendonça.-

Vem tamben1 á Mesa, é lido: apoiad') e posto em clis
cnssão o seguinte 

= 
Reciue1·i?nento 

Requeiro que lp.elos canaes competentes se soHcitem do 
Governo as seguintes informações: 

1.0 A quanto montaram as rendas arrecadadas nos dois 
semestres de julho a dezembro de 1889, -e de janeiro a junho 
de 1890. pela Alfandega da Capital Federa i : e por todas as re
partições da mesma Capital_, dos serviços L.uste.ados pelo Go
verno geral; 

2." Iden1. idem~ em relação ás est.rada.s de ferro perf.en
centes ao Esta-d-o F.ederal, e outros serviços de caracter geral~ 
especificadamente aquellas e as dos Correios e Teleg:raphos; 

3.0 A quanto montam as rendas provinciaes dos seguintes 
artigos: 

a) objectos -de luxo; 
• b) fumo; 
c) bebidas espirituosas; 
d) alcool; 

discriminadas as rendas p·or estados, e quanto fui· arre-
cadado em cada um; · . _ 

4.0 Qual a cifra exacta dos encarg-os da Republwa, pro
veniente dos serviços de que está onerada hojA~ discr'iminad:l 
cada verba e o onus de eada uma. 

Sala das sessões do Congresso Nacional. 26 de der.~m !Jro 
de 1S9-1 - Leite Oiticica, - .Anprova a ur);encia pedida . . 
pnra entrar na 1n prirte da ordem do dia da sessão segnil1tc. 
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:=..;1\Ta=O~dem=--<!o-dia-:--=eont~uúa'"'==a ~=-discussão -"'do- cap1tUio-o_ __ l_=-:=· 
seccao I: do proJeeto de Constituição e das emendas.. - * 

~êm á_ Mesa~ _são lidas, apoiadas · e entram co~junctamente 
em d1scussao varras . , 

Eme'Jiàas 

Vêm á il\fesa, são lidas, apoiadas mais outras 

Eme'ndas 

Na sessão de 27, depois de algumas observacões de dois 
Srs. representantes, dá-se a acta por approvada. 

Na 1 a parte da ordem do dia entra em discusl=ião o re
Ol!e_ri_~ento ap!'esentado na sessão anterior pelo Sr. Leite 
0ItiC1Ca~ . em VIrtude de urgencia approvada pelo Congresso 
a reouerimento do mesmo senhor. 

E' approvado o requerfmento. 
Na 2l1 parte da ordem do dia continúa a dis·cussão do ca

pitulo T, sec.rão I. do projer.to de Constituição c das emendas. 
_\:"'ôm á 1\fesa. são lidas, ar)oiadas G· entram coniunctn

mcn te em discussão varias 

Emen'àas 

E' re.ieitado um requerimBnto verbal ~o Sr-:--IFróe:s 
s·obrP- o adiamento da votaGão de emendas. 

:R' approvado o art. 16 do :proj ecto. 
São approvadas em seguida -as emendas da Commi:::;~ã'"" 

E.<::pcr~iai _ao art. 16. §~ 1° e 2°. 
E' re}eitado um additivo do Sr. Americo Lobo . 

. Ficam prej.ndicadas uma. ·emenda substitutiva e outra 
suppresisva. do Sr. Cassiano do Nascimento e outros -Srs . re-
prese-ntantes. ·--· 

-Posto a votos o · art. 17~ é _approvado, bem assim o § 1° ·: 
E' approvada :a emenda correctiva da Commissão. 
São rP..i eitadas varia.s ·emendas. fir.ando prejudicada a 

emenõa substitutiva do .Sr . FJ"'ederico Borges. · 
E' approvada uma emenda suhsUtutiva da Oommissão, 

ficaniln p-rejudicado~ o~ arts. 18 e 19 do 1~ro,iecto. 
. ~uscit:tndo-s·e duvidas sobre ~i duas ~mendas do 
~r. 7.a1na ficaram prP.iudicadas, r.n·ocede-se á votação nominaL 
se~rnndo a qual 6 Con!:Tesso não consj.de-ra prejndic11.d:a a 
P.menda do m·esmo Sr . . Representanf:e _ao ~ 1° do art. 1'8~ .que 
é ern ~eg-uida approvado. -

Annunci.ana a votacão da P.menda do s.... Zama a.o art. 19, 
cleclara o Sr. PT'esident.e prejudicado o art. 19 e o substitutivo 
do mP.smo Sr. Deputado. · · 

- E' aporovado o art. 20 do -projecto, bem como o art. 21. 
E' tambP-m -anprovad~ uma emenda da Commi~são :lo mes·mo 
artigo. ficando ;prejudicado o substituUvo do Sr. Zama. 

Y~' ·ruo·provado 'o art. 22. e rejeitada uma emenda do 
Sr. Tosta. 

E' approvada . uma em-enda aclditiva do Sr. Badaró ao 
art. 23. ..,. 



__:.. i99-

,...,-· __ E' t!J?~!ovnd~ a. omenda substitutiva d-a Commissão ao 
a;rr:-,~r,~- e as en•auâat;\iv=-Sr-.-=.J~;-7---=--1\fni!"ian.c~ao=substitutivo __ daJ.. 
Comt?iSS~O, ficando prGjudicados, o artigo do projecto· e-· os· 
st.~bsbtutlvos de vffi:'ios Srs. repr-esentantes. . 
. E' appr:ov~do o .substitutivo do Sr. Correia Rabello ao n. 1~ 

f1eando preJUdicado o rnesmo n. 1 do art. 25 do projecto. · 
E' approvado o n. 2 do art. 25 do projecto. E' approvada a: 

c1nen!Ja suppressiva da Commissão ao art. 26, e .de
clal;'ando o Sr. Presidente que considera prejudicadas as de
mais emendas, suscita-se uma questão de ordem reconh~-
cendo-se afinal que não ha casa para se "\Otar. ' 

Y êm á M-esa .as seguintes : 

Decla:rações de votos 

Declaro que votei contra a emenda da Commissão ao· 
§ 2° do art. 25~ .porque entendo que todos os ertran.geiros, 
que acceitarem a naturalização, ficam sendo cidadãos brazi
leir<:ls~ e, portanto, no g..oz·o de todos os direitos: não reco
nheço justificação para: a excepção. - Pinheir.o Guedes. 

Declaro votar· - .. não - na votação nominal sobre a: 
emenda ao additivo. ~ José Bevilaqua. 

Declaro que votei - não - isto é, que não estava pre..o 
judicada a emenda do Sr. Zama - Belarmino Mendonça. 

Ao art. 23 

votám·os eontra as ~mendas d<>s Srs. Zama e Badaró' 
por entendier.mos, como rpreceitúa o proj.eeto de Con'Stituicão, 
que a fixação de subs·idio é attribuição do Congresso ordi
nario, que ;póde eg-ualar o.s subsidias do.s representantes das 
daas cam:aras. - Gil Gmtlart. - Jionteiro de Barros. - Do
mingos Vicente. 

Damos voto affirmativo ácerca. da emenda suppressiva: 
do Sr. Cezar Zama. 1)0r considerar que a votação do Con
~esso, arpprovando a emenda substitutiva da Commissão dos 
21:. prejudicou effectivamente aqtiJella -emenda. - Bellar-
mino Carneiro. - Dr. Nogueira Paranaguá. . 

Declaramos te :r votado :pela 'emenda do Sr. Represen
tante do Rio Gra.nde do Norte. Dr. Amaro Cavalcanti. relativa 
á capacidade .notitica do cidadão. sem attenção á sua religião 
ou crença. _::. Almino Alvares Affonso. - José Bernardo de 
JJ!Iedeiros. - .A. dé Amorim Garcia. · 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLAP..AÇ.XO DE VOTO 
.. 

-Declaro que não me achava no recinto desta Casa quando" 
se procedeu á verificação da votaç.ão da emenda- que eguala 
o suhc;idio dos deputados ao dos senadores. . · 

Si estivesse presente~ teria votado contra, salvo si o seu . 
:pensarnento fosse equiparar o subs1àio dos .::senadores ao que 
percebem actualmente os deputados, porque. _ neste caso. essa 
emenda seria ,ent vantagem dos cofres publi~os do paiz e 
j:i.mais deixaria ·de votar por eHa. - Almeida Barreto~. 
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1N:DIC..4.ÇÃO 

Proponho que ioda vez que, neste Congresso se tiver de 
tratar de assumptos que entendam con1 as prerogativas de 
amj)as as camaras aqui reunidas. dur.ante o periorto da appro
vacão da Constituição, seja nomeada uma Con1mi.ssão, com
post:l de egual numero de senadores e depD.tados~ para delles 
t~mnr conhecimento e reso:\Ter:- considerando-se questão ven..:. , 
c1da a opinião da n1esma Commissão~ salvo empate na votação~ 
que. neste caso~ ser:á resolvido pelo voto do Presidente deste 
Congresso. - A.lm.cida Barreto. . . 

·São lidas~ apoiarlas e ficam sobre a mesa, para opportu
nantentc entrarem na orden1 dos trabalhos, as seeouint-es 

INDICAÇÕES 

Indico que seja reformado o art. 58 ao Regimento~ no· 
sentido de poder entrar englobadan1-entc em 1" discussão mais 
de um capitulo do proJec.to constitucional~ toda vez .que o 
Congresso, por votação expressa, . assim entender conveniente. 

Inlico que seja interpretado o art. 58 in fine do Regi
mento, no sentido de se dP.tern1inar que as en1endas substi
tutivas sejam votadas primeiro do que os artigos do projecto. 
-José Mariano. 

· O Sr. José l\1ariano requ~r e o Congresso con<!ede nr
gene ia para serem discutidas · estas indicações. : 

Na ordem do dia, · .continuando a votação do capitulo II 
do pt·ojecto de Constituição, é. lido o segninte requerimento 
do Sr. An1aro Cavalcànti: · ~-

Requeiro .a votação da n1aterja ao paragrapho unico. 
por n1im apresentado con:io additivo á. e-n1enda ao arL 26 
do projecto de Constituição, fique adiada par.a quando ~c tiver 
de votar o art. 72 do mesmo projecto. 

E~ approvado este requerim·ento. e o Congresso julga pre
jurlicnda a emenda do mesmo Sr. Senador. 

Vêm á Mesa .aB segnintes 

DECARAÇÕES DE VOTO 

Declaramos que votámos no sentido de não ser eonside
raçla prejudicada a emenda no Sr.- . Amaro C:avalr..ant.L que 
éonsagra assumpto de liberdade espiritual. 

S. R. F1·ede1•ico Borges. - Francisco Bada1•ó. - Pa
cUico . ..lfasca1·enhas. - Dem,etf•io Ribeiro. - José Simeãe.• .. -
A1mibal Falcão. - Alcindo Guanabara. - Antão de Faria. 
- "jfanoel Fu.lgenrio. - .4.dol,pho Pio. - G_arlos Chagas. -
F-róes rla Cruz. - Fonseca Herrne.r;. - Ba1•bosa Limp. 

Votei para que nã.o fosse considerada preJudicada a emenda 
do Sr. Amaro Cavalcanti. - Bu,eno de Paifva. 

Deelaramos- -que ·votámos que a emenda do Sr. . Amaro 
CaYalcnnti não estava l)rejudicada, por con~er :r::nat.er1a nova. 
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-- --. -~:;::cChagas:.:-;cLobato.~---João ___ LtJ.i.=_ ,_c-:-:-:-:: J..•c-APt~JlªJ:.! - .~~~G!!:~_r;,_iqJ::: 
de · iJlaualltães. - Antonio Olyntho •. 

Requeiro que se insira na acta .que votei . pela emenda do 
Sr. Senador Amaro Cavalcanti, como uma prova de resp~I!,o 
á liberdade de consciencia. - Garcia Pires. 

Declaramos que votámos no sentido de não . estar ~reju- . 
dicada a emenda do Sr. A.maro Cavalcanti, que diz: Ningumn~ 
será ãeclarado incompatível, por ser crente ou ministro de 
uma religião. - Ignacio ·Tosta. - Santos Pereira. - F .. 
Sod'ré. - Paúla Guimarães. - AmphiloPthio. - A. Milton. 
- Custodio de Mello .. ·· 

Declaro .que votei para ·que a emenda do Sr Amaro -Ca
valcanti não fosse .considerada prejudicada, por me :parecer 
::tma garantia da liberdade e egualdade dos cidadãos e ~os ~~eu~ 
direitos políticos; que ficasse consignado na ·Constituição, 
como norma da lei ordinaria ·que houver de estabelecer in
compatibilidades, que nenhuma p6:ãe ser estabelec.ida :Por 
motivo de crença e profissão religio_sa, o que desde já apro
veitaria nas proximas eleições dQs congressos dos estados. 
]f ontei?Y~.! de Rarros. 

DISCUSS.~O DO CAPITUI.-0 II. SECÇÃO I 

Entra em discussão o Cpitulo II! secc,úo I, do proj-ecto de 
Constituioão. . 

.São lidas~ apoiadas e entram conjunctamente em -dis-cussão 
varias · · 

EMENDAS 

Posto a votos o art. 27 do projecto de Constituição, 'é ap
:provado, bem como a emenda, sendo rejeitada uma sub
emenda. · 

E' approvado ·o § 1.0 

E' approvada uma emenda do Sr. Uchôa Rodr.igues e 
outros Srs. representantes~ ficando prejudicado um additivo. 

E' approvado o art. 28~ e uma emenda da Commissão ~ 
E' rejeitada uma emenda de suppressão de algumas . pa

lavras do art. 28. 
E' -approv.ada um-a emenda dos Srs. José Hygino e José 

!.Mariano~ sendo rejeitada outra em-enda substitutiva. 
~vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
, 

Declaro que votei contra a emenda que n. Con,nlissão apre
sentou ao art. 27. por.que se estabelece cad~ :Estado como uma 
circum-scripção eleitoral. - Franciscq Badar6. · -

. F.ntrando en1 discussão o capHulo In:: do projecto~ ·vêm 
á Mesa varias 

EMENDAS 

Não se póde votar o . requerimento de encerramento, pe
dido pelo Sr. Amaro Cavalcanti. nen1 o capitulo m, por falta 
.de numero. · · 
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E..1\1ENDAS 

E' encerrada a discussão do capitulo e adiada a votação, 
por falta de numero. . 

Entra em discussão o capitulo V.. Não havendo oradores 
inscriptos. fi-ca encerrada a discussão e adiada a votação. 

Aberta a sessão do dia 30, é lida e apoiada a aeta da 
sessão antecedente. -

O Sr. Presidente nomeia uma Com missão para dar pare
cer sohre os requerimentos dos Srs. Conde de Figueiredo e 
l\rfartinho Rodrigues de Souza, pedindo licença este para re
tirar-se da Capital, por incommodo: e aquelle para retirar-se 
para f6ra do paiz~ por urgente necessidade .. 

·vr-m á !\:fesa as seguintes 

DECAR.\ÇÕES DE VOTO 

! 
Requeiro que se consigne na aeta a declaracão de que 

votei contra a emenda substitutiva do art. 26, e que se faca 
inserir no Dim·io Of!icial a mesma declaração, nos -seguintes 
t.ermos: 

«"\lotei contra a emenda substitutiv~,. offerecida pela 
r~0mn!issão dos 21 ao art. 26 do project.o. pelos rnotiYOS :-:c
guintc~: 

«1 .0 Por considerar mat.eria con~tit.1..i.Ci0n:}l a,..; qne-~tões do 
inelegibilidade, .consignadas nesse artigo, e. conseguintemente, 
da esphera de acção do Congresso Constituinte. unico poder 
~ompetente para estabelecer restricções aos direitos politicos .: 

~2.0 Por me parecer illogico o nrocedimento ·da Commis
são~ que. consignando na Constituição (art. 25) as condições 
de ele-gibilidade. não consignou e~n!l!rr~cn~"3 o~ cas):; r.le: jn~le
gibilidad~. de que cogitou o projecto~ e que constituem as
snmpt.o da mesma natureza. 

«3. o .Por .ser impro-cedente. ~ ·contraria á verdade historica 
a razão apresentada. pelo Sr. Senadot' Saraiva~ no intuito de 
justificar a conàuota da Con1missão. - de não consü1na1· 
nenhuma Constif"?âção disposições attinentes fl incompatibili
dades. visto con1o. além de não sermos obrigado~ a fazer sem
pre o ·que outro~ · fizeram~ - non ta'm· spectandum est. quod 
Romce tactum sit. quam qu.od Rornre fier."J àebet. - accresce 
que n1uitas constituições consignam disposições perfeitamente 
1dentfc:as ás do proi·ecto. bastando citar~ entre outras, a 
in?lera. arts. 150 e 15-L a ·da Be1gica. art. 50'. a. do Lu:xembu~o. 
arts. 53 e 5-4. a :da Suiss•a.. art;s. 76. 80 ,e 96. a dta. Sueci.a. art. 26~ 
a -de ·Costa Rica. -ar.t$. 73~ 7 4 e 7S. a do Equrador~ art.' 42, ·.e á 
de -Po:rtuzaJ. ·Acto .Addjcio;nal. art. 7o. 

« .'f-.0 
• .,Finalmente~ por entender que as questões de ·in

compatibilidadP- constituem assumpto delicado de mais para 
~~car ~uje!to ás v.aria.ções das legislatnras ordinarias. 

« DeYo ainda declarar que~ não obstante pensar assim, 
votei no sê.nUdo de se considerar prejudicada. a emenda apre
sentada pelo Sr. Senador A. Cavalcanti ao artigo substitutivo 



-203-
- -- . .... ·--- ~-

acceito pelo Congre-sso.-, não ---poi·:;__-sér"' ·cõntrario·~ ·a<> , prineipio . 
contido na emenda, mas por não poder barmonizal-a com a 
votação anterior~ que deu em resultado a approvação do suh-
stutitivo. - J de Serpa.~ . 

Declaro ·que na sessão de hontem votei no sentido de 
não estar prejudicado o additivo ·do Sr. Amaro Cavalcanti~ as
sim concebido : - Ninguem será declarado incompativel por 
ser crente ou minist.ro de uma religião -; e votaria pelo 
n1esmo additivo. s-i elle fosse submettido á· vo-taÇão. - Gene
roso Marque::: ... · 

Declaramos que não nos achavamos no recinto desta Cat=n 
quando foj votada :;t emenda do Sr. Deputado .Tosé Mariano, 
incompatibilizando directores e -presidentes de bancos .. 

Se -est.ivessemos presentes~ teríamos votado eontra. por
'fUe não devemos afastar do J)arlamento uma classe habili
tada a esclarecer o estado financeiro do -paiz. -Almeida Bar
r-etc. - Firmtno ela snveira. -João Neiva. 

Requerendo o Sr-. Erico Coelho ou aue se votasse a mo
f{fio por elle apresentada e1n outra ~essão, ou se concedesse 
nr~encia para entrar na ordem do dia da sessão seguinte, o 
C0n~resso concede a ur~encia pedida. 

Requerendo o Sr. A !me ida Barreto urgen.cia para entrar 
nu ordem do dia da sessão seguinte umn indicação, que apre
~enf:oG. sobr-e materi.a. refdmental. o Con~r~sso con~c.ie n nr-
gcncia · pedida. · · 

~a 11l parte da ordein do dia entram em discussão as in
d!catjfic~ apresentadas :nn. ~f\~s5o de 29 neto Sr .. Jo~f.· ~:wiano 
r~ no~ta~ Sllr.cc~sivr~ment0 a vot.os: .a :fYrim0!rn.. para .-pil3 .-:~in. 
reformado n . arf.. 58 rl•) Reg1in~ento. t; r~jeitn.da: a segunda. 
para rrnc s~ja int.crprct.ano· n mesmo artigo. in fine. no sentido 
de -det0.rminnr cyuo rts emendas st,bstitntivas se.lam votadas 
prinlPiro do one os arti~os do projecto. 

Na 2n n:u·t.P d:1 ordem dn dia procede-se á votação dos 
c.apitn7o~ TTI. IV. ~ V, secção I. do projccto d~ Constit.uir.f.to. 

Vem :i :Mesa a seguinte 

DECTJARAÇÃO DE VOTO 

Declaro aue votei contra o art. 31 do nroJecto. por en
tender qnc elle P-stahelece a confusão d6 porlere~ e subordina 
o Senado ao Poder Executivo. - Pinheiro Gtlefles. 

Entra 0-m discussão o capitulo I da seccão II do project.o 
c·0 Cnnst.i tnicão. -

Requerendo o Sr. José Mariano que seja discutida englo
hadanJente t.oda a mat.eria referente á organizacão do Poder 
E:cecnt.ivo. é approvado este requerimento .. 

V•~m á Mesa varia~ emendas. 
E' lid~ pelo Sr. Adolpho Gordo mais uma. emenda. 
~ão li~as mais outra~ emendas . 
E~ ta.n1 bem lida mais -outra emenda. 
~ão lidas ainda outras emendag. 
Vai a imprimir o parecer da Commiss~o nomeada 'J!elo 

Sr _ Presidente r>ara rlar parecer sobre as lH~encas pAdldas 
pelos ~rs. Conde de Figueirelo .e 1\f.artinho Rolrfgues de Souza. 

Na sessão de 31 é lida e approvada a acta da sessão an-
teeedente. = - · 
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'Vem a '1\fe-sa~ -é, 'li à a,'' apoia(Já;;:'e ·::;-errf' 'âebate -appr·ovada a-' ' -- -
seguinte · 

INDICAÇÃO 

Indico .gue, consultado o Congresso~ seja nomeada uma 
Commissão de nove membros~ para cun1pr1mentar o Chefe do 
-Governo Provisorfo~ no dia de amanhã (1 de janeiro), o ~qual~ 
pela Republic.a, é consagrado :á fraternidade do~ povos; -
.4.m.aro Ca1.~alcantL - ~.~foreü·a da Silva. 

O Sr. Presidente nomeia a referida Con1n1issão. 
Na 111 parte da <>rdem do dia entra en1 discussão a moção 

do Sr. Erico Coelho e outros, sobre a organização dos es
tados. 

ConsulJtado~ o Congresso resolve ser necessaria a concc~são 
de nov.a urgencia~ para que a moção possa continuar na ordem 
do dia. 

Na 211 parte da ordem do dia continúa a i 11 discussão da 
secção II ·do pro,jc-cto ele :Constituição, com as crnendas apre
sentadas .. 

São lidas~ apoiadas c entram conjunctamente en1 dis
cussão v.arias 

EME..~D.AS 

São lidas c apoiadas, para entraren1 em discussão com o 
pro.iccl o~ outras 

El\f.El\TJ)AS 

Vem á · :Mesa á seguinte 

DECL~~Ri' ... ç.:{o DE VOTO 

Declaro que~ si estivesse presente á sessão de hontem, 
vot.aria contra a menda da .Commissão ao § iO do art. 23. 
que retirou do Con.gresso a attribuição de resolver definitiva
nlente a questão de limites entre os estados, porque n.ella vejo 
o adian1ento la solução de uma .questão~ qu_e considero de 
oapital .importancia~ qual a da extensão territorial de alguris 
pequenos estados. 

Declaro t.arnbem que votar.ia no sentido de não ser pr'C
judic3.t'o o addit.ivo do Senador Am:aro Cavalcanti contra _a 
incompatibilidade por crencas e f.uncç.õ:es religiosas~ a favor 
ela qu.al vot.arja. si fosse submett.i-da á votacão. - Felis
bello F1·eire. 



CONGRESSO NACIONAL 

SESS.iO SOL~.NNE DE INS1f1.:\LLAÇ-~O E·l\i 15 DE NOVEMBRO 
DE 1890 

PHESIDENCIA DO SH. FELICIO DOS S..:\...."'fTOS 

A' 1 % hora da tarde: no edificio destinado ao Congresso 
~aciona!, occupados os respectivos logare::; pela l\lresa ·or·ovi
soria, o Sr. tPresidente convidou os men1bros do Cons;r~sso a 
-t.ontrahir o formal compromisso de hem cun1prir os seus de
veres!. pelo n1odo por que. elle passa a fazel-o : 

·«Prometto ~guardar a ·Constituição Federal c.1ue fol' 
adoptada, desenlP·enhar fiel e legalmente o cargo que me foi 
confiado .pela Nação e sustentar a união, a integridade e a 
independencia da Republica>>. 

Em seguida, declara installados os trabalhos . do Con
gresso, ab~e a sessão e manda proceder á chan1ada. 

A' -p.r(}.porção que ian1 sendo chan1.ados: cada un1 dos se
guintes reprcsentàntes proferia a forn1ula regin1ent.al-Assin1 
pron1etto: L\fatta l\fa~c-hado, Elys·cu l\hcrti111.s~ Alvuz,o Botelho, 

Theodureto Souto, Leovigildo COelho, Joaquim Sarmento, 
João Pedro, Cunha Junior, .José Secundino, l\'Ionteiro de Baena, 
Albuquerque Junior, José Bernardo, Oliveira . Galvão, Amaro 
Cavalcanti, Aln1eida Barreto, João Neiva, Gomes da Silveira~ 
.José Hygino, José Simeão, Serrano, Floriano Peixoto, Rosa 
.Junior, ·Coel:hb e Campos, Damasio, Goulart Monteiro d0 
Barros, Laper, Braz Carneiro, Campos Salles, Santos An
drade Raulino Horn, Luiz Delphino, Ramiro Barcellos, Pi
nheiro Mac'hado, Falcão da Frota, Cesario Alvia,, . AJJ1Crjco 
L0bo, fEdl.!&rdc· Wandenkolk, João Severia::1.:.-•, Sald:lnh~> Ma
l'i'nho. Silva Can~du, Silva Paranhos, Aquilino d,> Amaral, ])j_ 
nheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Hodrigucs. In.dio: do 
Brazil. Lauro Sodré. Innocencio Serzedello. Vieira Ribeiro. 
Cuntãó. Matta Bacellar, Costa Rodrig-ue.s. rCase.miro •Junior, 
Ennes · de Souz~ Anfrisio Fi-alho.~ Nogueira Paranaguá, 
Nelson. Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, 
BczerrH, João Lopes, Justiniano de Serpa~ Frederico Borges, 
José Avelino~ José J3evilaqua~ Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
.:\ln1ino Affonso, Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio 
Pes.sôa, Pedro An1erico, Cartaxo, Retumba, Tolentino de 
Carvalho, João Barbalho~ Almeida Pernambuco, .Juvencio. de 
.Aguiar, André Cavalcanti, Annibal !Falcão, João de SiQUeira. 
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João Vieira, · ·LuiZ-\iéi' Andraâe~ ' J!;spiriLo-=-·-santo,,:~·-Belarmin·o _ . _, __ 
Carneiro~ Theophilo dos Santos, Leite O'iticica, Pires da 
Franc~ Oliveira Valladão, Leandro Maciel, Felisbello Freire, 
.A.ugusto de Freitas1 Paula Argollo. Tosta, Seapra, Euzebio de 
Aln1eida~ Arthur Rios, Gai·c1a Pires, Marcolino Moura, Santos 
Pereira. Custodio de l\1ello. Paula Guimarães.. l\iilton. Dio
ny.sio éerqueira~ Arnorim Filgueiras1 Barão de S. Marcos, 
Medrado, Athayde Junior, F .onseca e Silva, Fonseca Hermes, 
Urbano .l\:farcondes, l\1anhães Barreto. 1\lberto Brandão. Oli
veira Pinto, Viriato de 1\tedeiros, Joa-quim Breves. virgilio 
Pessôa, França_ Carvalho. Alcindo Guanabar~ Erico Coelho .. 
Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, Vlerneck de 
Almcida1 Don1ingos Jesuíno~ Vinhae:s~ Thomaz Delphino, 
Conde de Figueiredo~ Antonio Olyntho, Francisco Badaró, 
João Pinheiro. Pacifico Mascarenhas. J'acob da Paixão. Ale
xandre Stockler, Francisco da Veigà Lamounier GodÓfredo, 
Gonçalves Chaves~ Americo Luz; Feliciano Penna. Policarpo 
Viotti. Dutra Nicacio. Ferreira Rabello. Bueno de Paiva. Fer
reira ·Pires:- .Toão LÚiz de Campos, :Martinho Prado ,junior. 
Bernardino de Campos~ Francisco Glycerio. · Moraes Barrlls~ 
Lopes Chaves~ Domingos de :MDraes, Adolpho Gordo, Gar
valhal~ Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho de Miranda, iPau
lino Carlos:- Costa .Junior~ Rodrigues Alves~ Alfredo EIBs. 
Carlos Garcia. Rubião .Junior~ Fleury Curado, Leopoldo de 
Bulhõe.3~ Guimarães Natal, Caetano de Albu-querque, Belar- _ 
mino de Mendonça~ Marciano de Magalhães, Eduardo Gon
çalves~ Fernando . Simas, Laur.o l\'füller, Carlos Campos, Sch
midt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro~ Antão de Faria~ 
.Julio (le Castilhos, Borges de M-edeiros~ .Alcides Lima, Thomaz 
Flores~ Abreu~ Homero · Baptista~ Rocha ·a:sorio~ Cassiano do 
.Nascimento, Demetrio_ Ribeiro e Menna Barreto. 

O SR. ~'\!ARO 0AV.c\LC..4:NTI (pela ordem) communica que 
o Sr. Ruy Barbosa não poude compar:ecer por incommodo. de 
)Saude, ;que requer repouso absoluto·. · · 

O SR. il\fANOEL FuLGENOIO (pela ordem) reclama. contra. a 
não inclusão; na lista de chamada, do seu nome e do de alguns 
collegas da deputação do Estado de Minas Geraes, que se 
acha.m pres·entes. 

O SR. 1 o SECRETARIO atten.d:e á reclamação do nobre re
presentante e procede novam-ente á chamada dos: deputados 
pelo Estado de Mina.s. 

Respondem e fazem a ·;promessa regimental os Srs. Ga
briel de Magalhães, ·Manoel ~lgencio~ Astolpho Pio, Aristides 
Maia~ Costa ~1achado, Palleta, Gonçalves Ramos~ Justiniano 
das Chagas, Domingos da iRocha~ Domingos Porto .e João de 

-Avellar. 
. 0 SR. PRESIDENTE declara que se acha em uma das ant~

salas o Sr.. Se·cretario do chefe d'O Governo Provisorio, por
tador da M~ensagem dirigida ao Congresso Nacional pelo mesmo 
Sr. ·chefe do Gov.erno Proviso-rio, Generalíssimo Manoel Deo
doro da Fonseca. e convida os Srs. 3° e '4·0 secretarias a intro
duzil-o no recinto, trazendo-o até a l\1esa. -. . . 

Apresentada' e recebida a Mensagem, o Sr. Presidente . 
. ~p_nvida o Sr. 1 o Secretario a lei-a. 
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· - ":.. __ _..--,.Procede-se ã leitura da seguinte . Mensagem, que ér por 
~rdem da Mesa, immediatamente distribui da- em ,-avulsos aüs ·· 
m-embros do Gongres&> : = 

Mensagem dirigida. ao Congresso Nacional pelo Ge
neralissimo 1.1J.anoel Deodor:o da Fonseca:~ chefe do Go
verno Provisorio da .Republica dos Estados Unidps do 
Brazil, em .f 5 de novembro de .f 890. · 

Srs. membros do Congresso Nacional - A' Providencia~ 
que regulou por leis eternas e immutaveis tudo quanto o Uni
verso encerra, approuve .que eu foss·e elevad'O ·á magistratura 
supren1a de nossa Patria na hora hjstorica de i!5 de novembro 
do -a.nno .passado, e conservar-n-11~ a existencia. n1uito a.n1eacada. 
então~ para, atravez de um período qu·~ .se me afigurava longe 
de mais, pelas tr.emendas responsabilidades que assumL 
saudar-vos no anniyersario daquelle glorio.so dia entregando-
vos os destinos da Nação. · 

Chamado como brazileiro. ·o posto que n1c era distribuído 
vinha com mais imposições de honra e de dever do que os que 
desmpenhei outrora como soldado nos campos de batalha. 

Lá. no meu ultimo alento da vida. á sombra do nosso 
glorioso pavilhão~ . fura-me dado antever· o ennobrecünento de 
minha memoria · abençoada por quantos me soubessem 
cahido na defesa dos nossos direitos e brios communs . . Aqui, 
começou para mim o tempo dos .grandes perigos, na hora em 
que, por entre. acclamaçõe-s populares, os nosos can'hõe's. que 
não tiveram. felizmente~ de vomitar a morte, saudaram a 
._integralização democratica da America. 

Esses perigos, que consistiam, principalmente, no máo 
uso que eu pudesse fazer da grand~ somma de poder de que 
-os acontecimentos me investiram~ e da qual não cogitei. 
digo-vos ·á. fé do soldado honrado, quando á fr.ente do;; meus 
camaradas heroicos marchei para o campo .da revolta· cívica, 
tenho-os como dê todo ponto conjurado~ ao restituir á Nação~ 
na pessM de seus eleitos, o the.;r0uro dos seus destinos, de 
que . me constitui despositario, ficando-me a conseiencia sem 
sombras de r?morsos e o coracão sem as magu2.S que geram 
os deveres não cumpridos. . 

Para vós, que acompa-nhastes a celeridade e · 'precisão 
das evolucões republicanas nos ultimos annos do Imperio, 
que fostes taml>em obreiros impulsiona.d.ores do movimento 
que desde os tempo·s coloniaes teve percursores e martyres, 
não passou de certo indifferente a injustiça coro que foi jul
gaàa a obra meritoria e redemptora de 15 de Nov-embro na 
_quasi totalidade do Velho Mundo. 

Lá, onde só conheciam do nosso paiz os representantes 
suprGmos das instituições derrocadas, muito respeitaveis 
pelas suas virtude privadas, mas meras excrescencias su
perpostas sobre uma sociedade ·americana de cujo seio não 
emergiram e que nunca poderam ser assimiladas, não foi 
di!'ficil á . obra da calumni~ do de·3peito e da especulação 
baixar os grandes e patrioticos ..:.contecimentos que ·unificaram 
a America em um só pensam~nto, graças . á revolucão her<>ica 
.e patriotica do nosso Exercito e Armada, a uma ~.imples . re-
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bellião de qua.rteis que se-"" bi1p"oi" á ocovardia de . um paiz .ha- . 
bitado por quatorze milhões de almas, vasto quasi como a. 
Europa, esquecida de que, si fôra jsso v~rdade, estavam jul
gadas as instituições sob cujo influxo _gerou-se tão universal 
apodrecimento de consciencias. - . 

Hoje, que as vistas do mundo .se volvem para nós, que 
a ~ua retina prescrutadora não ter.ál un1 ponto unico de 
converg-eucia cujo d~esap,Parele-imento, como, acont.ec'ell.. ;pa
reça o prenuncio de grandes desn1oronan1entos, cun1pre-nos 
levar á completa evidencia, ainda para os mais refra.ctarios, 
que a grande obra sobre que vindes legislar foi a deducção 
logica das premisas que o passado lan~ou, tão suave e natu
ralmente dcllc decorridas que nenhun1a gotta de sangue, 
nenhum ataque a patrimonios .C.e quem quer que seja, empa
naram o bril-ho á grande victo:tia ·saudada pela Naeão inte.ira. 
que se associou ao Governo nos sens actos de respeitosa 
correcção ante o ex-In1perador. · que agazalhariamos con1 o 
mais entranhado affecto nesta Patria. tambem sua. si fôra 
possivcl tern1ol-o con~o nosso .sirnpl.es ·concidadão. · 

.No n!ais s01nbrio da nossa existencia colonial, a aspiração 
_ da liberdade penetrou no intin1o tlc todas as consciencias e gerou 

as erupções terrív-eis -da soberania da razão contra as vio
lencias ou fraudes da soberania da convencão. 

Tinham os nossos maiot·cs un1 lal culto nela den1ocracia. 
que urn só elo do despotisn1o antigo não era quebrado sem 
que não responde-ssen1os con1 a adhesão armada, celebrando 
as paschoas da liberdade oom ·O sangue sagrado de patriotas 
abnegados, sublimes de eoragem e resignação na hora elo 
n1artyrio. .· 

:A Inconi'idencia :Mineira~ todos os Inotin:s e. revoltas po
líticas que n1inavmn o solo da :Patria até a sangrcnta._revolu
ção de 1817 ,nunca accentuaram, simplesmente. idéa de eman
cipação colonial. · 

E para os que quizermn ver na Inde:pendencia alcançada 
cn1 -!822. a palavra suprema dos nossos anhelos, apontaTcmos 
o 7 de abril de 1~3-1~ em que·-banimos o prim,eiro Imperador, 
e só o ainda quasi berco de un1 or:phão~ que ellc confiou á 
nossa guarda e. carinhos. poude -conter a pronunciada 1 aspi
ração republicana de então. 

Na ·.An1erica~ a l\fonarclüa estava ao desamparo das tra
dições de h~roisn1o de seus fundadores; un1a obra sem raizes 
na Historia nã,o podia fallar á inTaginação e gratidão dos 
povo-s pelos feitos que os tornassem livres e poderosos. 

Atil'ada por uma lufada revolucionaria da Europa, onde, 
con1 o. sangue francez, escreveu-se a rcforn1a. para o n1undo. 
do direito politico antigro~ foram-lhe refugio as nossas plagas, 
que receberan1l ao n1esmo ten1po, a semente da revolta, do 
desdobre dos seus mantos, purpuras e arminhos. 

Da nossa preoc.cupaçã~ constante \de influir= directa e 
irninediatamente no .gov~rno de nossa Patria. da icnacidadc 
con1 que combatian1os os obstaculos que encontravamos, 
existem traços indeleveis nas paginas da historia contempo
ranea. 

E por tal modo sabiamos impor a nossa vontade sobe
rana, que ás revoluções seguiam sempre as reformas, em 
:vez ·das ·perseguições. 
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-- , , Neste uliüno quarto de. sec11lo .. as idéas liberaes ton1aram 
grande de~envolvin1ento~ e não havia corrio coúter a sua fort;a 
de expansão. A victoria da den1ocracia = era tanto n1ais de 
e·sperar-se, ,quanto era certo que todos os antigos centros de 
resistencia 1nonarchica estavan1 de I1a muito em adeantado 
estado de dissolução. 

Con1o força impul·sora de. toda a machina. o o li tica. havia 
a vontade irf!esponsavel do •ex-Inmerador. que, tendo deantc 
de si annullados todos os orgãos do G~o·v.erno consagrados 
pela Constituição, devia sentir muitras vezes o tedio que a 
on1nipot·encia sen1 contraste acarreta~ principaln1ente quando, 
no fundo das cons'Ciencias dos que a exercem, ha a convicção 
de sua esterilidade para o bem. 

Deste e$tado de cousas app~renteinente tranquillo e 
seguro para a Monar·cHia, que senUa, entretanto, as vibracões 
das grandes e indefinidas correntes que trabalhavam como 
que subt.erraneaJmente a i alma nacional, nasceu a idéa de 
um tePceiro reinado. que a astucia e a audacia, servidas por 
am.bições sem lin1ite·s, devian1 implantar no sõln da Pati·ia. 
ainda en1 vida do ·segundo. 

Felizn1ente para a causa den1ocraLica. havia desannarecidu 
con1pletamente a nefanda instituição do trabalho servil, que 
trazia o _ se.nhor e o ·~scravo acorrentados no mesmo grilhão, 
ao qual se prcndian1~ por n1il dependencias diversas, tutlas 
as n1anifestações da vi-da econon1ica nacionaL 

Quando a Monarchia, prelihando a sua renovação em 
1·cbento mais vigoro.so~ suppunha, apezar das grande,s res-is
tencias republicanas, que enfrentaram nas urnas os mil meios 
de corrupção mnpreg.ados pelos s.eus agentes, ter, no Exercito 
e Armada nacionaes a1neaçados, um ultimo reducto a. _vencer 
para subn1etter a alma nacional, que queria o dir~ito de 
agir livren1ente, qual fõra reconhecido ao escravo, encontrou 
(fS soldado.3. cidadãos firn1e.s · e. resolutos. ;para amnarare111 
tamben1 a causa da liberdade civil. 

Desde então pronunciou-s~B a crise que deu Iogar ao 
seu ·dcsapparecimento~ subito, instantaneo, com.o violentos e 
insanos foran1 os n1eios en1prcgados para o seu fortalecimcnlu 
e salvaeão. 

~~\J.câ.ncada assiln. a victoria, banida para. sen1pre do seio 
da .An1cri.ca. antagonico com a sua harmonia, com a ·sua as
piração de Hberdade~ con1 as tendencias das civilisações que 
~e forn)aYam e desenYolv1arn após a grande revolucão ·que 
definiu os dogmas dos direitos do hon1cn1. cun1nrc-nos voltar 
vi.stas solicitas e patrioticas para a conquista realisada, para 
a obra que~ embora fjnda, ha de ir recebendo com o ten1po. 
com a observação dos factos, con1 o conhecimento exacLo 
das circun1st.ancias e- das nacessidades reaes do pajz-, com 
o aperfeiçoamento da educação popular e politica das classes 
e dos partidos~ con1 as cxpan5ões que forem tendo as nossas 
riquezas~ as nossas industrias~ os retoques e reformas indis-: 
pensa v eis á sua úQp.~olida~ão. 

Até hontem a-= nossa mis.são era fundar a Rcpublica; 
·11oje o nosso supre·mo dev~r pe.ranle a Patria e o mundo 
é -eonserval-a e engrandecei-a. Não se nTudam instituições 
para persistir 'em defeitos inv-eterados, ou para causar sim-

. ples deslocações de homens~ Nas revoluções em que preponde
ram os principios sobre que repouza a trHogia sagrada do di
reito, da jusUça e da 1iberõade, os povos visam, antes de tud-i), 

1-i 



- 2i0-

n1elhorar de condição~ fortalecei· o ·hnperio das leis e'·reh-in
dicar o papel que lhes cabe no governo da sociedade. 

Taes e tão elevados : :ltuito·s não se consegue.rn sern .que 
governantes e governados se combinen1 para dar . á autoridade 
e ú Uberdade a extensão que lhe...~ é propria e de que depende 
essencialmente a ordem civil e ·p{)litl ca. 

:Mas a autorida.de nunca será forte senão com a condição 
de que os orgã.)s do poder publico funccionen1 dentro da lei, 
com o mais perfeito ·espirito de solidariedade e de união. 
E' indispensavel a harn1onia na c.oncepcão e execução das 
medidas tendentes a tornar inviolaveis as garantias soeiaes; 
ven1 dahi ·a nossa força no interior~ e o nosso prestigio no 
ex:tfrior. Não ha paiz que resista á desharmonia dos seus 
orgãos pensantes e dirigentes: a anarchia o convulsiona e o 
e:rtrangeiro o invade. 

De nada servirá a solidariedade dos governos si os es
tados de que se compõe a União não forem estabelecendo 
entre si os mais fortes laços da solidariedade nacional. 

A autonomia do governo local, tão tenazn1ente pleiteada 
pela universalidade dos brazileiros no passado regimen. não . 
deve importar, no re_gimen re-publicano. a desaggregação da 
~Patria. Essa união não é só es5encial ao funccionamento 
normal das nossas :instituições politicas: ella é o .palladium 
da nossa integridade territoriaL 

O primeiro Imperio succumbiu ã impopularidade de um 
desn1embramento do te:r:ritorio nacional: o segundo viveu 
sob constantes ameaç.as de invasões e absorpções, a que a 
sua fatal política jámais soube impô r silencio. Não será por 
certo a Repnhlica que transija ·nesse ponto~ que affecta todos 
os melindres de nosso ca~a~ter e nos arrastará, sem duvida, 
a todas as revoltas do nosso direito. 

Viemos de um passado de oppressivas desegualdades so
ciaes e de um regimen onde o imperio da lei se aohava com
pletamente falseado. Nada apressou mais a quéda da Mo
narchia do que o· concurso da autoridade e do povo para vio
larem a lei. A autoridade fazia. rumo para o absolutismo e 
a tyrannía; e o povo, vendo vi-olada uma prescripcão, acre
ditava ter sido abolida uma restriccão á .sua liberdade. Para. 
assegurar a prosperidade e o prestigio das novas instituições, 
o principal dever da autoridade é executar a lei sem vacil
lacões, e o· do cidadão. o <le obedecer-lhe sem condições. Sem 
jsso tornaremos ao don1inio da anarchia e das facções. que 
felizmente abolin1os, e que condnziran1 a Patria ás n1áiores 
degradações e as classes aos mais tyranicos tratos. 

Grave é tambem -o perigo das i~novaeões. A obra legis
lativa, 'Para ser l)erfeita! deve representar a Bxpressão viva. 
palpitante~ da e:\.-periencia e das necessidades de · cada povo. · 

O tempo ind-ica a npportunidade das l~is, o tempo as re
forma ou as deroga. Cada ·povo tem nos seus monun1entos 
legislativos uma: tradição~ um principio. um compendio de 
}déas funda.n1entaes. (JUe :ttravessan1 as édades. resguardando 
da ver~atilida~e _dos partfdos e da inconstancia das situacõe~. 
g-arantias e d1re!f.os que formam a essencia, a substancia a. 
base da sociedade cjvj} e politica. ' 

E' impossível~ com os elementos de civilisação e de pro
gresso~ com que h~je contam quasi todas as nações do globo 
ytyer sob o imperio de leis anachronicas; mas tambe!.r.l n~dâ 
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nlais··-rnnesta- ·u(• -qu(~~ -.. 1-cada -pha.ntazia' -{i7le--:surge;· destruir rno- -
nun1enlos qu c !'(~=--isti ram á=- l'I~Ynltl~;üc~. que a t.ra.vessararn o:; 
ten1pos e d~finiran1 o caracter e as instituições de uma nação. 
: Nesta ordem de inslituic;ües 0'5 partidos políticos cons
tituenl a mais efficaz das garantias de estabilidade e de pro
gresso; ·clles dilatam os donlinios da liberdade e dafen.dem 
a sociedade contra a tyrannia e as usurpações. Convém, 
porén1~ não confundir os parUdos corn as faccões. · nen1 subs
tituir a missão que lhes é pr.opria, hun1ana e pratica~ p·elas 
a1Jstracções que acaso possam conduzir-nos á revolução ou á 
dissolução. Da1nais, sob o reg.-imen que adoptámo-5, os par
tidos ficam se1n objeetivo no dia em que pr.Qferem a sua sen
tença nas urnas. Desempenhando u seu .papel de sober-ania.. 
t.odDs são indistinctamente operarios do progresso ·a da civi
lização~ visto que a aspiraf.:âO do Governo não depende ·mais 
nem das impaciencias, nem das conspirações. · 

Tal é, Srs. 1nembros do Congresso :o o modo por que en
t endo devcren1 ser encaradas as novas eircumstancias polí
ticas da nossa Patria. 

K o perioclo revolucional'io e a.norn1al~ que atravessamos, 
procurei imprin1ir no's actos polit.icos do Governo Provisorio 
a expressão n1ais hun1ana e n1ais suav~. · 

l\1edidas d.e certa gravidade foram tomadas, para imoedir 
r evindictas. ou ~vitar pertubações, se1npre lamentaveis, da 
or·dem publica; e tão eleva-do foi o ponto de vista em que no;3 
collocámos. que, feitas as indispensaveis alterações, a maior. 
parte das leis do antigo regimen, com os seus corpos dd ma
gistratura: con1 o funooionalismo de todas as classes, foran1 
mantidos e prestarem :á causa .da orden1 e da reconstrucção 
da Patria os mais assignalados servjços. As revoluçõ.es que 
oxigem reacções e demolições profundas para se imporem~ 
:;ão de cphen1erD exito e custam cruentos sacrificios. A nossa 
f o i a con.sagração do pensamento nacional, e á sombra da paz 
cffectuou-se a transição de un1 regimen para outro, com 
n10nos abalo nos interes~es. n1enos panico nos espíritos, menos 
vj olenciás a-os adversarios, do que as antigas mudanças de 
partidos nD governo, sob o Imperio. 

O que caracterizou~ sobretudo, a. firmeza da Republica e 
a. conformidade da Nação con1 ella~ foi a confiança geral que 
~e rpanifestou desdç os prilneir.Qs dias da nossa organização. 
Tranquilli'sados todos n :S ;ntcte~ses e acceitns a .s resnonsa.hi
l i uadcs da Nac:.ão Braz i I ~.ira. fll.JalfllH~r que Í t)SSe a fatali.dade 
da. politica que vigoroú no~ scns actos! vimos no int.erior· 
abrir-se uma phase àe expan:.:ão c de actividade tal, em todos 
os ramos da industria~ do f.rabalho~ que bastaria contemplar r1 
j nLinenso espectaculo da nn~sa. rcconstrucção economica, para 
eonvencern1o~nos de que sü nos falt.ava a. plenitude das liber
dades an1ericanas par·a sern1os tuná nação grande e prospera . 

No exteri9r. o Il1Ddn por que se manife.stou a -confiança 
na solidez da obra de 15 de novembro, teve un1a expressão 
dupla. qual a do mais elevado alcance politico. Ao reconhe 
eirncrito dennHivo da Jt.epubljca <los· Estados Unidos do Braz H 
l)Or l)art.e de varios estados an1ericanos. aue. nrimeiro. :-t;fir
maram pera.ute o mundo a sua perfejta solidariedade com· a 
nossa conquista, seguiu-se o reconhecimento :por parte de 
Yarias potencias européas, e. as (JUe não o fizeram até a~ora. 
aguardam certamente acto·s mais positivos da · vontad~ 
paci9nal. 
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-b rógin1Cri -âecahido . ·re·pres-~utava uina -. longa:~ .tradição 
n1onaretlica~ que deferia pal'a a Enropa gra.nd·e somnia de in
fluencia na poiitica ame.ricana. O novo regünen, con1 aspi
l'tU' :.í nJaior p·atcrnir.lade c <llnizadc- corn toda.s a:s nações do 
globo. ja-mais deixará .de af'nrrnar a indepcndencia da Patria 
Brazileira e a missão que 1!1 e incumbir dcscm·penhar como 
potencja do l\"oYo Mundo. · 

O outro n1odo por que foi considerada a solidez da Re
publica está na confiança geral que se manifestou en1 todas 
as n1·cdidas econornicas e financeiras que ten1os realisado, e 
que~ quebrando o longo predon1inio de un1a politic.a de cen
trali:3ação c de ab~orp~ão da iniciativa individual~ trouxe para 
o credito do Br-az)l o JJH.t,Ü; e.xtenso r>restigio .e a nmis illimi
l.ttda f<! nos seus ilwx!!·o U:aYeis J.'CCUI·sos. l)e un1 anno a esta 
varte a irnmigT:l(_;ão t_lt• (~aJiitae.s cxtrangeiro.s que l)l'OCuranJ 
colloc.ação na::: · nossa~ industrias~ que se associam ás nossas 
·empJ·e:~.a;o:;. QUI·' 1 -t~ru trazhlo <ll.ento~ ext.rao]'(Jinarios ao tra
ba111.n nneionaL ,:~ ver·dadeiJ·uHri.'Jltn phenorncnal. dat.la::; as con
di<.:üe~ de nn1 regilnen n.ovo. como o no·ss·O~ e que ainda espera 
os uHimoB rJtoqucs dos 1·epresentantes do povo para sahir 
da pi1ase provL~oria. que Jhe era propria. 
· E·~l .e periodo~ sem pr·ecedentes na nossa histeria política 
r. fina-nceira~ pcrmittiu ao Governo effectuar· reformas de in
conlcstavel alcance. tanto n1ais üignas do apreço nacional 
quanto todas cl1as · tendiam a diminuir as responsabilidades 
e os encargos do The:~ouro e a fazer entrar para os cana.es da 
circnlação e g·irn das transacções~ capitaes ína,_ctivos e in1pro
•lGctiYO~. que u1na po1itica de ünpreviclencia c ele prqcessos 
en1piricos havia conYertido en1 recursos ordinarios do The
~m.lJ·o. sob a fórn1a de en1prestiJnos. Além disso: o Governo 
procurou dar mais autonomia ás classes jndustriacs. n1-odi
Jicando no sentido n1ais liberal possível as antigas íeis quo 
r~gulavan1 as in-stituições do anonymato~ o regimen das terras, 
o · rcgiznen bancario; e este pa:sso_ a))riu vastíssimo campo á 
iniciativa individual.. . . . 

Só então p-odemos avaliar quanto é extensa a confiança . 
depositada no Governo republiQp.no: e quão estreito era o ter
reno cedido ll~los governos passados á a-ctividade, ao trabalho 
c a·o.s capitacs particulares. 

De par eo1n as grandes medid-as que. formam, reunidas, 
un1 systmna o un1 ·plano financoil'o. qu-e está en1 vias . Cle se 
con1plctar. o Governo attendeu a reformas de não inferior 
alcance .no que concerne ao regimen.· tributado. e os resul
f ados bt~ncfjcos não se Lên1 _feito esperar'. .fi:xando entre nós 
a n1oeda n1etallica e pondo~ por assim diz·er, regras, para não 
dizer un1 paradeiro, a essas· abruptas o&eillações e baixas d~ 
c.:aznbio. que acarretavam annualmente os maiores saldos 
contra o Brazil. 

Cuidán1os com a maiot· ·-solicituçle .do assu1npto r:·elativo ii. 
v_iaçã..9 ferrea. da Republica~ fazendo-a ~obed'ccer. a um pl~no de 
ll.gaçoes de todos -os e·sla-dos confederados~ n1u1tos dos quaes~ 
entregues aos seus unicos e minguados recursos, só co
nhecian1 do centro a omnipotencia, que se fazia sentir viva. 
irnperiosa. e intransigente nos períodos eleitoraes. de cuJa~ 
urnas obtinha sernpre approvacão incc·nseiente ãos senl! acto:~ 

Cumpre que~ além dos ·fortes, indissoluveis laços moraes 
que no~ p~endem e que puderam resistir a tanrto-s e tão graves 
erros~ JUDJamo-nos: .e.gualn1ente: por eternas- e ben1 tempera-
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das cintas de aço, sobre qÚe manobre a locomotiva em campos 
de fraternidade economica~ . lançando dos seus pulmões esbra
zeados. para o Norte e para- o · sucp·ara;~Êste '- B - par.a_,. üé·.3t.t) .. Jla. _ 
Republica, o mesmo silvo àe Yida, ée união e de poder. 

J?or egnal. cogitúmos do n1on1entoso .problema da instru
c.~ão public-a~ a que. ten1 sido dada nov:a. e n1tii diversa orien-
~~- . . 

Devendo a RepubHca levar a todos os pontos .. dos seus 
rlominios territoriaes os eien1entos de progresso n1aterial qtw 
::u~mmn as populaçõc~ para a h..H·ta pe.la vlda c pela Pal.rja~ in
dispensavel é esclarecer-lhes, de par, o entendimento, que 
deve ter horisontes ampl issin1os c claros. 

Quando a confiança geral, interna e externa, pareceu in
nbalavel~ o Governo Provisorio, representante da vontade rla 
Nnção. entendeu usar n1ais amplamente do deposito que lhe 
foi cr)nfiado. decretando a Constituição Polític-a que l.cnl dn 
rngcr . a Republic.a do;; Estados Unidos do BJ.-azH. 

Esse acto~ pelo modo por que foi pratkadn.. nfio impor
tando jnvasão ou preterição da ''ontade soberana da Na<::ãn. 
I in h a co1no consequ~nc ia de rlcnHlo a!-cnn~~ ~ocial. (' poJ i f ir-•• 
o me rito -de apref'sar o regimen da lega lidado. e de dar rir~de 
logo o t:q)n gr1·nl parn a:o; rr.l'•n·nm:'; qn.. ~P l'nzia m i~i I' I' 
adf'an I ar. em con t·m·n lirlad!1 cnm c 1 5Y~Lr·ma ·dr Ffl.dPr·:u:fín r'Jll•' 
adoptámos e que em sua maxima parf.c runcicon:t c1~sde o dia 
1 ;:> de novembro. 

Com effeito. fazia-se nccessario dar á j usti1.;a federal 
sua :fórma peculiar. ü do !'in i r. prw uma lri org-anicn. I ihPrnl ~" 
consentanea com o carac.f cr na-cional~ o modo por quo a jus
tiça ~ o·s tribuna e~ t.<~n1 de exf:'J'cer de ora ern dr..an h~ :-;r•u ~'lr·
vado papel. 

Adquirida a autonomia~ tão ardentemente anheladn. pcln~ 
antigas provincia~~ a crnl.rnlizncfin rlo Govf't'11fl nr.rnJ P~ln\·a 
naturaln1cntc scn1 object.ivo. Cumpria~ ])Ois~ adoptado o typo 
da unidade -da Iegislacão civi'l c criminaL como mais conforme 
tts norma~ fundan1entaes do cUreito e ii. const:ituicão das socie
dades politicas~ que uma lei fo:;;sc decretada, traçando a linha 
de demarcação enJré a just.iç:a frderal. cmn o Cl)rpn tlr• ma~.:-í:-;
trar1os e trihuna-0,lS quP. lhe sfio proprio5:.. " a justiça lncal vi~tn 
que esta~ quanto ao pessoal e exten:;ão d~ attribuições. tern 
de adstringir-se ao que fôr P.stabc1Acído pela Constituição' par
ticular de cada Esta{(o. 

Aos grande::; lincarnentos rlo organi~mo .iudkiarin _.;;;r·
gúiran1-Se. reformas e melhoramentos na nossa legislaçãn 
criminal, e um codigo foi de·cretado: tendo em vista as mai~ 
liberaes e as mais humanas doutrjnas a par das mais soUda~ 
ga1~antias. á liberdade~ it Yicla t't proptiedadc fl aos dir0.Ho~ que 
lhe são consectarios. 

Quanto ao Codigo Civil a obra que mais :eontribuiril. peln 
uniformidade de. sen impr->rjo. -cn1 toda a RApubliea. para con
solida-r a Uniflo Fefleral do Bl'azH P.DI nn1a· ;::ô nal.ria. o no
vcrno, convencido __ de que essa n~cessidade vital é inad-iaveL já 
cont.ractou o projecto aue tAn1 de :::crvir-de ba.sr :l. vn.s:.:a deli
beração. e tudo induz á crer que teren1os urna obra na altura 
da civilização do nosso tempo~ respeitadas. quanto possível~ as 
tradicões :que pr.erlomina.m na nos~a Jüst.oria, na no~~a rar.a ~' 
~obret.ndo. no sentin1-onto ehristão do novo brazileirn. . .· 

Cun1•p.ria tambem eleva-r o nive1 das duas classe-s. IJUC. sob 
o longo dominio do ' c:dincto Imperio, mais soffrcran1 sem se 
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rehellar. mais esperaram sem se anniquillar~ mais sanguê 
-- · ''-de-rrã.rnarani~''T)ela =-liberdade=,_ét,.-~la- , integridad~-=da.--.Patria , se-m_ 

que os seus sa~rificios e o seu heroismo tivessem outra. ex
pressão que nãú fosse a da submissão do automato, obede
cendo á forçá dirigente. Si h a glorias no nosso passado~ si 
ha uma historia que honra a b-ravura e a coragem humanas, 

· cstus pertencen1 ao Exercito e Armada-brazileiros. 
· An1bos soffreran1. ambos 1u~tar:1.m. ambos uossuen1 non1es 

legnndarios. como os dos mais c~lébrado~ capitães . .e~ colntudo. 
an1bos Jámais de'Se-mpenharan1 na sua Pat.ria papel con1pati
v·el com os seus ~andes destinos e na altura dos s·erviços · 
inapagaveis .prestados á causa da orden1 e da liberdade. 

Fiel ás leis da di:scipHna. tendo os princípios da subol'
âinação como dogm.as sacratissimos~ a que o sol{lado não póde 
negar obediencia. sen1 trahir {t ·honra e f't Patria. o Exercito e 
a Armada brazifeiros pena1·am longos annos. não t:ragando a f
frontas. n1as arur~ndo nn cwi·sol rln dever o seu patriotisn10·-

Nn. hora l1i~tori"'-"\ em que foi preciso salvar a liberdade 
c :l P:ürin. ~alYanrlo no me$nio t.nmpo a propria honra. o "Ex~r-· 
~Ho c n :\ rmada affrontaram impnvidos os perigos e as incer
ter.a~ rla .iorna.fln. ~mprehcndida contra uma tradição de trc~ 
~crnlo~ ~ uma insUtnição cspuTin n::i America: c, como~a Pro
Yidl"nrfa ~" a .Trtsf if:a <'st.:io sen1pee nn 1ndo rJos opprinlido~. n. 
virf(win rlo~ vnl('nf.~~ ~o·lclar1o~ r- marinheiro~ (10 Brnr.i1 in1P07.-
~r·. itTC~i~tivr~l (' fa{::Ü r.onio o cl~stino. · 

f:ahe ao ExP.rcito ~ á Armada a g-loria de f.crcm ~fícctnndn 
:1 rcvo1ur;in de 1!) de :10VP.mbr(). datn. esta qn~ será de or~ l"n1 
rlf':-tnf.-~ ~ :t h~-ra rln RP-nuhll~.a Rra1.ilcir:.1.: f'. <'."t.a conau1~tn n·
pt'l'Senfa nma somn1n tão g-rande de sacrifícios herojcos c de 
r~.~ig-nados .c:affr1mentns. que ainàa qunndo umn nova organi
za.~::in nã() fl(''\· ~:::.s~ · se."t' f'ffN~ I nafla. npó:; n rrvo1uc.fi(). 0rn rc~t:n
llhN•.in10nf.o a ·::;er\·i~r· .~ rlr fllH' n Paf;ria guardar:í. ~r.mpre :t.c:rn
rl()dda. a lcmhrança. niin ~eria. pns:Sivc] demorar n rlrcr.ctnriín 
r1e \ r~forn1a:.: 1q11 ~ c.oll ncassen1 a~ fo1·ça~ :n·rnaifns dá BrazH rrn 
.r~nndic'õ0.s ri~ - re~pondcr peln. intrgrjdarle dn ~olo hr::n~iJ~iro. 
p0Ja inqucbranf.avel -manuf.encão da ordem gerai. .,.. 

Para att1ngjr desi.deratum de tanto alcance. era indispen~ 
~n.vrl con1ecar pela elevacão do nivel nioral do soldado bra
zii~il~o. dar-lhr. a in.;;frnccão n ece·s~aria. aperfe.jcoar-lhe o co
nl1ecjmento P. n1anejn das armas. formar-lhe o caracter e a 
discin Tina militares. e tirar aos seus serviços a e:tpressão de 
imnn~t.o de :;.angur.>. parn. nualifical-o~ eomn rt mais · elP.vada ~ n. 
mai~ nobr~ funcção ptlbHca que o cidadão é chamado a des
~nrncnhar. Cumpria· elevar. t.ambem o nível dOs estudos su
periores. adaptai-os aos progressos . . programmas e adeanta
nHmtos da civíPzaç.ãn moderna nas ·especialidades. que a um 
militar devem ser fan1Hiares~ e preparar assim os mais· altos 
rtestinos para essa mocidad.e que acode fervorosa de todos os 
~.ngulo~ da Republica. pedindo logares nas fileiras do nosso 
Exercito. Taes reformas estão feitas~ e s6 o tempo poderá 
dizer si o~ rrrogrammas adaptados precisam receber altera
çõe.~ eonsentaneas .~s n~ccssidades verificadas P.. á experi.encia 
conhecida . . 

T~to que levo dito quanto ao Exercito. anplica-se. tam-
ben1 ,;í Armada. ond~ as r efornms realizadas aiustan1-sc per
f~Ham~nf.e aos n1~thntio~ n1orlernos mais aperfeicoado~: o qufl! 
era tambem justo apref.:.o ás -vo.cações que se consagram ~ 
rude vida do mar. 
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- Não estavam, entretanto, feitas todas as reparaçõeS a quê 
as classes .znilítares tinham incontestavel direito. A preoc
cupacã·o do antigo regin1en · fôra sempre trazel~as jullgi<ias .ü 
ignorancia, reduzil-as a instrumentos passivos, oppriroil-as· 
pelo systema barbaro do terror~ submettendo o soldado, revel 
no dever~ a um systema penal tyrannico; cumpria -ao Governo 
republicano providenciar para .que o Codigo Penal Militar 
fosse organizado, tendo em vista:. principalmente, a justiça. 
que não póde ser para o soldado a tortura ou a degradação so-
cial. · 

Com 6 c·ancellamento de todo-s os processos gastos do an
tigo regimen, estou convencido de que, ao influxo do espirito 
moderno, ante as concepcões novas do dever militar, o sol
dado brazileiro saberá de ora .cn1 deante reconhecer que n 
sua forca est:á no respeito de si mesmo e no sentimento de sua 
dignidad·e; que só a obediencia á lei e aôs chefes o eleva e o 
conduz á gloria; que a sua autonomia e· o seu prestigio, como 
~lnsse. d~penrJem. rssencialmer1te. da passivjdade intelligent.c 
c pensante a que elle deve reduzir-se na paz e na guerra .. 

~rs. membros do Congresso -Haveis de reconhecer~ pelo 
0.sf.nrlo que fizerdes da marcha dos publicbs negocias, que o 
n1nvimento imprimido em todos os outros ramos da adminis
lt·:u:fin foi. nfin ~fí ar.tivn. r.nmn prtí,·ifln. Pa1·a rlcstrnir- a::. in
r.onr;ruencias elo passado e pôr em harmonia os orgãos do 
poder publico con1 ns necessidades do presente e as institui
ções n.ovas da pol itica republicana~ eram de mister reformas 
f!llC saf:i,::;;fizes:::cm ti~sde Jog·o todas as exi.gencia.s deste rCl-;i
men .. 

Muito resta ainda a fazer. e muito exige e espera a Na-
c;ão do vosso patriotismo. · · 

Ha um anno apenas que iniciámos a demolição de tres 
~ec.~ulos. Essa demo licãD não tem sido nem será já·mais a de
vastação do conquistador. l)orquc a Patria era nossa. 

Vamos todos caminbo direito do futuro. Quanto mais $O
brios ~ firmes nos conservarmos con1o v-encedores, mais nos 
appro:xin1aremos do ideal a que aspiram os povos que buscam 
na. I iberdaàe o domjnio da justiça e do direito. · 

Se,jam osl:e-s os rumos da Patrja nova. unicos CJU·e no~ 
podem conduzir á altura dos destinos que nos estão reserva
dos na _t\merka. :-

MANOEL DEODORO DA FoNSECA 

O Sr. Seabra (pela ordem)" - Estamos. Sr. Presidente., 
deant.e de um ·cru_adro realmente majestoso e 'bello; de- um es

·pectaculo raro. senão excepcionaln1ente visto~ qual . o . de um 
povo que se levanta intéiro para. salvar as alvoradas da re
dempcão da Pátria. 

Sinto. neste momento. todos os fremitos~ todas as exPan
~õ~s. to-das as commocões. ·que se agitam na consciencia nacio
nal: cxnerimento todas as alegrias de cru e deve estar apossada 
n. :N·ac-fio inteira. por ·ver hoje affirmado o principia granr1P o 

. poderoso da soberania nacional~ princjpjo unico, base de todos 
o·s g·overnos livreB. Afignrase-me ver expandir-se neste re
cint'ó. inebriado pelos doces e· suaves aromas da democr~cia~ 
u alma popular. neste recinto mesmo de onde toram ex:pelhdos . . ' . 
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os destrocos da 1\Ionar~h.ia c onde vai con1eçar a grande obra 
de construeção _ _9a Rçpublica .. _(_4.poiadoS:J-==---c_, ., __ -~ -::; = :-=-~-=-'· :-:-.· ---,; -- -- . -- -· 

· · .. c · Hontell'!; Sr: · Presidente:o--lionte·r.n eran1 os grandes pesa-
delos da notte da Monarchia: succederan1-se os atropelos e as 
incertezas da Dictadura; afinal surgem as alegrias ~e as espe
ranças da aurora da Ji.berdade da Republiea! ·Nen1 é para 
admirar, porque Já se disse -algures que o dia precisa da noite 
para formar a aurora. que é mais bella que ambos. 

· Não preciso indicar ,qual foi o provocador de toda esta 
animação, de toda esta transformação; não preciso citar o 
nome do chefe do Governo Provisorio . · 

E desde que elle, Sr. Pl~esitl ente. durante esse periodo 
dictatorial e anormaL não se àeixou assoberbar de paixões in
confessaveis: desde que não se deixou assoberbar de outros 
sentimentos ·que não fossen1 aquelles que dictaram o seu pa
triotismo; desde que as grandes eminencias não lhe produzi
ram as naturaes vertigens: desde .que não -se deixou arrastar 
por essas miragens que naturalmente produzem as altas cul
minancia-s~ vou fazer um requerimento á Mesa: requeiro que 
·se. nomeie uma C01nmi:-::são composta de senadorc=' c .depu
tados para~ em nc.me -da Xação Brazilcira~ curnprin1{'nlar n 

chefe do Governo ·Provjsorio. (1.Yume1•osos apoirulru;; 'Jnnitu 
bem._: rnuito be1n.) 

· Accfl.ita a indicac,ão por acclan1ação unanim~ do Con
gres~o~ o Sr. Prc~sidenf.~ nomflia par·a a referida Comn1i~süo o~ 
grs. Senadores: An1aro ·Cavalcan1 i. Elyseu l\Iarf.ins. Alm~ida 
Barreto e Ran1iro Barcellos. ~ deputados Srabra~ .Taequc~ 
Oul'ique~ Thc.oph iJo dos .Santo~, Innoc.encio SrrzrdeiJ CJ e 
.f:u~lodio de }lello. 

O SR •. PRESIDE~T~ convida os Srs. representantes a reu
n.irem-sc no d!a 18. do corrente~ ú hora rcgin1f'ntal; (' rlií para 
ordcrn do dia: 
. Di~cussão rlf\ ])ro.i rei. o de Rcgirnenl.n para o Congres~o 
X acionai Constituinte; 

Elcjção .da l\·Jcsa. 
· Levanta-se a ·sessão :.í:; 3 hora~ da tarde. 

PRESIDENCIA DO SR • • TOAQUJM FEI..ICIO 

Ao n1eio dia~ achando-se presentes os Srs. .Joaquim Fe
licio. 1\'fattn Machado. Elvseu Martins. Theodureto Souto. Al
varo· Botelho .. Joaquim cãtunda.~ Bezerra de Albuquerque~ ·Fre
rl~T'ic-o Srr-rano. Tavares BasN:>s. A1naro Cavalcanti. Cunha .Ju
nior. E. Wandenkolk, SaJdanha . l\farinho. Doming·m; Vicente~ 
Theodoro Pacheco. lVIontniro de Barros. Oliveira Galvão. Caln
pos Salles. Silva Sarmento. Luiz Delfi;nb. Francisco Machado. 
Quintino Bo.cayuva~ -Santos Andrade~ João Pedro. Aquilino do 
AmaraL Simeão de Oliveira. Antonio Baena. Floriano Pei
xoto. Pinheiro Machado. Fal-cão ·da Frota, Pedro Paulino, .José 
Bernarde de Medeiros. José Hygino~ Leovigildo Coelho~ ·Manoel 
Barat.af" Esteves Junior~ Paes de Carvalho, Silva Canedo~ .Jofio 
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. Severiano~ Rosa .Junior~ .J<laquim Sarmento, Virgílio Damasio, 
·Americo,,_Lobo .. - -Soa:re-.s Neiva. Firmino da Silveira. Braz .Car
neirO'. Raulino · Horn. Almeidá Bar1"et.ó~" Ran1ii'ú ··Bat~eellns~ C.ic
lho é Can1pos, .Baptista Laper~ Silva ])aranhos. Ahncida· Per
nambuco, João de Siqueira, João de A.vel1ar, Ferreira Rabello, 
Den1etrio Ribeiro, Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira~ ·As
tolpho :Pio, Dutra Nicacio~ Bellarmino de Mendonça, Paula 
Argollo. Cantão. Cyrillo de Len1os. Gon~alo de Lagos. Gahl'iet 
de Magalhães, .João Lopes, Epita-cio, Garcia Pires, André Ca
valcanti, João Vieira, Thon1az Del-phino. Henri·que de Carva- .. 
lho, Antonio Olyntho~ Santos Pereira. Rosa e Silva, Annibar 
Falc;ã·o. Alcindo Guanabara. Urbano Marcondes. Ba:of.isla •1a 
Motta, · Frederico Borges, Gonçalves Ran1os, Martinho Prado 
Junior. Nilo Peçanha. Rodrigues ·Fernandes, Domingo-s Porto, 
Gont~alves Chaves. Augusto de Freitas~ Marcolino · :Moura. 
Athayde .Junior, .João Pinheiro. Manoel Fulgencio. Luiz rJe 
Can1pos~ Casen1iro .Junior, /Francisco Glycerio. l\loreira ela ~ilva, 
Carlos Garcia, Milton. Pedro Chermont! Leopoldo de Bulhões, 
Dio:nysio Cerqueira~ N('lson Lopes Chaves. Domingos de l\fo
T'aes. I\Iayrink, Nina Ribeiro, Fonseca c Silva, Lauro Müller, 
Barão de S. l\:larcos, Caetano de Albuquei'que~ Leovigildo Fil
gueiras. Alcides Lin1a. Menna Barreto. Tho·maz Flores. Matta; 
ÉacellaÍ\ -Art!i1-u1' .Rios. Lacérda Coútinho. .Jos~ B~\,·iJaqua 
Custodio de Mello~ Theophilo dos Santos. Gabino Bezouro, 
Costa Rodrigues, Miguel Castro, Paula Guimarães. Alberto 
Brandão, Antonio Euzebio, Aristides Maia !Oiticica. Luiz de 
Andrade, Francisco Veiga. Sá Andrade, Costa Machado~ Fleury 
Curado. Ivo do Prado, Felisbello Freire, Carlos de Campos, 
Schmidt Anlp!hilophio. Ennes de Souza, Tosta. Rodolnlto !\fi
randa, :.VIursa~ Anfrisi_O Fialho. Zama, -Rubião .Junior. FC'rreira 
Pires, Guimarães Natal~ Francis.co do An1aral, Aristides Lobo, 
F(wreira Brandão . 

Abre-se a sessão. 

Comparecem deppis do aberta a se~são os Srs. Pinheiro 
Guedes. Saraiva. Gil Gou.lart. Thon1az da Cruz. Ruy Barbosa. 
Generoso Marqúes, Ce:sario AI;vim. Carlos Cha·gas~ Alexandre 
Stockler, Fur!quin1 Werneck. José ·Avelino. l\-funiz Freire, .Ja
c.ques Ourique. :Meira de Vasconcellos. Espirito Santo. Me
drado, Lopes Trovão~ Bezerril, l'\1:artinho Rodrigues, Alroino 
Affonso, Palleta, Antão de Faria, :ViottL Barbosa Lüna, Vi
nhae~. An1orin1 Garc.ia. Americo Luz. Alfredo Ellis. :1.\'Ianhães 
Barreto. Moraes Barros~ ·Costa Junior. Re-tumba. Jesuino de Al
huquerque, Badaró. lVIarciano rlc 'Magalhães. ·Couto Cart.axo. 
Pereira da Costa. Cassiano do Nascimento. Pacifico Ma-scare
nhas. Lamounier· Godofredo. Don1ingos Rc;cha .. fnldio do· Bra
zil .. Just.injano de Sierpa. Nascin1ento. PNlro Anwrieo. Tn!Pn
tino de Carvalho, .João Barbalho. Juvencio de Aguiar~ ·Oliveira 
Valladão~ Seahra. Fonseca Hermes. França Carvalho~ Chagas 
Lobato. Pereira I.yra, .racob da Paixão~ Bueno de Paiva. Ber
nardino de Campos, Carvalhal. A.ngelo Pinheiro~ Corrêa Ra
bello~ Rodrigues Alves~ Julio de Castilhos: Borges de Medei
l'OS. ·A·breu Osorio. H01nero Bant.ist.a. Uchôa Rodrigues. Laurf~ 
Sodr.é. FeHci.ano Pcnna. Adolpho Gordo~ .Serzrdcllo c Paulino 
Carlos. 

Deíxan1 de comparecer os Srs .. José Secundino. Cruz. Pru
dente de 1\tioraes, Rang_el Pestana, Joaquim Murtinho, Tasso 
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co'F:rag-{)50~, -Pedro~.,_, ,V~lho.,. Goncalves. Ferreira. .José Marianno, 
Hayn1nndn Handt'irn. Bf'\I:irnlirici Cà!·rirdro. R. d(• l\fen("lone.u •. 
Pon I P:O: ri~ :\Tit·anrln.. Ladi:.;lau Xef f n. Leandro ::uac-.iel. ~ant.o~ 
V Íf'Í t·a. Franci~co Sodr•~. .Augii<S1 o Pinto. Viria I o fl(' l\fc• i c iro$ . 
• Toaqn i rn · Br·(~vcs. Vír;:dl i o PP.l'iSna. Luiz 1\hwat. Fràcs dn C1·uz. 
El'icn Coe11w. Samp:-do Ft~I-raz. 1 :onf1~ f)~~ Figne ircdo. L.-•mw~ 
de Rezende. Costa Senna. Luiz Barreto. Cesario Motta. A. 
Prado. A. -~o~ueira. .A. · AzÔredo. FJlnardo GonçalYI·~. .F,.r·
nando Simas. Victorino 1\fonteiro. E. de Oliveira. Assis Braz1I 
r Fernando Abott.. · · 

O SR •. 1° SECRETARIO - (pela ordem)" requer que, de ac
ct,rrlo con1 o Regín1cnto~ o Sr. Presidente nome.i.e a ·Comntis
são QlH~ rleve inhrorluzir no rer. into 0~ Srs. representante!=: C(lll"' 
se acham na ante-sala e que ainda não tiveram occasião de 
confT'allh· o compromisso rrg-imcnf.al . 

• O Sn.- PRESIDENTE nor1"leia para a referida .Con1n1íssão os· 
Sr~. An1aro Cavalcanti. .Jofio Pedro . .:\merjc.o Lobo. Francisco 

..-\ mn ra 1 c Pedro :\ nH'r i Cfl. · 

~ão introduzidos e contrahem. perante a Mesa, o com
pron1 is~o regimental os Srs. l\{ayrinl~. Amphilophio, Ubal
àino do Amaral. Pedro Paulino. Nilo Pecanha. Rosa e Silva. 
Est.cves .Tunior~ 'Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho~ 
'fav:trcs Ba~tos. .Francisco Ma-chado. Pereira Lyra. Qu.intino 
Hncnynva. I..coYigf1do Filgueiras. Noguejra ;p:aranagu:L Theo
clrwo Pnr.hcco. Cassiano do Nascitnent.o. Domingos Vicenft'. 
7.nrnn.. ~·:'i Andrade. Ruy Barbcsa. Corrêa Rabello. Saraivn. 
r.:-.rvnlha1 ~ Genc~oso Ma.raues. 

E' Jida c posta em: dis-cussão a a'cta da sessão de instal
.laçãn. 

O SR. MoRAES B.-\RROS (pela 'ordem) - Com.munico à 
V. Ex.~ Sr. Presidente. q,ue o Sr_ Prudente de ~Joraes não ptíõe 
comparc~er hoj c. por in.commod o.· c requeiro que seja cont;~·ml
plado como presentP. na sessão de insta11ação no (lia 1.5. vist.n 
qn~ o nome dellc nã() consta ela acta . pub]_lc.ada no Diario 
()fficial. 

O Sn. 2° SECRETARio- O nome delle oonsta da acta que foi 
H da. 

O Sn. ::\foRAES BARRos·-- 1\f.as no Diario Official não está; 
foi lido o nome de l\foraes Barros. qUe .julgo ser eu. 

O Sn. :l\fATTA MACH.-\DO - Tambem foi lido o do Sr. Pru
dente de l\foraes. 

Os Srs. 1\foreira da Silva. l\feira de Vasconcellos. Pedro 
r.h~rmnn!-.. FerrP.ira. Brandão. Cha~as J~Dbato. Pereira da Co-sta. 
1\Tello Barata. Francis-co Amaral.- .rosé .Joaquim de Souza e 
Par.s de Carvalho e.nviam á 1\fesa· declaracões de terem estado 
presentes e contrahido o com.promjsso regimental na sessão 
dr:. installacão e r~c1amanno contra a exclusão de ·seus nnn1es 
na resnectiva acta. 

Não havenno màjs reclamações~ é posta a votos e app:ro-
vada a acta. . · : 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela m·dern)- Sr. Presidenf.e. 
na ·qnalidade de relator da Commissão enviada para :::nunar o 
ch0fe do 0nYerno PrnYisorjo. C11n1pro o rlever -il.e ·informar an 
Cong-r(ls~o do modo por que de~empe.nhou-se a mesn1a Cmn
n1issão. 
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:Oirigindo-nos ao palacio do Govérrio e ahi sendo intr~ 
. ___ du~i_dos .. ~ pr:esença. do Generalissimo chefe elo Governo Pro-

vi:--oT"io. lfs-ei: cda palavra ·nestes ·termos::-_· ---·· .. ___ · . . . . . . . :- -:·-- ~-..:..-..:.::.:::::- . -

«Gencraiissimo - Nn minha Yida de homem publico não 
flh· i..,n um mon1ento n1ais feliz do que este! em que a Nação 
Hrazil~ira . . -reunida em seu primeiro Con::rresso da Republica. 
rnandn.-n1c 4". ao5: illusf r·~ compnnhciro·s de Commi~·são saurlar 
oo Rror.ileiro distinct.o. qn•~ . .íii benerncrito da Patria. por seu~ 
longos o importantíssimos ~ervicos militares, prestados com 
denodo á causa publica. en1 defesa da honra, da gloria e digni
dadl) nacional. não o é menos. como o primeiro e maior colla.
horarlor da ohra patriotiea da · nossa reconstruccão política~ en
.eetada pela grandiosa revolucão de 15 de novembro. 

«Notabilíssima é~ sem duvida. a -posição de chefe de Es
tado. e sobremaneira tão r ecommondavel. que um dos grandes 
gcneraes da antiguidade ousou affirmar quet para obtel-a, 
seria JicHo violar o proprio direito. 

«:\Tas. Generalissimo. semelhante nosição s<'imcrlte se r..l·cYa 
0. ~c eng-randece r~almcnte aoc; olhos do reconhecimento pu
hl ir.o c rJa justiça. ~i aquell P- q1.10 n. occupa. faz eomo .,~ós. que. 
~nhinr:lo da- rnvolução. armado de toda a. forca e poder i1limi
hu1os de rlietador. sômentc delles usara para a obra do bem. 
pn-ra mn.nfc1~ a orrlem c a pnr. publica. nara mant.cr a · rlign1 -
(l:lrl~ n.ncional r. ~m tona a ~ma inf: ~~rírlarlf', o ~a~1·nrlo ~olo rl:l 
Pnf.rin. · 

« Pnr10mos . ns~n~urar-vo~ que o C:rmgrcsso Nacional nllf.rr. 
f'~tf' f ii() Plf'vadn conreito n. rcspP H o dr! vossa condu~t.a. como 
r~llf'f~ rJo G-oYP.rno Provisorio. <' •'= por isso que. vos onvinnno 
n snn snnrlaç·i'ío. esp0t'a qu0. ~onl. i rlllf'is a r~nop~rnr. r.om yo~~,., 
rn'esfi~io ~ ('!=:for~os rlr> ·m·iynrlo ~iYismo. nn. enn~olirlru:~iin rlP-

.: finith·a rln (Jrwa .rntrinUcn. .t'Jll~ tão ~n.hiamentc se nchn. cn
r.r t-ad a • 

«E accoit.ai nrstas r.urtn~ phrns('S n ~onsnbstnncincfí.n do~ 
:::~nt.in1cntos rl0. que ~~ nclHt posst1ido o Congresso. -pnrn tuõo 
oúnnto fôr ele hem. d0 razão ~ de rlireito. em prol do eng-ran
fl,"'ein1P.nt·o õa Pat.ria Brnzilnit·n.~ 

m~·~pondendo :í ·~anrlnc:ão rlo Con~rP~~o. n ~r. -0cn~rali::
simn rli~sn (lê) : 

«Durante o tempo de urr;. anno. em que exerci as fnncções 
rlt', rlif'f.nrlor. não tive outro pensamento nem outro intuit.Q. 
rJnc não f.--~ ~n servir ao m~u naiz na nova. ordem de cousa~. 
CTf':u1n. pela revnlnção rlc 1.5 rle novembro . · 

«8n1}itando. :~s vezes. a jmpet.uosidade de sentimentos 
J)f'~sone:::. p1·ocmrei funda1' uma rlictadura de naz e de harmonia. 
nfi.o ~~í para melhor corresponder :li confjança geral do pajz. 
rnn.::; n5nda •. egua.lme.nte. para cvjtar n1otivns ·rle apprehensG~~ 
rlc~fnvm·avei:::: no P.:tt.ran.p-~ir0. o qual nem sempr~ mostra-~o 
hen1. di::::po:--t.o a 5ulga.r c-on1 inteira justiça os actos do go
verno revnJucionario. 

«Po.~~o ter errado; r~ p0ssiv~l que o meu Governo t.cnha 
con1metf.ido n1ai·s de um desacerto administ.rativo: tenho. po
rr~m. a consciencia tranauilla. porque nunca me deixei guiar 
a não ser pelas s11ggestões do bem commum, que me estava 
confiado . 

« Quant.o ~o Con~resso. direi: edncad<~ na ~rjtbmeUca po
sHiva 1io Conde de Lippe~ ·quer co'mo soldado~ quer ·Como ho-
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mem .. de·· governo,. jáma-is .. desconheci· a -necessidade--de ·resl)eitar
a . leL o direito e a jus_tiça, ·e qualquer que seja d·ora e1n 
deante a''rninha"·po'si.ção~·"11ei dé'nianter··'é ''cunJprir a· Coiisu:;;;
tuição dos Estacto·s 1Unidos do BraziL 

«Aproveito tan1bem o_ ensejo para declarar ao Congresso 
e dizer á imprensa e ao povo que nunca tive nen1 terei pejo 
de· emendar ou reparar qualquer erro commettido nos miste
res da publica adn1inistração~ de$de que me fôr indicado ou 
reclamado pelúii n1eios convenientes. 

«Tenho desta SDrte respondido~ e agracleco ~ineeramente 
as felicitações que me dirigiu o Congresso NacionaL» 

0 SR. AMARo' CAVALCANTI - Sr. Presidente~ peço licença 
a V. Ex. para contjnuar, .por alguns instantes~ con1 a palavra 
pela oràem, afim de apresentar ao Congresso uma indicação 
da maior urgencia. 

Ben1 reconheço, senhores~ •que é un1 dever para todos nós 
apresentar con1 parcilnonia. eon1 descripçü.o o tcn1po rf'sr•rvado 
ás scs8õcs do presente Congresso: rnas. tão relevante consi
dero eu a materia da in(licação .que des-ejo ler~ que não pq:;so 
deixar de precedel-a de algun1as; considerações. tendentes a 
justificar n sua opport.unidadr. Reputo-a~ mesmo~ jmprescin
divrl~· rorno r.Pg·ra fundamenf.al de conducf..a, qnc o Collfrt'CF5SO 
deve adaptar: no rx~rci.cio dP ~uns funr-ções rle l)Od~r sobr
rnno. 

Ul'J: Sn. REPRESJ~TA~'rl~ - A ncci tar:ão dn. ind icaçãn de
pende. da approva(.'ão do Regin1ento. 

0 Sn. AMARO CAVALCANTI - E' n1ntrria de orrlem. 
. O Regimrn f o que P::;l :í lH'O\'i:;;m·iamf'n IP np proYtvlo nrl-

m itl.e qualquer indicação rir (ll'detn. 
Senbores. não ha quen1 ignore que o poder rcvolucionn

rio termina. Iogicamrnl f'\, para uma ·na(:.fio no rlia 0-m fJUf' C'sln. 
rcstituida <:Í posse activa rlc gna ~obcrania e convocada~ reu
ne-sP- p:.tra lC'gi:"lat a ~un Con::-li!uição poliLica. ou. anlr~. p~wa 
lançar as basf's fundam(mtnes de sua autonomia. c organiz::n· 
o cofligo (le f nij()::; os ::;·eu~ rlirP.i tns ~ das suas li'berdades PU
blicas ~ privadas. 

A verdade iies·sa asserção~ hem o sabeis. não é mero ensi
namento dietaclo por doutos publicjstas e mestres da sciencia: 
c1la é acceitavel por si mesma. como um preceito de· pratica 
indispensavel~ eomó norn1a legitima de proceder, desde que se 
tenha de b·açar a linha rlivisoria entre o periodo da força ir
responsavel da revoluoão e a época legal da eonstHuicão po
litica de um povo. 

Facto do mais el.evado alcance. verifiiCado em todos os 
povos que f,ê.nl tido a felicidade rle ·constituir-se com v.~rda
deira independencia e liberdade, a reunião de um Congresso 
Nacional. investido de poder constituinte~ importa o termo 
necessario de todos os poderes transitarias da revolução. 
(Apoiados.) 

Logicamente. senhores~ assim é~ assim deve ser; porque 
o poder constituinte ·presunõe. ou ant.es. é um -corollario evi
dente da soberani~ da Nação. P onrle quer que esta cxisfa rl"al 
c effecUvamcnte: todos os poderes J•ublicos, quasquer que 
sejaJrt. só poõerão sP.r exm·cit.arlos como delegacões da propr.ia 
-Naç;ão. 



Isto posto, senhore-s,- e- {órcõso ···cohvir que~ ·:com -a·~ abe1•.- --· 
iura' do,c Congrcsso.- .:Nacional,..~a.,.:qul~nl ,~~-<Ldiz:ijo, _ 1'indou TJara a 
NacãD Brazíleíra o período trausitorio dá · g-lui;fos~{ revolução· ·· 
de 15 de nove1nbro, e con1ecou a época legal da sua reconstru
c.;çiio politica~ confiada a nós outros; como· seus representen
tes, aqui reunidos. 

E fôra~ justamente, con1 o reconhecimento <iesta grande 
·verdade e em observancia deste elevado principio, que o 'Pro
prio chei'e do Governo Provisorio. na sua :Mensagem uirigída 
a este Congresso~ apressou-se en1 dec.Jut·ar, e:\..--prcssa e ex
plicitamente., que, saudando ao mesmo Congresso no primeiro 
annjversario daquelle gl{)rioso aconteein1ento, lhe ent.rega.va 
os destinos da Nação . 

.Nen1 outra linguagen1, ne.m outra contlucla seria de es
perar da lealdade patriotica daquelle grande" ·cidadão. daquelle 
que teve a sorte rara d?, ainda em vida~ ver seu no1i1e inscri
pto, pela mão àa .Justiça e do reconhecimento publico, á pri
Ineira pagina do livro. dos benemeritos da Patria. 

l\las, senhor-es! e·n1 vindo exprin1ir-n1e desta sorte. não 
({ueirais ·desde logo· concluir que eu pretenda para este ·con
gre~:::o all.ribuiçõcs extranhas ou ill imitada;:;, que virian1~ de 
certo, perturbar a ordetn privativa da sua convocacão, que vj
riam~ mesJn{'~ difficultar a nlat,C:ila dos nego·cios pubHcos. Já 
estabelecida pelo .patriotico Governo Provisorio. Não, absolu
tamente não. . 

iO uso da soberania do Congres::;o Con-.sti lLd nle tanl.n 
n1uis se recon1n1cndai"'á~ quanto :ror melhor pautado pelo es

. pirito de orden1 e de respeito para o que é bom, para quanto 
já existe realizado de accõrdo com os interesses da paz, da 
Ol'UC111 8 do bcn1 C0ffil11Ull1! 

O Congresso Constituinte: que se propõe a perturbar ou 
destruir~ falsêa~ ao n1eu vêr: a sua propria n1issão, para to·
lnar a do revolucionario; o seu pa~pel, o seu dever é conso
lidar a obra do bem .. já · encetada~ completando-a em suas 
partes deficientes. E quando esse Congresso se acha, como: 
nós, deante de um tG·overno~ que, cn1bora sahiclo da 1·evolução~ 
soube sen1pre dirigir-se con1 o maior ·criterio, e á influencia 
de im·pulsos patrioticos: é mister que elle proc'eda com a 
1.naior circun1speccão possível no exer-cício dos poderes que 
lhe foram confiados por esta n1C'Slna Nação,;que é a prilneira 
a app!audir e agradecer os -serviços importantissimos de que 
nlla se confc.ssa devedora ao referido Governo. 

A nossa n1íssão presente quasi círcumscreve-se =á obra da 
leg-alização, o que não exclue o direi to de emenda ou correcção 
para melhor acerto. Não temos~ por assim dizer~ que crear 
ou innovar proprian1ente; temos, porém, o dever rigoroso e o 
direito pleno de legalizar ou de constituir legalmente. 
. Assün. pois, por um lado, ·convencido de que é mister, 
antes de eí1cctar a n1archa regular de nossos trabalhos. deixar 
estabelecido. como razão fundamental de ordem, um facto si
gnificativo i:la consciencia da soberania nacional, representada 
neste Congresso, e por . outro lado,:: apreciadas devidamente as 
circumstancias especialíssimas en1 .que -se acha o paiz, em 
si c deante do extrangeiro~ pare·ce-n1e n1ateria da 1naior ur
gencia a indicação que vou submetter á vossa consideração. . 

·· ·.···· -- O pensamento della manifesta-se claramente por . SI 
mesmo, do seu proprio conteúdo. Quero _que se saiba no paiz 
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c no -, extrangeiro que, con1 .a. aberLur.a. do Congresso Nacional, 
,, ,_come~ou, --COm effeito, para ccacoNação::o.Brazileira--.O~c--regimen.-.-:da -

legalidade; n1as, sem solu~ão de continuidade, sem o menor 
embaraço par~ os negocias da publica administração, e sem 
os nJales inevitaveis da confusão dos poderes; porque o Con
gresso Nacional continúa a depositar toda a confiança, plena 
confiança, na pessoa df:!-(!uelle que soube, com· o maior crite
rio e civisrno, dirigir ós des_tinos da Nação, nos dias difficili
Jnos da sua dictadura. Passo a ler a indicaçã-o (lê) : 

«Con1o n1anifestação consciente da soberania nacional, 
representada neste Congresso, como meio de assegurar, sem 
interrupção, n1as com legalidade, a marcha dos negocias pu
blicos~ c con1o alta prova de merecida confiança, indico que 
o Generalissin1o 1.1\'lanoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, continue a e:x!ercer p'ro tem:pore todas as attri
buições concernentes á publica administração do paiz, até · á 
approvação da Constituicão Federal e a eleição do primeiro . 
Presidente da Republica dos Estados U:p.idos do Brazil. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1890. - A. Caval
cant-i.::> 

Agora requeiro que, si a presente indicação fôr apoiada, 
seja in1n1ediatamente votada por acclamacão .. (~4:poiados e não 
apoiados.) 

O Sn.. ... ZA~L-\ - Isso nã-O é urna indicaoão,. é uma moção •. 
O SR. · A:r-.Lt\Ro CA VALC.~NTI - Não faço questão de nome. 
V em :á l\Iesa a seguinte 

MOÇ.~O 

~Con1o n1anifestação consciente da soberania nacional, 
representada neste Congresso, como meio de assegurar sem 
interrupção~ mas con1 legalidade, a marcha dos negocies pu
bli-cos, e con1o alta prova de merecida confiança, indico que 
o Gcnerali'ssirno l\lanoel Deodoro da Fonseca, chefe do Go
verno Provisorio. continúe a exerc.er pro· ternpore todas as 
attribuições conéernentes á publica administração do J>a.iz 
até á approvação da Constituicão Federal e a _eleição do pri
Ineiro .Presidente da Republica dos E·st'3.dos Unidos do B-razil. 

Sala das sessões do Congresso :Nacional, 18 de novembro 
de 1890. - .Arnar-o Cavalcanti.». · 

0 Sn. RAMIRO BARCELLOS (pela ordem.) - 0 illustre re
presentante que acaba de apresentar ao Congresso uma indi
cação~ ou urr1a n1 ação. foi precedido ern seus intuitos p_or un:t 
grande numero de representa-ntes, que já tinham enviado :a 
~nrcsa uma moção relativa ao mesmo ~assumpto. (Apoiados.)" · 

Sen1 querer fazer censura ao meu nobre collega~ direi 
que~ tratando de relatar ao Oongresso o resultado . de uma 
Cornn1issão de que :roi incun1bido. S. Ex. na mesma occasião 
apresentou, tratando de ma teria diversa, uma mocã·o. 

O SR. SERZF.IDELLo - O que não é eorrecto . 
O SR. A.NIARO_ CAVALC.A:.."'fTI -. P-edi a pala~ra exactamente 

para issQ_. 



VozEs .- · 1\Ias não é correcto . 
. . · ... o' = .: c.cÚ~Si\~' '}t.\~b\lõ· '~:B.J\itcEitós . = · NâoC·-queio, ·~ conió -"aisse, fazer· 

uma censura ao meu illust:re collega; quero apenas r~cla
mar :pela ordem das discussões -no seio do Congr~o,. porqu~ 
de outra maneira nó.s nunca chegaremos a d1seut1r aquz 
regularmente. -(Mu,itos apoiados) . · · . 

Portanto, · peco que a Mesa. mande fazer com preeedencta 
a leitura -da moção j.á apresentada e que está assignada por . .. 
mais d~ 30 1·epresentantes·. 

E, o que tinha a dizer. 
O Sn.. l\L1.·ITA 1\Lo\CHADO - (/o Secrétario) - Sr. Pre

sidente. pedi a palaVI·a afin1 de chamar a .attenção de V. Ex. 
e da Casa para a disposição do art. go do Regiment~. 

VózEs - Não ha Regimento ainda. : 
O SR. MATrA MACHADO - O Re~mento -vigora, porque 

está provisorian1ente approvadú, até que o Congresso o ap
prove ou rejeite . 

Diz o art. 3° do Regimento: 
4: Esta ?\fesa presidirá á sessão solemne de installação do 

f!ongrcsso e funccionará até a eleição da Mesa definitiva, que 
ter:i legar na sessão in1mediata .á da installação.'> 

.Ora. Sr. Presidente. apresentam-se <:luas m~ões que 
valcn1 .a mesma cousa~ duas moc~es ~mportantes que a as-

o sembléa. do Congresso ten1 de . discutir, o que deve tomar 
hastante tempo. · . 

Entretanto, a :Mesa" do Congresso não se acha consti
luida. regularmente; portanto, peç-o que antes de qualquer re
resolução se cun1pra o Regimento., elegendo-·se . a Mesa defi
nitiva~ para que o Congresso possa considerar-se legitima
mente constituiào. (Muito.{\ apoiados.) 

vozEs - Muito bem! Muito bem! 
O Sr. Americo Lobo - Sr. Presidente, até aqui o Go

verno Provisorio, agora o Congresso . 
Applaudi ha dias a sessão solemne em que, em nome da 

vontade popular: tomámos posse deste antigo solar da dy
nast.ia. _graças á revolução patriotica qne elevou nosso paiz, 
de sin1p!cs ducado de Bragança~ que era~ .á categoria de Es
tados Unidos do Brazil, e, graças ao heroismo do marechal 
·Deodoro. novo Mazeppa: que · cavalgou vertiginosamente do 
leito da febre ao campo, não para ser o Hethman de uma 
Uk-rª'nia, mas para emparelhar com w·ashington na historia 
de nosso continente. 

Uma trjsteza profunda apoderou-se, entretanto, c1e mim. 
ao ver que o Regimento eommum é uma mordaca para. a 
l);llavra e a mutilacão de nossa soberania, visto redukir-nos. 
en1 u1n horario de estrada de ferro, a attribuicões mera
mente constituintes; ao considerar que a sua approvação 
provisoria nos dois ramos do Congressú fôra mecanica, por
que~ não tendo havido communicação reciproca entre as duas 
casas. em uma se deu aquella approvação na hypothese de 
ser dada na ... outra. e vice-versa. 

Ul\rA voz - O· Regimento ainda não está em discussão. 
0 SR. AMERICO LOBO - Vou mandar :á Mesa a seguinte 

111oção: 



« O Congresso Nacional. .. installado -para decretar a- Con
stituif~ão dos Estados Unidos· do BrazU e eleger o ~Presidente 
e o Vi cc-Presidente da Republica, approva a delegação !e i ta 
ao Governo Provisorio, en1 . nome e com assens0 da Nacao. e 
.reconhece-se· desde já -o unioo competente para exercer ·o 
Pod-er Legislativo. 

Sala das sessões, 18 de :uo·vembro de 1890.» 
Ul\-rA voz - O assumpto é o n1esmo. 
ÜUT.R.-\S VOZES - E' ll1UitO differente. 
O SR. .Al\1ERICo LoBo - Entendo ·que deve o Congresso 

ratificar a dele-gação feita ao Governo e reservar desde já 
p.ara si o Poder Legislativo, que evidenh~nwnte lhe cornpete, 
por ser o unico representante da soberania nacional. 

'Nem se objecte .que sua nlissão · se restringe agora ao 
Poder constitujnte, por(iue .quen1 pó-de ·o 1nais, póde o 111enos e 
declarou-se na Can1ara dos Srs. Deputados, durante a dis
~us-sãD d_u fusão proposta pelo n1eu illustre amigo, represen
tante de :Minas Geraes~ ·que o CougresSQ tinha, ·como tem~ 
fun~ões ordinarias e dois ramos distinctos. 

Es-sa fusão opera-se nesta sala, onde todos nós estamos 
reunidos: deputados e senadores, entre o::; quaes os illustres 
n1inistros (excepto un1), que são responsaveis. Não podem, 
pois, esbulhar-nos da fa·culdade legislativa, pOi'quanto, sendo 
a. lei a vontade nacional, somos dclla interpretes todos nós~ 
representantes das urnas e não alguns de nossos pares. 

DesVarte. concluo que o Go:verno é :Congresso e o Con
gresso é . Governo, formando ambos um todo -solidario e in
divbivel l)Ura a consolidação da Republica. 

Veja o Governo e veja -o Congresso que, não estando 
ainda constitui dos· os Es-tados. é-nos licito dizer~ a exen1plo 
do Rei:-Sol, :que os Estados Unidos do Brazil somos nós. E 
Bi não convcni ·suspender o :Poder Legislativo neste inte·rregno 
que vai até a de·crctacão da Constituição, onde deve. elle 
estar - neste .congresso republicano, -c'omposto ·de IninisLros 
c de arnigo.::;. do Governo~ ou isola:da ·e e~clu·sivalnente no Go
vêrno? Na ultima alternativa, será mais custosa a:· mudanca 
dos antigos territorios en1- Estados. _ 

E, não obstante, reunido o Congresso em sessões prepa
rator~as .. ·continuou o Gover~o. a praticar o principio nefasto 
de D1reito :R!o1nano - a lei e a vontade do principe~ e pro-
rogou o orçamento. · 

Lembrem-se os nobres n1inistros de que este facto· é 
muito tr.iste ·para a constituição qefinitiva dos Estados Unid'Os 
qo Brazll: visto que se fundou a Republica na America <10 
No r• te em rcacção ·á cohranca de 'imposto não iV·otada pelos 
contribuintes. . · 
. Legislando o Governo a seu bel-prazer, como que yolta

n1o~ ao s~culo passado~ ern ·que o l\Iarqucz de P{)mbal fez tão 
sabJas reiorn1as no Direito. Si o fa·cto anterior foi fecundo 
~ar?- o no~so paiz~ a cont.inuaQão delle, reunid-o o Congresso 
~~cr~ma1~ e f~t3:1,_ p9rquantq o povo brazileiro, esbulhado do 
chr~1to. · s~n1 J.UICI~t.rva, não está ha~ituad? a :~onco·rrer para 
a Jormaça? da lei. o parlamento· Imperial nao passava· de 
un1 scenar1o. (H a ·varios ·apartes.) 

Com . estas observacões não .quero de fórma: aiguma ·per.;_ 
turbar a ·marcha do Governo Provisorio, nem tão pouco pre-



te.ndõ :. incrinli:nar o -: p·atriothiu1G~•Js--=--iH.usti~es::::min istros~e.on~ 
·sideto ·.seus aetuaes actos legislativos eTros provenientes da 
]losse, · em que- estavam~ do poder soberano: · . 

Mas, em nome da liberdade, em nome de nós outros. que 
não nos devemos d-espojar da· confiança c dos poderes .qu(.r no:-; 
foram outorgados pela Nação. não posso approvar a primeira 
1noção~ que delega fJQderes de in1possivcl dclcgaçã~. c- n1ando 
á Mesa a moção'.que li e na qual o Congr~sso declara desde 
já exclusivo seu poder legislativo. - · 

Nem á ~esa e é .lida a segúinte: -

«O Congresso :Na-cional~ insta1lado para dect·ctar a Con
stituição dos Estados Unidos do Brazil e eleger o Presidente 
e Vice-Presidente da Republica, approva a delegacão. feita ao 
Gover·no Jlrovi:::orio~ mn notne c c<nn assen::o da Na~ão, e rc
eon1w~e-se desde já o unico coinpetentc para exc1'Ccr u Poder 
Legis1ativo. · 

Sala das sessões. 18 de novembro de· 1890. - .4.m.crico 
Lobo.'!) · · · · 

O Sr. Serzedello - Sr. })residente. surprehendeu-n1c de
veras o qu·e se acaba de dizer o St·. 1 u Secretario. c a c.lottlriua 
que pretende estabelecer. 

A verdade é que, s~ forn1os guardar a votacão da 1noção 
aprc::;cntada l)ara. depois de oOrganizada a l\'Iesa c votadu o 
Regim-ento~ nãq o poderenios fazer~ porque, pelo art. · 27, não 
poderit :o;cr dado tJara o·rden1 do dia sen1 constituir o}Jjccto 
de discussão~ assumpto que não se1a jm1nediatan1cntc ligado 
ao ~fitn do Congresso como. Consti Luintc. 

Por outro lado. é preciso antes approvar o Regimento. 
para organizar a Mesa (.4.pqiados), porque este preceitua a-s 
regras -que devem dirigir sua organizaçã:o. 

O que é necessario~ o que é' urgente, é !eg.alizar o Govcr:no 
- é const.ituil-o. Não ha aqui vislumbre de opposicão. ~por
que, Senhores. o proprio GoYcrno dictato1·íal e revolucionat·il, 
depôz os seus .poderes o a sua autoridade no seio do Con
gresso, e- desde a installação do Con-gresso e leitura. da ·Men
sagem, -cess0u o regimen dictatorial, e na-Ja mais nobre, mais 
elevado. mais digno de applausos do .que o proc·edimento 
deste Governo e de seu chefe. que~ concentrando czn si toua 
a autoridade, .todo o poder~ :Sabe cumprir o Seu dever, entre
gando-o .á Nação, a quem coiupcte. (Apoiados.) 

UM: Sn~ REPRVSE.~TANTE - Cumpriu o·· seu dever; não fez 
nada de mais . 

O Sn. SERZEDELLO- Peco, pois, a V. Ex., Sr-.·· Presid-ente, 
que consulte. o Congresso si devem ·ou nãQ ·ser votadas. as mo-
ções apresentadas. · 

O Sr. Oiticica (pela or.dent) - Sr. Presidente~ têm- . 
se apresentado diveTsas moções co1n o f.im de constituir o · 
Poder Executivo, o segundo poder que, nos · governos demo
craticos (é theoria de direito constitu,cional), não póde deixar 
de ser uma delegaÇão da Nação. 

UM.."- voz Mas já · o é provisoriam·ente. 
15 
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... O Sa~ Ortrcrci :_· - N~o' coniprehendo, Sr. ·Presidente, que 
:po~sa haver governo provisorio, .que· possa ·baver governo de 
revolução dentro do ·regimen· parlamentar, não !pOSSO con\pre
hender que o ·governo· feito por intermedio ·da :força em . occa
sião. critica ·-para o paiz; · possa continuar a. viver legalmente 
desde o·.m9~n~nto : ein quea.Nacão se·constit.ue. (Muito_be:n.) _E 
tanto jsto é verdade. -crue o chefe do Governo ProvlôOriO: 
ao tempo em que dec~etava · ·~,omo unico voder e.."tistente. no 
paiz o poder da revolucao, o -poder da força, usava da segumte 
fórmula: - O chefe do Governo Provisorio. constituído_ pelo 
Exercito e Armada, em nome da Nação. -Este em nome da 
Nação - não 1.)6de continuar, desde :que a Nacão está aqui 
representada pelos seus legitimas mandatarios, exercendo as 
íunccões inherentes á soberania nacional. (Apoiados.)· 

Esse.: poder, porLanto, m-orreu, expirou, não deve eon~i
nuar a · existir- dentro do regimen parlamentar~-

, 0 .SR. ESPmiTd SAN'ro E OUTROS - Não apoiado! 
O SR.· OmciCA -·Esta é que é a verdadeira f.heo:-!a 

do governo constitucional ... 
VozES - Não é tal. 
O SR. OITICICA ·- ••• a não querermos àar ao Poder Exe-

. cutivo uma funcção muito . inferior ·á que deve ter, a não 
querern1os continuar o -Governo das funcções, muito inferior . 
ao ·G 1verno ás claras~ como deve ser o Governo republicano. 

Entendo, po:rtanto,. .que, desde . o momento em (IU;e a
soberania nacional se~ constituiu, o seu dever, de honra, que 
é tarobem ·dever de- honra -do -Governo da revolução! é consti
tuir. immediatamente o Poder Executivo dentro do regimen 
democratico~ do: ·regim·en republi-cano. 

VozES - E' o qàe se vai fazer. (Ha outros apartes.) 
• ' I . ._ -

;:. o<sa .. 0ITICICA ; ~~.E é isto o. que ·estou dizendo que se 
deve fazer hoje; façam~me. o obsequio de me deixar eoneluir 
o ·meu argumento· . 

. . U].:!. SR.. REPRESENTANTE - E' O que está: proposto; é o 
qu~ todos nós ®~remos~ · . . · 
. ·.-O .s~: qrri:crCA ..;..... E' justiça o que queremos. Isto se de

veria te~ fez to logo C:iepois da. leitura da. mensagem. Iozo de:.. 
pois ·que o Governo Provisorio: com alevantado patrio"'tismo. 
d~clarou nessa mensagem que . entregava _ao Congresso os 

_ d~stinos da. NaÇão. Nessa occasião. a Nação devia levantar-se. 
ou. appellar para o. Governo P·rovisório, afim de que conti~ 
nuasse a dirigir o paiz, ou investil-o ·das full.cções de_ Poder 
Exee.utivo, ·o que- era mais legai. ·Entretanto. ~to não ·se fez 
na occasião de terminar a leitura da mensagem; . a· ceremonia 
pas$ou e·. nada disto -houve. . . ·· 

___ . .A .. c:r.:~dito,. sem_ que queira irrogar u:nia eensura ao Governo~· 
que semelhante facto oecorr.eu 'POr ter vindo a:qui uma men..: 
sagem~ como si fosse de um Presidente d-e. RepUbHca' já legal-
mep.t~ eleit.o, · em logar de ter, comparecido :aqui o chefe do 
Governo 'Provisorio~ para dar ·á. Nação ·contas· da revolução 
-que _fE't. ·O' 'cl!efe -do Governo· Provisor.io não ·é :um--Presidente 
~le:'R<=>pubHca:::· o Presidente .de República é· ·um,· deleO'ado da 
Nação.-~ o chere do Govern-o ·pr·óvisorjo é·o -chefe do poder ·da 
revoluçao ~ (:tp~rtcs:) ··-: ·. , · 

:- -::. -·· ·~ · ... 
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Bem; : digo estas p~lavras sem ·querer irrogar censura ao~ 
membros do Governo que aconselharam ao Sr ~ · Generalissin.1o; 
chefe. do Governo :Provisorio .. , Entretanto, Sr. .. Presidente, 
a Nação está de posse de seu .poder e o _Governo Provisorio 
existe hoje sem poder existir n1aís, tl)or,que . o Poder Executivo 
não pó de deiXar de ser delegação da . Nação. 

Nestas condições a Nação tem de es,oolher o homem que 
deve eexrcer o Poder Executivo, até á decretação da Consti
tuição e eleição do Presidente da Repuhlica, e este não póde 
deixar de ser o homem que, por um anno, dirigiu com o 
maior patriotismo os destinos da Nação. (Muitos a:poiaàos.)l 
Entendp, portanto, que nesta oeca.sião. . . · · 

VozEs - Vamos ·á moção! 
O SR. OtTICICA - Peco que me oucail1.· 
Entendo, portanto, que a Nação se deve levantar hoje e 

investir o Sr. Generalíssimo., chefe do Governo Provisorio, 
das funccões de chefe do Poder Executivo, até que a Nação se 
constitua ... 

UMA ,·oz - Isso· é a mocão . 
O Sa. ÜlTICIC.A - •• ·• até que a Nação decrete a Consli-

~~~ . . 

Entretanto, Sr. Presidente,· ha um facto que não foi 
tratado ainda: é o reconhecimento da Nação por si mesma .. 
A Nação está constituída; mas a fórma. republicana deve ser 
o primeiro acto do Congresso Nacional, a decreLacão da Repu
hlica deve ser o primeiro acto do Congrs::;so Nacional, a.ssim 
con1o f'oi o primeiro acto do Governo Provisorio. 

A Republica- Brazileira, que tem sido reconhecida. por di
versos governos da Anierica e da Europa, não o foi ainda 
pela Nação Br.azileira. _ . 

O que que quero é que a Nação reconheça a fórma repu
blicana, desde já_ nomeie o ·chefe do Poder Executivo; e por 
isso formulei a moção -que vou submetter â reonsideração de 
meus collegas, pedindo-lhes que seja approvada na sessão de 

. hoje. A moção é a seguinte (lê) : «0 Congresso Nacional, 
constiLuido pelo povo brasileiro, em nom~ da soberania na-
cional, que lhe foi outorgada, decreta: 

Art.= 1.0 E confirmada para o Governo do Brazil a .fórma 
republicana federativa, decretada pelo Governo Provisorio a 
15 de novembro de 1889~ constituída com o nome de Republica 
dos Estados Unidos do Brazih>. 

UM SR. REPRESENTANTE ~ Na promessa que já fizemos 
está isso. 

O SR. ÜITICIC..-\ -· Entretanto, a Nação n~o reconheceu 
ainda a Republica; quem· a constituiu foi o Governo Provi
sorio. 

0 MESMO SR. REPRESENTANTE - Promettemos susten-
tai-a. ~~~ 

O SR. 0ITICICA -.Acho que essa f6rma é má. 
(Interrupções. O orador. continúa a le.itura da 'indicação.)! 
Art. 2.0 O Generalissin1o l\:Ianoel Daodoro da Fonseca; 

actual chefe do Governo Provisorio. é investido das funccões 
de eh_efe do ~oder Ex~cutivo da Republica, no caracter d~ 
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Presidente Ai ·-ne})ü:fiYH~a uh~-"E~tado_~"'~Uuidos_ ... d_Q...,~-~~~_il._ . c~~~§ o 
crue exercera pelos seus aetuaes nnn1stros ou por. outros·--ue 
sua immediat.a confia.nca~ até que o Conc,o-resso Nacional, ora 
reunido~ decrete a Constituição da Republica e eleja o Pre
sidente da mesma~ na fórn1a. das disposições que decretar, 
salvo ao Congresso 0 dircitc de exan1e sobre os actos do Go
verno Provisorio. 
· E~ esta a mocão que julguei devet· ap1·esentar. 

O SR, JosE: BEvn~.\QUA (p~l,(t. ordem.) - Pedi a palavra 
para pedir o encerran1ento da discussão. e ao 1~esmo tempo 
pedir que seja acceita. a ind-ioo.ção do Sr. Ubald1no do Ama
ral~ pois é a que ten1 maior nun1ero de -assignaturas. 

O SR. 1 o SECRETARIO ~rocede ~ leitura da segui~te 

~roçÃo 

«O Congresso Nacional~ constitujdo pelo PQVO hrazileiro, 
en1 nome da soberania na!cional, que lhe foi outorgada, de 
ereta: 

At•L. L<> E~ confirrnada. para o Governo do Brazil a fórma 
J"üpublicana federativa, decretada pelo Governo Provisorio a 
·15 de Xovembl'O de -!889. constituída com o n<nne de Repu-:
blica dos Estados Unidos ·do Brazil . 

.Art. 2. <> O Generalíssin1o ·~h:UH)I'l De<•cloro da ·Fonseca, 
aetual ehefe do Govern'O Provisorio. é :investido das func<;,ões 
de chefe- do Poder Executivo da Republica~ no uaracter de 
i)J·esic1cnte da Hcptlhl ica dos Estados Unido~ do Brazil~ cargo 
que exercerá pelos seus actuaes nünistros ou por outros 
de sua inunediata-· confia:nca~ -até ·que -o Congresso Nacional, 
nra r<~'Jnido: decreto a Constituição da RepubHca c eleja o Pre
sidente da rnesrna. -na fórma das dispos-ições .que decretar, 
salvo ao Congresso· o direito -de exame sobre os actos do Go
verno Provísorio. 

Sala das sessões. 18 de noven1bro de 1890. - Oiticica:» 
O Sr. Uhaldino do IA.m.aral (pela orde'Jn) :diz que antes 

de se abrir a sessão teve occasião de depositar na mesa uma 
lnocão. de que não foi mais que simples portador. visto que 
está assigna-da por grande nun1er-o de representantes ao Con
.;rresso; não obstante~ fez-se então inscreve~ perante o Sr •. 
1 o Secretario . · 

Cr1n1 n1ag-u.a. c cxf.ranhe.za. ve que a discussão vac indo 
por 1ná.o ca.-rninho. (Apoiados.)" 

. N~n1 _sequer t inha lida i3nl primeiro Jogar essa rnec~o 
que, s1 nao pelo -orador, ao menos !P·el<ls numerosos signa.ta.
rios que a honraran1~ devi:1 ·ser lida. quando um dos seus hon
rados collee~s;· sob prete~t.o de dar conta de uma commissão 
de <;ri e .o. incumbira o Congr.esso~ apresenta uma nova moção 
e a JUStlflCa; e após elle var1os membros desta Casa. sempre 
sob pretexto de ordem. discutiram moções de envolta ·oom va
r.ios 3!3sumptos1 fieando esquecida a I>rimeil'a apresentada~ -as
Slgnaaa por . tantos representantes . . tendo 0 {)rador seu sim
ples portador _(Muitos não apoiados), tido o cuidàd<> de in-
screver-se · em _ primeiro lo.gar. . 

Pede, pois, ao Sr . Presidente se digne. de lhe dizer si póde 
pu não justifica~ a moção, para o que nãO' abusará do tempo, 
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porque-' es~-re..~olvidn~ _,cqmo--=-.!_nembro do Congresso Nacjonal~ a 
dar exemplo de ordem e onedecer· á' Mesa--·e:::=aD==.Regiment.o,
quando este existir. -

O Sr. Matta Machado (1° Sec1•etario) - A mocão acha-se 
sobre a mesa e lida por ordem do Sr. Presidente. O orador, 
que o precedeu. tinha-se inscripto. com effeito~ em segundo 
Jogar. Mas é elle proprio quen1: affirma que começaram a 
pedir a palavra pela ortjem. sendo .concedida pelo Sr. Presi
dente. desde .que dessa fórmula usaram. 

Entretanto~ aproveita a opportunid~de para dizer que. na 
sua opinião. esta discussão não ·vai bem encarreirada. Si se 
vai abrir discussão ampla sobre as n1oções~ é necessario, pri
meiro .. que o Congresso constitua a sua Mesa. 

Foi non1eada un1a Con1n1issão 1nixta. com nocitwe::.: ~f'pe
ciaes para prover provisoriamente o Regimento-. Este Regi

. mento assim approvado por delegação está en1 pleno vigor até 
que o Congresso o modifique ou revogue. De outr·o .n1odo. per
guntaria o orador por que Reg_in1ento nos guia.n1o:;? . -

O SR. ZA:MA -··Por ahi não 4Colhe. (Ri,so.) 

o sn . . MATTA -MACH.AIDO '( 1° Secretario)"' - Si não ha 
~bsolutamente Regin1e:nto. si o Congre.sso não póde ~ :1 in.r-·~ 0. 
nor aquelle {fUe foi app•rovado provisoriamente para servir 
:í clej~ão da Mesa dPfinit:iYa. prJ·guntará a~nda: De r:p..1~ Jn.-yJn 

• • 9 nos guiaremos a.qu1. 
U-rvr SH. REPRE~E.XTA~TE - A m.ateria da indica{;?i.c é rn!li~ 

urgente. 
O SR. l\fA1'TA l\~ACHADO - (.f 0 Secreta-rio) ' - A materia 

ela indiC'acão é n1ais urgente~ diz o nobre Deputado. O Sr.: 
Presidente poderia consultar o Congresso si elle auer pri
meiratnente manifestar-sr sobre a 1nateria da indicacão e 
t.ambem sobre o modo pelo ·qual deve ser discutida a moção. 
porque nada ha estabefer.ido : si admitt.ir-.-:e que não ha RP.:. 
gimento~ é preciso que o Congresso . se manifesté sobre o modo 
pelo qual deve ser discutida essa moção. .AJcredita ,que a 
moção -apresenta-da só póde ser votada por aoolamação e sem 
discussão. (Não RJJOiados.) 

·Si o Congresso. por si. -desde ·que a Mesa· está inteira
mente desarmada, porque de todas as partes. quando se refere 
ao Regimento. ouve reclamar - Não ha R;ügin1euto - nãn ha. 
nada. não ha norma pela qual -devamos regular os trabalhos, 
l)ergunta: Si a autorfdarl0. tia M•'\sa n~.o fô~· l'P.cnnh~0id.:l. f!Ni
t.ada. como si :fôra o regirnento vivo. de quR modo se poderão 
levar dignamente as sessões do Congresso? · 

(O SR. ZAMA - ·Não pó-de haver nada mais digno do ·que 
o Co!lgres~o constituir os seus delegados. 

O SR. !\L\TTA INIACH.\DO (f Sec?~etario ) - Ente;nrJ,') qn c a::; 
deliberacões do Cong-resso nevem ser pautadas pelo Regiment.o 
provi_sorio. approvado en1 uma e ontra Can1ara:. 

UJ.Vr SR. REPRESENTANTE - Acceitam()s o Regimento ap
provado provisoriamente~ para. dh;cussão da indicacão. 

O SR. l\fATrA MACHADo (1° Secretario) -Bem: já ha um.a 
restricção. Para ·os membros da ,1\tJ:esa~ segundo o ·Regimento 
approvado. a sua existencia legal termina ;hoje, em vjrtude do 
àrt~. 3.0 Diz o art~ · 3° do Regimento (lê) ; · 
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«Esta Mesa :presidir&. .á sessão solemife -- de ~ in:sfallacão iio "-
Congreso e .. íunccionará até ~ eleição da 1\fesa definitiva, que 
ter·á logar na sessão immediata á da installacão., · . 

Para encetar-se a discussão da moção nesta sessão tor
nar-se-á necessario votar-se ·uma -sessão permanente, porque 
de outro modo seria imnoasivel votal-.a hoje, e a 1\fes~ amanhã 
julgar-se-ia. impossibilitada afim de vir presidir aos traba
lhos: do Congresso. Eis~ com toda a franQUeza, manifestado 
o meu modo de pensar. 

U~! SR. REPRESENTANTE - A organização da Mesa .é roa
i eria ele ordem do dia. e nós estam•::- na h o~· a do e:\."'nedientr e 
indi·cações.. · · 

O SR. MA'ITA M..o\CHADO (1° SeCTetarior - Diz o nobre 
Depu fado que estamos na hora do expedieote. Mas: si h a Re
gimento, quem declarou que era· e5ta a hora do expediente?· 

O MESMO sR. REPRESENTANTE - Por esta: fórma a Mesa 
não podia abrir a sessão. 

iO SR.· MATrA M.~CHADÓ · ( / 0 Secretario )i Senhores~ 
a verdade é que dPste modo não é possivel chegar-se a. um 
accô:rdo para solução d~finitiva.. 

Ha quatro morões. Uns reclamam precedencia para a dis
cussão. e era pr~.ciso (rue o Cong-resso :decidisse .qual das mo
ções deve se~ discutida. (Apartes.) 

Appella-se para a consciencia da Mesa! :Mas á Mesa fo
ram apresentaria~ em primeiro Jogar duas moções: uma pelo . 

. orador que primiero tomou a pa1av-ra. e ontra quando (I mes
mo orador ainda fa1Jav~.. "Ei::; uma ·q-ne~tão de 1)recedeneia. 
aue só o Congresso poderá decidir. Qual das dua~~ moções 
é a primeira? Para a:char. um meio pratico de resolver esta 
que~tãn. vou faze-r uma proposta.: que seJa decidida c()mo 
preHminar ·r.ru.al · dr:tssas duas moções deve ser submettida á 
discussão. (Apoiados.) · 

O SR. UBALDINO ·· no ÁMAR-\L - Mas eu tenlio ou: nlo 
tenho a palavra? · 

O SR. AMARo CAvALCANTI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra .. · 

1\fTTTTOS SRS. REPRESENTANTES - Quem tem a palavra, 'é 
o Sr. Ubaldino do Amaral. . 

O SR. PRESID~"TE - Tem a palavra o Sr. Ubaldino. 
. O Sa. AM:."-RO CAvALCA.:.'ITI - Eu tirrba pedido a palavra 

somente para simplificar a questão, retirando a minha mocão . 
O Sn- URAT.DINO no A.~ft."ARA.T~ - Parece-m R· b~m facil cbP-

gar a resultado sobre este assumpto, que está t§o complieado 
neJ~s ·quest.ões de Ot'dem. (Apoiados). Não tem razão o Sr. 
1. o Secretarj o~ quando impugna a comnetP-ncia da Mesa p::.ra 
de~idiT e não tem razão mesmo em vista do artigo que S. Ex. 
leu. (Apoiados):. i 

O SR .. M.~TTA l\fAQ;J:IADo '(1° Secretarior ~Vamos vêr .. -
· O SR.. UBALDrNo no .4 MARAT~ - Nã.l) tem rw.ão a inda noiT'

quP. o procedimento do Congresso · está sendo de homenagem 
.~. 1\fp~sa. crue reconhece·' competente para dirigir a . sessã:o. 
(Apo'lados.) · 
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,... c . .• ·Como::-tijz~ o __ proprio artigo que S. Ex. leu é contrario á 
1 ... ~II ---d. · --·-·rz·A·-;- · · SUa COUC USaO. ~ e 1Z: .. e . . :. - - - "'-=--::o .. oc=::::-.· . . ·."- - -- ... . _ ___ ___ . ·_: _ 

_ ~Esta · Mesa--presidirá á .. sessão de. installaçã.()-do--· dôngre5so-
e funccionará até -a eleição da.·M~sa .. def:initiva ·etc· .. _.; - ·· :_ ·; 

-_·-!á houve ,ele.ição .-deíinitiya? "Nã6-;- e.z:: portanto, .. -a: ~--:1\!es_a: . 
contlnna a funec1onar, -regularmente. . (}ian_ . ap(!iailos:)· · · · · 

-O ·Sn.. MA-rrA MAcHADo .- _ (.f~_ - S.ec~et'ari()J - _:....Faça _o· favor 
de continuar a leitura. . _ · -- · ·· · · · · · · --- ' · 

.·. :. .. ,· .. ·. 
0 SR • . i'(TBALDÍNO DO AMARAL _:...... (Lê) .•. ;. que terá Jogar 

na sessão immediata á da insta.llacão_. · - - -, : ~ ·- - ' _ · 
O SR· 1\{-\Tl'A -,MAcHADO . (1°SecretarioY ~-.E então·? , · ·._ -·. 

. . 0 ~R. UBALD!NO DO AMARAL. ;_ . M~S ~ -~i~~~~ .. está ·. con~ 
~trariandq' isso; ._é-~ singular, 'Sr. Presiden~e, qu.e a -Mesa este.ia 
pondo ~bsta•.culos a- votacao ·de :uma mater1a que. todo.s·, ·_querem 
votar! (Apoiados.) ' · · · · -·.. . . -.·. ,-. ·, ._! . 

· Deseja· o Congresso Nacional ser muito sobrio ·de_ pala~ 
vras; e. portanto~ · não · quero senão· . ; d~r . razões· muita :per-:
:f.unctorias sobre á · moção que tive a honra de apresentar, 
sendo mero portador das 'h-onrosas assignat:uras de muitos 
colleg-as quer da Can1ara. quer ·do Senado. . · 

Não· é preciso recordar ~- muitos factos. Proclamada a 
?R:epublica~ a summa dos :poderes da. Nação foi logicamente 
concentrada nas mãos de um homem que era nesse momento 
o representante~ a- encarna-ção dos sentimentos e aspirações 
nacionaes. (ltpoiailos'.) . · . _ . 

Du·ron um an:no o Governo da dictadura~ e não A . a~m:·a 
ncca~ião de !nsf.ituir debate sobre seus actos. · (Apoiados.) 
.Não é · occasi5o de proceder a exame ri~oroso sobre os acertos 
ou sobre os erros que, porventura~ tenha praticado o mesmo 
Governo. · 

O que é ceTto. porém, e ninguem p6de negar, :é que o re
conhrci'mento de que esse Governo procurou; quanto em ~uas 
rnãos rstava~ ser o Governo da dictadúrá ·o· menos tempo pn.s
sivel. (Apoiados). 

Para is·so convocou o Congresso :e . . ~xactarnPnte .. no dia. 
marcano para a su~. reun1ão. o chefe do Gov~~rno vei-u. depositar 
os poderes nas mãos dos repre~entantes da Naoão; 't,r<'in N1-
trega.r-Ihe~ na sna pbrase~ os poderes de que estava . investido. 

Nt!ssa sessão~ talvez por falta de tempo. ou. norque se 
entendesse que sómente ~e devia · corresn:onder ,:i c:ortezia 
r!a.qur-lle cicl'adão apenas nomeou-se uma- Commi~sã.o para 
felicH.al-o. · 

Eu . não me ncha.va presente ; . e si aqui estivesse. era. 
n1.ujto provavel que tivesse feito .immediatament:e , a proposta 
de ·que· ho.ie fui portador~ porque ~ certo . qrre o . Gongresgo 
-está reunido; e. tendo o chefe do Governo:,:-deposto, or>erante-' 
·~H e cs ~eus poderes~ ha necessirlade · ·-u_,rgente· de 1.1m (i-:)vnrno 
·legal. (Apoiados~) · . · - · _ 

~- é· 'POr . isso qne os signatarios : da mocão dizem: -(lê) . 

. ~ ü _Conm-esso Nacional. : á . yjsta da .. ·Mensagem ~tn 'mie 
o chefP. do . iGiOverno Provjso:rio . . lhe · . ent!·~g-3 qs_ d~_~f 1ino~ da 
_Nacão~ iC'Onsid'erando -crú e ·P. de .urgente ·necessidadP. _'dar. con
-~agracã0 lega.1 ~o Poder Exeeutivo. resoh:.e -anpellar .. ·-para· o 
G-o:-v~erno · .. -actúal afim de · que .por,· ~eu . pâtriotismo· S'e . man
tenha · n~ direc(;ão dos negoci<JS publfcos,. : ·aguard:Úido ... à Ç{)ns-
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t.ib1icão que ri·evc ser . votada e a organiza~ão rlo Governo 
. r.J=~f~~.l~~tf~~º-~ c.c::: ,-··:· :.:··· :··:::: : ::·::: .. ::::::::::~·~:·· .. . .. . .... • · • . · . . : ··. ::.. • .. ,;: __ _. _ _. __ .;. - c:·: ·: ... . 

Sala das .sessões.. en1 18 de novembro de f;SgO.- U. do 
Atnaral. -Fernando ·Si mas.-· Santos Andrade-Belarmino 
ric Jlendonça. - 1Vilo Per.;anlta. - Albe·rto Brandão.- Cyrillo 
lie Le111os. - Fonseca e Silva. - _4.lcíndo Guanabara - Joa
qu.im. B1•eves-- Eduardo Gonr;alves.- Julio Frota. -Ramiro 
.llnrr.f11lns. - Hom.ero Baptista. - Pinheiro Machado. ·-- Julio 
rle Ca..tttil/l.o.'f. - Jta·rtinho Pra.Jlo Junior. - .Cassiano do iYasci
mrmln. - J.l!enn.a Barreto· - Tll.om.jJson Flores. - Pereira 
da Co.~ta.. - Borge.r de ~tledeiros. - AlcU,les Lima .• - R'ocha 
Osorio. - .. Dem.elrio Ribei1·o . . - Antão Gonçalves de Faria- -
Lau:ro Sodré. - A. In.tl'lo dQ B·razil. - .Paes de. Carvalho. -
Costa Rodrigu.es- - Serzedello Corrêa. - Antonio Baena. -
~fatta BaceUar. - Ferreira Cantão. - Nina Ribeiro. - An
nibal Falcão. - Aristides Lobo. - Pedro Chermont. - Ma
noel Barata· - Lopes Trovão .- Aristides Maia. - Nelson 
:le Va.~concellos e Almeida.- Fu1·quirn Werneck.- Jf'J.';é Au.-
uusto Vinhaes. - Cunha Juni01". - Josê Hygino. · 

Esta n1ocão parece-me . nos tern1os de ser appl'ovadn, 
tanto mais que já ten1 a consagraçã.o de numerosas assigna
turas. Ella não quer dizer a aJpprovaçã;o· incondicional de 
todos os acf.os do Governo. (Apoiados.) Quer simçlesmente 
::!izer que o iGoverno que e~tá, continúa~ en1quant onão se póde 
organizar outro definitiva1nente. em{Juanto não ha uma base 
fundamentalmente, emquanto não estão eleitos, tComo .se deve 
~nppor que'._ aconteça, o Presidente e o. Vice-Presidente da 
Hepublica. ·. 

Era o qt!e tinha a dizer relativan1ente á moção de que, 
ainda uma vez, declaro. ;não fui ~cnão um humild~ orgão. 
(:Vão apoiados.) .. 

O .SR. SE~EDELLO (pela o1·dern) requer que a votação 
da n1o(:ão do Sr. Ubaldino c outros ~"seja nominal. · . 

Cünsultado o Congresso, é este requerin1ento ap.p.rovado. 
,O SR. PRESIDENTE - Vae proceder-se á votação nominal· 

. . - ~ 

O SR. V~\LT .. ADÃo - Peco a palavra ·pela ordem. 

VozEs - Votos! Votos! 
O .SR. V AT .. r .. Ao • .\o - Sendo tudo provisorio~ é _preciso que 

algnn1a -cousa .se torne definitiva. 
VOZES- Votos! Votos! 

... 

(ReNram.--se do 'recinto os 1ninistros.) 

-Procede-se ú votaçã-o nomil').al~ a que re:;ponden1 shn os 
;::r::.. Francisco Machàdq. J ... eo~/igi1 do Cor-lho~ .Jo.aquin1 Rarment·J~ 
.Toão Pedro, Cunha Junior, Paes ·de Carvalho. Manoc3l Barata, 
Antonio Baena. ·rheodoro PacheQo~ 1Etly~co Martin~, Catunda, 
Bezerra de Aibuqncrque. Thcodureto Souto. José Bernardo. 
Oliveira Galvão. An1aro · Cavalcanti. Ahneida Barreto. João 
Neiva, Gomes da Silveira .. · José Hygino, .ToSJé Siip.eão, Serrano, 
!?edrn RauJino, Rosa .Jnnior. Thomaz da Crnz. Virgiliu Damasio 
Do.n1ingos Vicente, Gil Goulart, Monteir.o de Barros~ La~per, 
Braz Carneiro, Ubaldino do Aznaral Santos A.ndrade Generoso 
~Marques, _Raulino Horn~ Esteves Junior~ Imiz Delphino, Ra- · 
mir_o Barcellos; Pjnhejro Moohadpj Julio. Frota; Ameriep_ LQbQs 
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.Toão Severiano, Saldanha Marinho~ José Joaquin1 de Souza. 
Silva:-eanedo,"'=Silva., __ ParanhQ_~, ~- ~~quilino do Amaral, Pinheii·o 
Guedes, Belfort Vieira, U~hôa -· Hddrigti'e~:ç"-Jndio= do :c::}Bratlil~ . __ . 
Laur0 Sodré,. Innocencio Serz'eoello, Nina Ribeiro~ Cantão~ 
Pedro Ch'ern1-ont, Matta Bacella.r., Costa Rodrigues, Casemiro 
.Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 

Ennes de Souza, Anfrisio Fialho, Nogueira tParanaguá, 
Nelson ·Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Bezerril, Barbosa 
Lima, João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, Nilo 
Pecanha, -F~nca Carvalho, 1Cyrillo de Lemos~ Fonseca e Silva.. 
Alcindo Guanabara, Joaquim Breves, iEduardo. Gonçalves, Ho
mero Baptista, .Tulío de Castilho, Martinho Prado Junior, Cas
siano do Na:scim·ento~ Menna Barreto~ Thompson Fl'()res, Pe
reira da Costa, Borges de Medeiros, ~A}cides Lima, :R:ooha 
Osorio, Demetrio Ribeiro, Antão de Faria, Annibal Falcão, 
Aristid-es Lobo, Lopes Trovão, Aristides Maia, Furquim Wer
neck~ Vinhaes, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lago.s, 
'Nascimento. Almino Mfonso, Miguel d•~ Castro~ Amorin1 
Garcia, Epitacio, Pedr~ Ameri-co, Gartaxo~ Sá Andrade, Re
tumba, Tol-entino d·e Carvalho, João Barbalho~ Almeid~ Per
nambuco, Juvencio de Aguiar. Pereira Lyra, Meira de Vas
concellos, João d-e Siqueira~ João Vi~ira, Luiz, ·de Andrad-e~ 
Espírito Santo, Theophilo dos Santos~ Oiticica, Gabino Be
souro~ ~o de :Prado~ Oliveira Valladão, Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Seabra, Arthur Rios, Marcolino Moura, Am
philophio~ Custodio de Mello, .A.morim Filgueiras~ Medrado, 
:Muniz Freire, Athayde Junior. Fonseca Hermes, Manhães 
Barreto, Jacques Ourique, Thomaz Delphino, Francisco Ba
daró, Alexandre 1Stockler, ·rMachado, Alvaro Botelho, Gonçalves 
Chaves e Bueno de Paiva. · 

O SR. PR.ESDDENTE .·declara approvada a rnoetão do Sr. 
Ubaltiino do Amaral e outros .. prejudicadas as dos Srs. Ame
rico Lobo e Oiticica, tendo sido anteriormente retirada a do 
S1·; Au1aro Cavalcanti, a seu pedido. 

Vem á Mesa e é lida a s·eguinte 

DECLARA~~~O DE VOTO 

~ De-claran1vs que· a nossa approv~ão -á} n1ocãp aj;)re
~ ... mtada pelos Sr5. Ubaldino d:o Arnaool e outros não importa 
r,nf.r.a drlcgação que não seja das fn~eções do Poder Executivo 
!~ ad111ini~lraç:.ã0. rla Repnblica. 

:~ala rla~ Ses::;õc:::. '18 de novcn1bro de 1.89'0.. - Arn~Jhiln
Jih.io B. F1·eh~~ de Can;alho. - CJtstodio José de Mello. -
Santos Pm·ei'l·a . 

E' eg.anln1~ntr lida urna .declaFaç.ão dr: vol:o do Sr. Almino 
:Affon~o. 

ORDEM DO DIA 

Drsr.r:~~.'\0 DO PRO.TEC'J'O DO REGI:\'IE~'TO DO C•):XGRESSO NACTONATJ 

O SR. PRESIDENTE - Está en1 discn~~ão o projecl.o de 
Regimento do -Congresso NacionaL . 
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O SR.- ELYSEU 1\IARTINS (_2o Secretario): - Passo a lêr as 
-_: em~ndas,=-que,,estão.,-,a--cmesa.c 

- O SR. BEVILAQUA (pela ordem) : -lO: requeriment01 do 
~r. ter..ente Fragoso, qu1e foi apresentado :> !\fesa~ a Casa não 
tomou ainda conhecimento delle. 

0 SR. ELYSEU MARTINS (.2° Secretario) -A Mesa defini
tiva o apresentará a votação da Casa. 

O SR. BEVILAQUA- A sessão de 15 de novembró, que de
via ser solemne, não o foi, porque a Mesa tolheu a palavra 
d:e quem queria manif~star-se. 

0 SR. ELYSEU MARTINS ( .2° Secretario i - Passo a lêr as 
emendas offerecidas ao projecto de Regulamento. (Lê.) 

Emendas ao Regimento 

Ao art. 5°- Supprimam-se as palavras- por escrutinio 
secreto - e accrescent.e-se ao final do artigo: - e rtevendo 
as cedu!as .ser assi~adas pelos respectivos votantes. 

_·\0 art. 24 - Snpnrimam-se as palavras - bem assin1 
faz~r referencias individuaes. 

Ao art. 25 - Substitua-se pelo seguinte :-Nenhum re
p:-ese;"!tante poderá fallar contra o vencido. 

Ao art. 7° -- Accrescente-se: 
Devendo a deci.são ser tomada por· dois terços dos men1-

brqs presentes. 
Ao art. 37 - Accres.cente-se : 
Apresentar qualquer moção . attinente aos iins do Con

gresso .. 
Ao art. 57 - Accresce.nte-se: 
Para esse fim as representacõe3 occuparão Jogares dis

tinctos. e á p:rop0rção que forem chamados os s~us membros 
pela 1\fesa~ votarão em ~cedulas assi~aladas. que Rerão anu
radas em ·acto continuo, proclan1ando-se em segruida membro 
da Commissão o representante que reuni:'.' rnaior numero de 
votos. · · · 

AO mesmo artigo accrescente-se: 
E' licito a qualquer membro ao Congresso apresentar 

por escripto: á Commissão~ as indicações que julgar conve
nientes . 

. Ao .art. 58 - Subst.Huam-se as palavras - por ti tu los -
pelas seguintes:- por capitulas. 

O art. 59 - Substitua-se pelo seguinte: 
Cada membro do Congresso só poderá. fallar duas vezes 

sobre a materia em discu3são. não podendo exceder de uma 
hora cada vez: · 

Ao mesmo art.igo . suprima-se o paragrnpho u-nico. 
Ao art. 60- Substitua-se a palavra- maioria - · pelas 

seguinte3 :-dous tercos. : 
Ao art.. 61 - Substituam-se as palavrag - um terço

pelas ~eguintes: -. por 15 membros ou ;pela totalidade dos 
membros presentes da representa.~ão de um Estado. 
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Ao art: 27 ~ Accrescente-se: 
'=-=Sãivo .. c::.r-e-qu-erimen.to:--:::d~vidamen!.;e=,-=a.DproyadQ=-em _____ s_es.são _ 

anterior pela rnaioria dos presentes. - ------- -- ---

Ao art. 30 - _Accres-cente-se: 
P~~dendo, porém, faezr inserir no Dia:rio Nacional a sua 

de;: laração motivada de voto . 
. \o art. 7-4-- Suprima-.se o § 1.0

• 

Sala das sessões~ 18 de novembro de 1890. - José Hy
gino. - .4.nnibal Falcão. - Paes de Carvalho. - De7rtetrio 
-Antão de Far·ia. - Alcindo Guanabara. - .Joaquim Bre
ves. - A. B·randão. - França Carvalho. - 1Vilo Peçanha. -
J •. t.lfeira de Vasconcellos. - Frederico de Souza Serrano. -
J. Simeão de Oliveira. - Esvirit·o Santo. - .4.lmeida Pe'r-' 
nam.buco. - André Cavalcant{ - Luiz de Andrade. -João 
de Siqueira. 

• ·· Indico que se accrcscentc ao · final do art. 5'9· o seguinl.e: 
- 2 vezes, quando fOr o autor da emenda Qm d~scussão. 

S. R. Sala das se&.sões. ·18 de-novembro de 1890. -- Costa 
cltado. · 

Indico que sejn su·pprimido o art. 57 do projecto de 
Itcgimcnto. c o~ seus paragr·ap11os. 

8. R. Sala das sessões. 18 de novembro de 1890. - Co.~ta 
71-lacha{{O. -

Art. 30. O representante que faltar sem justificar, per
derá o subsidio. 

§ 1.0 O que cornparece·L· depois da hora soffrerá desconto 
de um terç:.o do subsidio. 

~ 2.0 O que se retirar antes de terminada a sessão per-derá 
dois ter~ os do subsidio. 

Sala das sess·ões. 18 de novembro de: 189!01• Pinheh·o 
Guedes. · 

Suprin1a-se o art.. :27. 

Sala dag sessões. 18 de novembro de 1890. - ·· Chaaas 
'Lobato· - Dutra Nicacio. - Paletta. __:_ João Luiz. - Do.:.. 
minaos Porto. 

Art. 31. Revog-ada a ultima parte. contractará o servi co 
da stenographia dos debates. - A . Cavalcanti. 

Su-pprimam-se os §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art. 57 do projecto 
de regimento. . 

S. R- - Frederfco Borges. 

Ao art. 60 - Accrescente-se: 
Comtanto que todos os membros tenlt.am podido usar da 

pal-avra ou hajam -desistido desse direito. - Barbosa Lima. 
Substitua-se o art. 24~ pela 'segúinte fórma: 
E' p-rohibido ao orador fazer referencias offensivas a 

quem quer· que seja. 



Subst.itna-se o § 1 o do art .. 7 4, pelo n1odo seguinte: 
Feita a ehamada dos membros do .Congresso, nã<> será 

pern1Htido a estes retiraren1-se da ·Casa, e,. si o fizeram, serão 
mencionados na acta, com a declaração de que se retiraram 
nessa emergencia. 

:Sala das sessões. 18· de novembro de -1890. ~ -- E·rico 
Coelho. · · -

Ao art. 22~ § 2.0 
- Quando n1uitos pediren1 ~ palavra ao 

n1osmo tempo, ser:i sorteada a ordem da inscripçao alternada 
dos orarlores pró e contra~ wpós a organização das respe
ctivas listas. O qu~ não se achar opportuna.mente presente 
ficará preterido nesta or.den1 . 

. ·\o nrL 37 - accreseente-se; 
E sobre assumptos que ent.endam con1 as iuncções da 

Constituinte. 
Ao art. 6<>, accrescente-se: 
SalYo si ajnda houver oradores iJ.1:::criptos. desde o mo

n1ento en1 que eHa for annunciada.- 1tlu:niz Ji'reh·t•.' 
Indico que sejan1 ~upprimidos os ar·t.s,. !3, 7 4 e 76. - Ba1· .. 

bo.ça Lirna. .- . 

!Thnenda ao art. 3°: 

Sopprin1am-se as palavras - que tt~rá Jogar na sessão 
immediata á da installação. 

Sala da~ sessões. 18 de noyembro d~ 1890. - Mo·raes 
Ban·os. · · 

0 SR. BELFOR.T VIEIRA (pela o·rdem) - · C0.n10 a ~lesa 
não tenha feito declaração~ pergunto a V. Ex.~ Sr. Presidente~ 
.qual a lYtanrira porque Yai ser discutilio o :a.r.g-irncnLo~ ·si en
g·Jobailamente~ por capítulos~ o·u artigos? 

D SR. PRESIDENTE - Englobadamente. 
O SR. BELFORT VIEIRA_:_ Eu pederia lioon(:..a a V. Ex. para 

ponderar sobre a conveniencia de consultar de antemão ao 
Congresso :;;i acceit aa discussão englobada. :por capítulos, ou 
artigos. Na ·discussão en;globa'da toxna-se im!po:ssivel 
emittir juizo sobre . tantas en1endas. Requeiro, a V. ~tx:. con
sultar o · Congre:;so sobre o m·odo de se proceder á referida 
discusão. · 

•O SR. 1\'fATTA MACHADO ( -/ 0 Secreta'rio) diz que, attendendo 
ú nrgencia~ requer ·á Mc~a que a discussão seJa en1 gl-obo. 

O Sr. Matta Machado (J<> Seoretar·io) -· ·diz .que. :são n1ais 
quf' .iudieio~as as obserYações -fe.itas pelo ~sr. deputado~· e 
ninguem contestou ,que. para se orga·nizar un1 Regimento que 
att~nda a todas as necessidades e a todos os direitos~ sejam 
nec.essarios n1nito estudo e n1uita reflexão. l\fas a sua pro-. 
])<O SI a f\x.p.U.ca-se p.or·quf' e~sl.á na 'c.onsciencia ·de todos que 
o Cong;rcsso não pódc g·asta,r 1ongD tmnpo na .discussão do seu 
HeginH~nto. (.7\ltio apoiados.) · · 

Ha rnatr.rias urgentes a 'Cliscutk; esse Hegi·nte.nto será 
approvado definitivamente. n1as. será modific.ado .logo que 
a C:\:periencia demonstrar a necéssidade deSSaS modif.icações. 
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173:2~5~4711 

531 : 2l•3S712 
I ---,--

2.625:1117$270 

i. 400: O)JO$OÓO 

I 
4, 025: 1(<7$270 

52i:46q245 

I 

3. 503: 6k6$025 

(13) . 

LONDRRS 

.............. 

. ............ 

. ............ 
19:079$972 

3.496:899$318 

3. 515: ll79$2110 

-

84:971$600 

i9;300$285. 

552; 960$520 

1. 276; 065$803 

908:607$433 

9.611:8\IS$928 

22. 371 : 439$870 

34.823:2U$U9 

•rOTA L 

89.025; 052$88 7 

2 

5 

o 
3 

520: 357$48' 

17.236:312$77 

41.068:314$35 

U.i60:706$58 

i60.060:744$07 7 

28.799:745$59 

6.893:519$~81 

939:357821 7 

12.1116:2i9$622 

19.0~3:673$31 

50.661; 829$48 

6 

5 

65. 931 ; 602$570 

2 13i.565:947$1tl' 

·-·------



Tabella demonstrativa da renda approximada de cada Estado resultante dél quota parte correspondente a 30 o;o· da totalidade das suas rendas, organizada em vista dos dados estatisticoe do orçamento das receitas e despesas do Estado 
do Bra.zil para o exercicio de lS90. ' 

C.\.PlTAL 
FEDERAL 

Renda total .••. , . . .. .. .. • . 82. 77J:800$ 

DiffeL·ença ent1·e a renda total 

ESPIRITO 
SANTO 

B.\HI.\ 

316:350$ 11.317:\00$ 

sgRGIPB 

227:270$ 

I 
ALAGÔAS (ERNAMBUCO 

1.123:830$110.797:520$ --6~-,9-:9-1-0$ 

PA.RA.HYBA 
RIO GRANDE 

DO NORTE 

210:5i0$ 

CEARÁ. 

2.023:260$ 

PIAUHY MARANHÃO' AMAZONAS SÃO PAULO 

336:840$ 2.515:000$ 9,903:330$ 959:900$ 12·.882:990$ 

P.\.RA.NÁ 

737:220$ 

SAN'rA 
C,\THARINA 

801:050$ 

RIO GRANDE 
DO SUL 

8.5i3:510$ 

MATTO 
GROSSO 

433:860$ 

e a da Capital Federal.... .. .. . .. .. • .. .. . • .. .. .. • • . . .. . • . . . .. . • • • . . . • . . . . . . . . . • • . • .. . . . . • .. .. . . . • • • • . . . . . • • .. . . . • .. . • . • • . . . . . • . . . • . . . . . .. . . .. . .. .. • • . .. . . • • • .. . . . • . .. .. • . .. • • • • . .. .. • .. .. .. .. .. • • • • • .. • .. • • .. • .. • .. • . . .. . .. .. • . • ......... .. 

Renda fede1•al de aeeôl'do corn 
o projecto....... ... . . . . . . 70.9.'!8:800$ 

Differença ent1•e a L'enda geral 
dos estados e a da Capital 
Fede1•al ............... .. 

Renda dos estados, do accôt•do 
com o projecto ........... 11.700:900$ 

HO: 190$ 9. 788:150$ 113:760$ 1.206:860$ 9.1i65:S10$ 

-------

176:160$ 1.523:850$ 113:510$ 216:970$ 1.131:710$ 

----------1 ---- ---- ----- ----
Differença ent,·e a renda P'"'

ticulal' dos estados e a da 
Capit:l.l Federal. ....•...•... ········· ··········. ············ ······ .. ········· ........... .. 

i' 
10>:300$ 1.810:806$ 319:650$ 2.283:000$ 6.057:170$ 615:600$ 7 .5í8:460$ 3S3:250$ 65! :670$ 7.017:650$ 

---- ---- ---- ----1---- -----

············ ............ . ············ ....................... ············· ············ 

105:140$ 21>:000$ 67:190$ 26.3:000$ 2.919:210$ 314:300$ 5.33>:530$ 3B 970$ !49:330$ 1,495:860$ 

············ ....................... . 
----[---- ---- ---- ---

Pe,•centagem da eontl'ihuição 
dos estados, em relação á. 
eenda total. ............. . 

Distribuição orJuitativa do" 
80 "[o pelos estados •...•.. 

89 % 86 % 50 % 84 % 89% 81 ~'o 49.% 89 % 82% 6J% 67% 5;% 

255: OSO$ 0. 053: 680$ B1:816$ 1.133:584$ d.llJ~:Ol6$ 431:056$ 1o8:4J3$ 1.62d:OB$ ao~:'>72$ :t.OJ6:000$ 7.975:101$' 767:940$ 10.o06:392$ 

---~ ---- ----1---- ---- --~- ---- ---- ----1----

52 % 81 % 82 % 

589:776$ 613:210$ 6.834:808$ 

401:760$ 

32:100$ 

92% 

347:u3S$ 

DHfe1•enças........ . . . . ..... . ...... . . - !l4:890$ + 731:760$ - 68:05J$ + 6:l: ;75 +t.O.l7:79J.$ + 107:761$ - ôi: !33$ + i'l7:772$ + 10:178$ + 2i7:000$ - 9i7:9J4$ - 122:320$ -2.757:932$ - 201:526$ + 11:430$ + 212:8í2$ + 5í:672$ 

----1---- ---- ----1---- ---- --- ---- ---- ---- ----
30 o[o da totthdado das l'end!1s ... 91:905$ 3.3J5:130$ 68:18!$ 4)7: 149.} 3.~39:256$ 197 :91J:$ 63:16,$ 608.653$ il6:05Z$ 76:3:500$ 2.971:911$ 2)7:070$ 3.851:8117$ 2B:160$ 21.!:215$ 2.563:053$ 130:658$ 

--- ---- -------- ---- ---- ----1---- ---- ---- ---- --- ----
Impol'taçJ:o......... . .. • • . .. 48.038:380$ 60:630$ 8.613:940$ 68:200$ 1.000:200$ 8.079:740$ H6:290$ 52.000~~ 1,319:00)$ 218:800$ 2.016:000$ (\.153: \20$ 5í5: 100$ 5.S77:910$ 271:110$ 52i:800$ 5.4H:300$ 324:160$ 

1:19.895:510$ 

67 .1i5:740$ 

121.635:510$ 

50.646:7iOS 

28.260:000$ 

16.790: OJO$ 

8 

( 1) 

20.13i:U2$ 

89.14.0:000$ 

---- --~ ----1---- ---- -~--~---- ---- --- -----
A som ma das rendas dos es

tados com 10 u[o de impos
to de importação .. 6 ••••• • BZ:228$ 2.390:0íí$ U0:330$ 316:990$ \.9o9:6lí$ 165:71\)$ 1l1:3í0$ 349:900$ 92:070$ 456:600$ 3.535:012$ 368;.'!10$ 5.922:324$ 376:031$ 

--- ---1---- ----1---- ---
MínísteL•ío do Interio•·· .....•.• 
Miníste••io da Justiça ........ . 

U:20~$ 

Sem1n:t ............• 

DiffeL•ença entre a 1·enda dos 

3í:168$ 
~3:Gl0$ 

117:173$ 

11:723$ 
65l: !52$ 

65LS30$ 

23:634$ 
163:266$ 

191:900{ 

25:825$ 
1ci0:589$ 

208:404$ 

13:5ô!$ 
613:269 ·' 

62(;:830 

17:293$ 
233:300$ 

250:596$ 

17:B96$ 
1í7:721$ 

165:017$ 

16:052$ 
371:459$ 

387:511$ 

15:Si5$ 
1M:707$ 

1J7:533$ 

estados e a som ma .................. + 58:982$1+ 855:ôll8$ - 77:390$ + 10:563$ + 50í:880$ - 1.9:503$ - 53:877$ - 169:511$ - 130:352$ -

(1) O sign11l- atfact~ as quwtías que devel'iam coinpleti1•• a quob de 80 o{o, e, o sígnal +, nquellas que excedem da referida quota. 
(2) As quantidades alfec~o.s do signrd- rep•·esento.m os deflcíts nos dível•sos Estados. 

Pag. 741.l - 1 -· 

34:960$ 
257:394$ 

291:35í$ 

31:997$ 
2J4:842$ 

256:833$ 

18:~76$ 
75:693$ 

92:677$ 

33.595$ 
532:735$ 

626:380$ 

2l: l>O$ 
1l7:806$ 

133:946$ 

2.1:351$ +2.642:371$ :+ 221:623$ +i.70S: 150$ + 210:02>$ + 

201:860$ 2.040:290$ 

118:622$ 

23:261$ 
405:011$ 

4.33:27:3$ 

6i:516$ 

17:511$ 
91:897$ 

109.:i03$ 

79;308$ 

20. 900:262$ 

745:920$ 
6.176:7~3$ 

6.922:643$ 

(2) 
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i:~- - Dêclarà que tem pratica dessas cousas e sabe que a dis
cussão de artigo por artigo tornada muito ten1po ao Con
gresso, e seria un1 nunca acabar. 

O Sr. Barbosa Lima - · .Sr. Pre~iden L-c. penso que a dis
cussão do 1Regin1ento feita .en1 globo tem inconvenientes que 
saltam á vista. 

E' assin1 que ·poderá acontecer que ulgum Sr. represen
tante a-presente observações sobre ·OS ar~s. 1 o, 2° ou 3° e outros 

· $Obre os 66 ou 70, o que dará logar á confusão e á balburdia 
nesta discussão. · . .. · 

O SR. JosÉ A.VELINO - Não apoiado. 
O ·sR. BAHBOSA lLI:Nl:A - Não vejo inconveniente algum 

e.LU que a discussão seja feita por capítulos; ten1os neces
sidade urgente de. aproveitar o· tern.po, 111as tambem temos 
necessidade de que essas cousas sejan1 feitas de modo claro. 
E' este o voto dos que não qucren1 que passem etn julgado 
artigos contendo doutrina que não deva prevalecer. ( Apoia
dos). 

O Sn. MA'I'l'A MACHADO (1° Sec1·eta·rio) diz que o pedido 
do nobre Deputad-o não é procedente. As e1nendas serão ·lidas 
e discutidas á pro-porçã:o que forem ta1nbe1n discutidos os ar
tigos a que ellas se refer-em. Este pedido ilnporta o adia
Incuto da discussão do ·Regimento para amanhã. 

A Casa resolveu que a discussã.o fosse por capítulos! , e 
existindo · varias emendas na mesa; n1as que só serão discu
licta·s á proport_:.ão que o ioren1 os. eapi.tulo-s a que cllas se 
referen1, entende o orador que nessa occasião é que algunl<l. 
pód~ ficar adiada ·para ser impressa. · · 

.Vem á Mesa e é lido o seguinte 

Re(tl.te l'hncnl o 

Requeremos qu.e a · dis·cussão do proj écto do Regünento 
seja por ·~apitulos .e a votação por artigos. -1'hornaz Del
p·hino, A .. Guanabara. 

Consultado, o Congn-esso· resolve que .seja a ~iscussã~ 
:po~ capítulos e a votação por artigos. 

O ;SR. _.t\.R.ISTIDES LoBo (pela o·rdern) requer que só se 
discuta o projecto quando impressas as emendas, que sendo 
mui; lS, o Co.ngressQ não as conhece. 

!O Sa. :....U.cxNDo GUANABAR.I\.. pergunta si a Mesa j·á ton1ou 
alguma delibera,cão ácerca do modo de .se · discutir o :Regi
mento. O orador declara que requereu que a discussão 
fosse rpor artigos~ e pão viu o Congresso- dar solu~ão ao re
. querim-ento que apresentou nesse sentido. 

O SR. ARISTIDES Loao - Insiste pelo seu requerilnento 
e declara que si a impressão das emendas traz como conse
qu:encia o ·adiamento da discus-são, não trepida no seu pro
posito, porque não deseja que o Congresso vote :precipita
damente uma ma teria tã~ importante. 

O Sr. Matta Machado ( 1° SeC"retario) - odiz .· que :não se 
.oppõe de miJdO algum ao requerimento do · Sr. Aristides 
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Lobo; disse apenas~ no sentido àc encaminhar e dirigir a 
discussão do Regimento, que o seu pedido importava o adia
mento da discus~ão, e aproveita agora a occasião para dizer 
oue si S. Ex:. tivesse feito o reauerimento verbal como
ágora o ·fez~ votaria por cllc~ porqt;~e~ realmente, é impo~sivel 
.que se possa votar con1 consciencia. vista a enormidade 
de emendas que existe. · 

Apenas, pois, quiz fazer sentir que o seu pedido impor
tava o adiamento da discussão. 

E' lido o seguinte 

Requerimento 

( Requeiro que sejam impressas as emendas e distribuidas 
para serem discutidas com o Regimento, que será adiadv para 
depois. ~ Aristides Lobo 

O Sr. Justiniano de Serpá. diz que a discussão do reque
rimento não póde ter logar sem que o Congresso se manifeste 
a respeito do primeiro requerimento, que pedia a discussão 
do Regimento por cap1tulos. 

Entende que não se póde ~ubmetter este requerimento 
á. votacão sem que o Congresso decida relativamente ao pri
nleiro. > -~~ 

Não apresentou requerin1ento algum~ n1as dous men1brns 
do Congresso o·ffereceran1 u1n em que pediam .que a discussão 
se fizesse por ·capitulos, 9 qual não foi votado. 

:o. SR· l\i.<\'ITA 1\L<\CHADO ( 1o- Sec1·etario) diz que a Mesa já 
declarou que o requerimento fôra approvado. 

O :.SR. EsPIRITO SANTO (pela ordem) diz que~ em vista 
da duvida que se levantou sobre o resultado da votação do 
requerimento, peàe que ella seja verificada. 

Procedendo-se á verificação~ é. approvado o requerimento. 
Procede-se á. votação do requerimento do Sr. Aristides 

Lo}?o: o qual é approvado. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA diz que ha necessidade urgente 

de se constituir a 1\fesa. vista a anarchia que reina no re- . 
cinto do Congresso, e p"ara evitar esses males apr·esenta o 
seguinte 

Reque·rimento 

«Requeiro que se ponham em discussão, hoje~ os capf
tulos 1 o e 2° do Reg-in1ento e, approvados, proceda-se á eleicãQ 
da Mesa. 

S. R. - João .de Siqueira.» 
CO S1·. p1·eside·nte deiza a cadei'ra da presidencia, que tf 

occupada pelo Sr. Vice-Presidente.) 
O SR. PRESIDENTE - Declara prejudicado este ultimo. 

requerimento. 

Declaração 

Faco restricção ás primeiras palavras da indicação, . vo
J,ando por ella desde as palavras - consider_ando que é de. 
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urgente necessidade - entendendo-se que a indjeacão :re
fere-se apenas ao Poder Executivo. 

:Sala das Sessões, 18 de novembro de 1!890. Almino 
Affonso. · 
· Nada n1ais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá para 
amanhã a segu'inte ordem do dia: ·. · 

Discussão do proj.ecto de Reg-imento do Congresso Na
cional. com as emendas offerecidas. 

Eleição da Mesa. 
Levanta-se a sessã·o ás 2 :Ih da tarde . 

. . 2a SESSÃO, ElVI ·19 DE NOVEMBRO DE 1890 

PRESIDENCIA DO SR. JOAQUIM: FELICIO •. 

. Ao meio dia acham-se presentes os Srs .. Joaquim Fe
licio, Matta Machado, Theodureto Souto~ Alvaro Botelho, 
Frand.sco :Machado, Leovigildo Coelho, Joa·quim Sarmento, 
João Pedro, . Cunha Junior, José Secundino, Mello Barata,· 
Antonio Baena, Theodoro Paeheco~ Eliseu l\fartins, Joaqujn1 
Katunda~ Bezerra de _1\.lbuquerque Junior, ;José Bernardo, 
Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti,} Almeida Barreto, João 
Neiva, Firmino da Silveira, José Hygino, José Simeão, Fre~ 
derico Serrano~ Florianno Peixoto, Pedro Paulino, Tavares 
Bastos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz da .Cruz, Virgí
lio. Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil Goulart, Mon
teiro de Barros, C.ampos Salles~ Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Generoso Marques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delphino, R. Barcellos~ Pinheiro Machado~ Julio Frota: 
Cesario Alvim~ An1erico Lobo, Eduardo Wandenkblk, João 
Severiano, Saldanha :Marinho~ Joaquim de Souza, Silva Ca
nedo~ Silva Paranhos, Aquilino do Amaral~ Pinheiro Guedes~ 
Belfort Vieira~ Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro So
dré, Serzedello Correia, Nina Ribeiro, Cantão, Pedto Cher
mont, Motta Bacellar, Costa Rodrigues, Fernandes, Henrique 
de Carvalho. ..t\..nfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, 
Pires Ferreira~ l\fartinho Rodri.gues, Barbosa Lima, Bezer
ril, João Lopes, Justiniano de Ser:Qa, Frederico Borges~ José 
Avelino~ José Bevilaqua, Gonçalo i:le Lagos, Nascimento, AI
mino Affonso, Miguel de Castro, Amorim · Garcia~ Epitacio, 
Pedrv Americo, C9outo Cartaxo, Sá Andrade~ ·Retumba, Tolen
tino de Carvalhlo, .Rosa e Silva, .João Barbalho!' Almeida Per
nan1buco, Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, . Annibal 
Falcão, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Si
queira~ João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Beiar
mino Carneiro~ Theophilo dos Santos, Oiticica~ Gabino Be
zouro, Ivo do Prado. Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Au
gusto de Freitas. Paula Argolo, Tosta, Seabra: Euzebio de 
Almeida, Arthur ·Rios, Zama~ Garcia Pires, l\farcolino .Moura, 
Santos IP'ereira, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, DiQ- .. 



n·yBiô 'Cel'Queira, Leovigildo Filgueiras~ Bárãó de S . . Mar'c·Js, 
l\!edrado, i\funiz· :b...,reire~ L-\.thayde J;unior~ F-onseca e Sil':~ 
Fonseca Hermes~ Nilo Pecanha! Urbano l\Iarcondes~ :Manhaes 
Barretto. ·Cvrillo de Lemos. Alberto Brandão. Viriato de Me
deiros. ioaquim Breves. Virgilio Pessoa. · França Carval!lo, 
Luiz Murat~ Baptista da Motta~ Alcindo Guanabara~ Erwo 
Coelho. Lopes Tr-ovão~ Jacques Ourique~ Aristides Lobo~ Fur
quhn 'V·erneck~ Dmningos Jesuíno~ Vinhaes~ Thon1az Delphi
no, Conde de Figueiredo, :...L\ntonio Olyntho~ Francisco Bad~ó, 
João Pinheiro, Pacifico l\fascarenhas. Gabriel de ·Magalh:ães~ 
Chagas Lobato! Jacob da Paixã·o~ .Alexandre Stockler~ Francisco 

· Veiga~ Ferreira Brandão. Lamounier Godofredo! Gonçalves 
Chaves, An1eri·co Luz~ Feliciano Penna. IP•olycarpo Viotti, Dutra 
Nicacio~ Ferreira Rta!bello.. Manoel Ful~ncio: Astolpho íPio, 
Aristides Maia~ Gonçalves Ramos, Francisco ~,o\.Inaral~ Do~ningos 
R10cha~ Costa Machado~ Domingos ·Porto. Palleta~ .João. de 
A velar. Corrêa Rabello. Bueno de Paiva. Ferreira Pires. Luiz . 
de ~cari1pos~ Martinho Prado .Junior~ Bernardino de Campos, 
Francisco Glycerio, Moraes Barros~ Lopes Chaves, Dvmingos 
de Moraes~ Adolpho Gordo~ Carvalha1, Angelo Pinheiro, Murs~ 
Rodol'Pho de Miranda, Panlino Carlos. ·Costa Junior. Rvdrigues 
Alves. Alfredo Ellis. Carlos Garcia. Moreira da Silva. Rubião 
.Junioi\ Fleury Curado~ Leopoldo de Bulhões, Guin1arã·es Natal, 
Caetano de Albuquerque~ Belarn1ino de Mendonoa, Eduard.) 
Goncalves~ Fernando Simas, Lauro Müller, Carlos de Campos, 
Schn1idf., La-cerda Coutinho. Victorino Monteiro. Pereira da 
Costa, Antão de Faria~ .Julió de Castilhos~ Borges · de Medeiros, 
Alcides LinTa~ Thomaz Flores~ Abreu, Hon1ero Baptista, 1liocha 
Osorio, . Cassiano do Nascilncnto, Den1etrio Ribeiro c l\fcnna 
Barreto. 

·Abre-se a sessão. . _ 
Deixan1 de con1J)arccer os Srs. Paes de Carvalho, .Joa

quim da Cruz~ Saraiva, Prudente de Moraes, Joaquiln Mur
tinho, ~nnes de Souza~ Tasso Fragoso~ Pedro Velho, Gon
çalves Ferreira~ José rr\1arianno, {llaymundo Bandeira~ Ber
nardo Castello Branco: Pontes de l\lirauda~ Ladisláo Netto, 
J.Jeandro Maciel, Santos Vieira, Cnstodio de )Mello, Francisco 
Sodré, Oliveira Pinto. Fróes da Cruz, s ·ampaio Ferraz~ May
rink, Costa s·enna~ Barão de ·Santa Helena~ Luiz Barreto, 
Cesario Motta Junior~ Antonio Prado~ Almeida Nogueira~ An
tono Azcredo. Ernesto de Oliveira, Assis Brasil e Fernando 
~<\.bott.. . 

E' lida e posta en1 discussão a acta da sessão antece
dente. 

O Sr. Aristides M.aia - Sr. Presidente~ :na acta. que 
acaba de ser lida~ ben1 como .na publicada no Diario Official, 
ha omissão na lista dos presentes de muitos nomes de collegas 
nossos que aqui estiveran1, entre os quaes o meu. Na relação 
daquelles que votaran1 a nJoção do :Sr. Uba·ldino do Amaral, 
dá-se a mesma omissão. 

· 'Na Com1nissão que foi encarr.egada de intrOduzir no 
recinto os repres-entantes que não tinnan1 :PDestado suas affir
macõe.s na ses·são solenJne, foi omittido tamhen1 o n1eu nome, 
bem con1o o <los 1neus companheiros, de sorte que a Commis
são foi completamente substituída na Secretaria. 



P~co, pois: a V. Ex. quo núuule corr·ig:ir esses erros da 
acf.a. 

Vêm {t :\1 esa as srgu in tes 

Tendo deixado de :-:c~r h1:'1~rida J.la acla da :;;e:::::;fl:o de 
hontclll a communica(:ãO. que fiz. de .não havPr ·eompar(•:::idu 
por achar-Inc L'nfermn. redamo C()ntra essa omis~ão. - Vi
ctuí·ino JJonteü·o. 

Deciarmnos qne~ ~JH'e.sente.-:; á sessão de hontem. Yotámos 
pel!!__nwt;ão apresentada pelo Sr. Ubaldino do Anla.raJ. tenclo 
havido omi:-.-.são dos nos~(JS ncnnes na acta de hoje. · 

. :saiu da~ :oo;e~~õe:-:. 19 de novf~mlJro de 1890. - ~llanoel Ful
gencio. - Fe1TeiN1. Rabello.- .4.n.tonio Olyntho. - Larnounier 
God(Jj'rr~do. - Joiío Pinheiru. - . A.'Slolplw Pi~i. - .!otto Luiz. -
Donânaos Porto. - Pa.dfir.o :.1/ascarenlw.f,·· - P.alleta. - .João 
.A.rellw·. - Duira. .Vicar:io. - ChatJa.~ Loba.lo.- Cm·lo."j ChatJa8. 
--· Doniin{JOS -Rocha. - aont;aii)es B.amos. - Gab1'iel .Jla{fa
lha!?S. - reJ·í·eh·a Bramlãr,. - Francisco Veiua. 

Rcelamo ·eonlra a omissão do rueu nome na vola~;.ão da 
1110c:ão api·-P.5-f~ntada -pelo Senador:· Ubaldino do Amaral. 

Sala das ses:-;ões, 19 tio nov1·~mhro de. 1890.-E·w·ico Coelhri. 

Declaram-os que estava mos presentes ~'· ·votámos a favor 
nloç:.ão apresentada pelo Senador Ubaldino do An1aral. 

Sala das sc~sõe~. ji~~ de uovembro ele 1890. -- Coellw c 
Ca1npos. - .4 .• :.1/illon. - .J. A.oelino . . 

H.cdan.10 a jnelnsãn do n1cu nome na lista dos deputados 
11re::-.entr~ á :3t~.::':;ão de hontem. b1~1n co.mo na lista da votaç:.ão 
11ominal · sohn· a nH11:ãn appr·nya.da. de que fni un1 dos signa
tados~ a.l'i1n de~ ser 1neltddo na act.a. 

Sala da~ ~c~õe~~ 19 de no,·emhro de 1890. - Fe1·uwulo 
Sim as. 

O Sn.. :E'DüABDO Go~t.,:AI...VJ~S (pela m·de·m.} reclama. contra 
a indu:-::ão do scn nome na Ii:=-ta dns que nãc1 cnmpat·ecP r'aln. 

-o SH. Z.\l\L\ (tJelu. ordem) pede ao Sr. Presiden.le qn(~. 
pur ~ua Vf~z. peça ao Sr. Sceretarin que hlClua o !:=CU nonw 
enf.J·n aqn elles ·Qile subscreveran1 ::t declaraçã.o mandada á l\le~a 
pPin s,.. Cust.ndio .José do .Mello~ .:\m-philophjo c Santr•:; Pe
reira. 

O Stc CARLOS G.AH.CIA (pela onleJn) observa q11P. vc·la 
leitura que ·Jez no Düa·iO Of{icial~ not.ou haver cxeln~:1o de 
todo;:., n~ norncs da dcput.at:;ão paulista~ cnm (~:xcepção do Sr. 
l\larf.inho Prado. 

Trat-a-se de uma qu:e.st.ão in1portante - a n1oção do Sr . 
Ubaldino ,do A1naral~ pelo que p ede á Mesa _n1ande. consignar 
na acta a cleciaraç.ão de que torla a cleputaoa.o paulista votou 
a favor da moção Ubaldino. 

O SR. LACERDA CouTINHO (2Jelal ordem) ·nota que foran1 
01nittirlos na acta os nomes dos · deputa-dos por Santa Catha
rina~ que votaram a moção apresentada, figurando són1ente 

16 
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o:: dos senadores. Pede. port-anto. que sejan1 consignados na 
acta os nomes dos refeí·idos deputados. 

Ninguem r11ais pedindo a. l)alavra, é dada a acta por · 
approvada. 

O SR. ARISTIDES MAI"~ (pela ordem) pede á Mesa que 
seja non1eada un1a Comwis·são pa1·a introduzir no recinto do 
Congresso o Sr. Dr. Leonel Filho, Deputado por .Minas Gerae~, 
af~ru de prestar ~ promessa regimentàl. 

O Sa. PRESID.E.:.'iTE n0111eia wna Commissão para introduzir 
no recinto o Sr. Dr. Leonel Filho, Deputado reconhecido pelo 
Estado de Minas Geraes. o quaL contrahe perante a Mesa o 
comprornisso regimentaL . 

ORDEM DO DL~ 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DO REGI~IENTO PARA O CONGRESSO 
NACIONAL CONSTITuiNTE 

Entra em ~i~cus~~o o c~pitulo primeiro do projecto de 
Regimento para o Congresso Nacional Constituinte~ e que Lrat.a 
da- Reunião· do Co~o-r-esso. · · 

Art. L() A Reunião do Co11gresso Nacional terú logar na 
sala destinada ás sessões da Ca1nara dos Deputados, s~rvind11 
p'r'()v"isor~~rriênte d-e Pr~.s~dente, o ·sen;lqor · ql!e houver presi
di{lo ás· sessões preparatorias do Senado. e de ·vice-Presidcnt(~ 

·(I Deputado que houver presidido ·ás da Can1ara . 
.. :\r·t... -~--'' Setvirãn prov:isoria1nente de secre:Larios o:; que 

houYerenl servido nas sessões -preparatorias das duas cama.ras. 
occupando os lugàres de 1• e 3o os 1 o e 2° da Cariiara dos 
~DepUtadOs e de 2') e .:!~ . os 1 o e 2° do Senado. 
·· · ·Art.' 3." Esta 1\fe.sa presidir-á á sessão solenne de instal

tação do Congtresso e funccionará áté ·a eleição da Mesa. defi
nitiva, que terá logar na sessão immediata á de installacão. 

Entrou conjunctan1ente e1n discussão a seguinte emenda 
do Sr. :\'~oraes e Barros ao art. .3~: - «supprimam-se as pa- . 
I avras: que terá logar na sessão immediata á da installação ~ .. 

Ninguem pedindo a pal~vra, foi encerrada a discussão. 
senão successiyamente. postos a votos e approvado.s os artigo:-; 
1°, 2°, 3° e a referida ·ernenda. 

Entra em discussão o capitulo 2'' -Da Mesa: 
ArL 4.0 A :\lesa definitiva ·se comporá de un1 Presidentt~ 

e de quatro secretarios, que serão eleitos para serviren1 pelu 
tempo·· que durarem as sessões do. Congresso Nacional. 

Alén1 destes, serão eleitos un1 Vice-Pr-eside.nte e dois 
supplentes dos secretarias. 

_.-\.rt. 5.0 Esta l\1esa será eleita por escrutinio secreto, re
c.ebendo-se cedulas esp~~iaes para os cargos de Pre.sidentc e 
Vfce.:. Pre·sidente englobada e especialn1ente~ procede.ndo-se do 
mesmo ·moâo com relação á eleição dos quatro secretarias, 
dividida en1 duas turmas, sendo uma para 1o· e 2° e outra. pura 
3° e 4°. r 

Os immediatos en1 votos a estes ultim.os serão s~ppl~nte;s, 
na orden1 qa V.g.tação. · 



. ~ ~t S~ n€:~~111~1 ~os yq~~d.qs para Pre~iqep.t~ ~ Viçe-Prc-:- · 
~!-d.~nt~ ·o"QtlYe+~ .m~1o~~1~ ~f>s()lut:.a, P,roc~.P,er~%~~ ª ~~ escru
tinlo entre os dous 1nau; votado.:::. 
. § '2:~. A eleícão· dê)s secr"etai·iós será feita á plJWª-lid.~.rJe de 
votos. ·· · 
· ·· f ~-0 No pq~Q 4~ e1~1pate, de~idir~ ~ sor~~~ 

.. 
.t\I'L 6~o ~1\.o :Pl:'e;;íqente ço.rnpet~, ~!én1 do mais que lhe 

é commettido por e~t.~. R~~il~n~p.tq : 
! .. 0 Abrir ~ ~.gcerr·ar as sessões nos dias e horas n1arcados; 

J~~~r lê' ·~ ~~§ign(!r .a::; ac!~a~, designar a or.def!l do dia; esta
b~~~Ç}er- q :gonto d3 questão Pt!ra. a discussão; propor a votação 
e declarar o seu 1·esultado. 

~:· · ·co~v()cê}.r ·sessão~ em caso urg-enle. e exti·aordinario, 
:fóra das horas e di"!.S marcados. 

3~ ~- · S.\i~I?~P.der a sessão ou levanta l-a, quando não pude~ 
rn~P~~r ~ orqen-1, oq as circumstancias o exigirem. 

Art. 7.0 Nos casos c1n que algun1 representante infringir 
t~.s · Q.ispoi?~QQ~-? d~stc J1.!3gimcnto, ou i'alta1· á consideracão ao 
.Ç.qrJ;~~E}§§() ou ·q~~Jqg.e.r qe seus memqros, «:> P.resjdente o 
(:!.dvertirá, q~~p.Qp da 1'ormn1a -.- Attenção. Si esta adverlenciu. 
1~ão ha$tar, o Pre·.sidente: dirú----:-- Sr. Deputculo (ou S'enadm·) 
Jr' •••. 4:tt~'(l,ç4o; e, si ainda for infruetiiera esta advertEmcia 
IlQP,1il1ª~l q .kr~~·$1Qente consultará a C:asa si consente em qlH~ o 
n1e:çp:Qro dq Conoo-resso ~eja eo!lvidado a retirar~se. 

-:.Y.t. 8=0 O r:(3presentante ~ssin1 convid,adu a sahir deixatá 
ÜPJP·eO.!ªtam~Jl.te a. sa~~; e, não o fazendo~ o ·Presidente c0n~ 
suHa~ª O.~ novo Q Collg.re.s~o sobr-e a providencia que deva ser, 
adoptacla. · 

Art: ~Lo O Presidente póde discutir e votar, quando juJ.g·al'! 
cqnve~üe:J.lt,c ao ex~rci.cio de seu mandato, con1tanto 1queo para 
o fazer deixe a presidencia,. que será e:x:ercida interip.amenta 
pein Vice-Presidente~ e~ na '1'alta deste, pelq~ $.~Q.retariQs se
~a~ndo a sua orden1 numerica. O mesmo ·se praticará quando, 
dur4,ntc 41 ~ª~~~o, quc. deve ser í.~antinua, o Presidente por, 
qnalqQer motivo deixar a cadeira. 

Ar L. 10. O Presidente suspenderá a sessij.o, decl~rando":".o 
de viva v o~: oq, não podendo ser ouvida, deixando a cadeira·: 

Do Vjce-Presid.ente 
. .A.rt. :11. O Vice-Presidente substituirá em todas as sua-s 

attribuicões o ,president~, ~112 seus·· einpedime~toS., e n,ão ·pó
de"r.á fazer ·par-te cle ·eqmmissao a.-~&1:1-!lla. 

Das $ qcre.tçrnos 

Art. 12. Ao secretario comp.ete: ler qs officios diri
zidos ao Congresso c quaesquer outros papeis presentes á 
.~Icsa; ~ubsc.re.yer a corr.f3~ponde~cia.: off!-cial,; ª'§~2~·n~r~ q~pois 
do Presidente. as actas das ~,esspes; ter. a q~:r-~çª'º ~ ~ f!~<!~~ 
lização dos trábalhos e desp~~âs · cJil Secretªria Q.ureJ.~te a s~ssã.q 
do Congresso. · · 



· Art •. '13.· ~~o 2° 'secretario incu1nbs: ler e assignai\ depois 
rlo 1 o secretario, ~1.s actas das ·sessões. que serão escriptas, sob 
sua jnspecção, por um dos officiaes da Secretaria, o quai, 
pa1·a. esse filn~ ter~í na sala un1a rnesa especial: em log~r que 
for designado. • _, 

~\ l't. J !1:. o· :3" e .'J.'' ~~~trei.ariu::: conlê.u·ão os votos nas de
liberaçõe5. havendo duvida. e servirão de escrutinadores na 
votação secreta; farão ê). lisla das pessoas que obtiverenl votos 
e tomarão nola ctos J'e.pil·~se11tante~ que pediren1 a palavra. 

Ar:·. 15. Não 1H1YI!ndo sessão. por falta d~ numero legal, 
o :~<> e o ·í<> .5ecretal'io.' f~dlo a úhan1ada Dara notar os que fnl
tm·cm eon1 parUcipai)ãn 1k ean sa OIL S•~Jll ella: ·~ a~ sim se de
clar~ll'Ü. nn. acta do dia.. que i5crnpre se 1avranL 

Art. 16 . ..:\ substit.uidio dos ~ecretarios será feita coni'or
n J(! a nrdt•I n J',!f! uf:ll' dH nuJw.:>.l 'at:f'io: t_•. pant supprir as faltas 
momeu kmeas dell•~s t.! dt· seus 811 pplente~. () Presjdente con
vidar:i qualquc.r do::' .Jnernbro.o: dn Co11;.;re~~o presentes. 

:Entra c·••njunel.an~t~Il tr• Nll di~en~~fio a emenda do-::3 :5rs . 
. Jos~ Hy;:,:.ino · ·~ ntlll'll"" êP• a1·L 5": ~upprinnun-se as palavl~as 
- vor ~\~erutitlio ~(l··r·Pit~- •· :ll'l''''' ... et.mh~-~e ao final do a1·Ligo: 
- e dt~,··~ '! :l1, a .~ ~·~·~ I: ria:-: ...... ,. a:-:..:ignadus pelos re5pectivos 
voran 1.<.)::.: . 

O Sr. Elyseu Martins-~~·. Pn.::-:idenl.t•. na eonJ'eef~ãu deste 
Re;;riment~.~ ~.~u tomei parte con1o reprcsent'ante do Senado; fui 
llll'ttd.II'u da t:nltllui...:~;'"iu zuixl.a d•• l'('\·i...;ão do projecto que. nos 
foi rtllll .'ll ir.lti JWia~ ~r·. )lin i~lr·o d1.1 Interior~ e aceitún1os a re
dacd'io •k• arl. :)" p ·.H' ~t·r a. q11<~ r~~ln.va de ~onformidade corn o~ 
us()o::~ 11:0: eslyJus e a (Ugnidadc do parlamento. Entretanto~ vejo 
que se .. ,ff(~l't.!C.t.! u 11 !a e!Jt!!1Hia eujo alcance não posso coinprc
hcndt•r. (_4poia.tlt,,.... · De::'ejava ouvil· a re~petto_ desta emenda 
o :=:t •t! illu:-:!rt• :ntt:lnr·. u qu.•nt rnuito respeito e considero! ruas 
(!JJJ cu.i•l pi'll.'"'ailtl.' !l:n uiio po.sso penetrar~ desde que ,eJle não 
jus!.ific•.1n tiP anl t'mâo esta snbYersão de todos os estylos e 
t·egimentus dfl~ parlamr•ni.o:;: eonhecido~. oln·jgando o Congresso 
a umc:. p.rc:3:o:fi;·: q ue JJáo 1nc pat·ece que a epiderme de nenhun1 
de nó:3 po~sa :3Li pportar facilmente. 

Diz a emenda (lê) : 

« Sllpprin1an1-E'e as palavras - por escrutinio secreto 
c a~cr~~~e ~:~nte-~e an Jinal ck' artig·o : - e devendo 2.::; cedulas 
ser ass jg·nadas pelos 1·es.peetivos votantes.» 

Isto (~ un1a. ü1.vcrsão cmnoleta e absoluta de todos os 
esíyJo~: e de~ejava saber por que ·Inotivo se exige uma medida 
de:3tas~ qnc Y8rn altPrar t odas as pratieas . A razão -pratíca 
d b tu · é (ll..H:~ ·•.:u ,quel' ia. qu e me dessmn. Eu fallo por 1nim e 
j-n1go c:3ensadu. d.ecim·ar t1~le tenho bas~ante coragem para StlS
t eut ar () ~ n1c~1:' :l.ef.os (' dJZec qu c votei erm.tra ou a i'avor, em 
qüalquer assumpto. )Ja.s a e·menda é inconveniente e contra 
os estylos de todos os parlan1entos. (Apoiados.) 

Creio qu e não t m11os n0cessidade de ostentar aqui cora
g-em ~ Cor·agem das nossa~ convicções todos nós temos. 

o· SR. ZA~L\ - E quen1 a não tiver natural, en1bora· em·
pregue · Jneios artificiaes, h a de ser s:empre covarde . 

0 SR. EL YSEU MARTINS - Devemos ] egislár tendo em 
vi~ta as razões praticas- das cousas. · 
· ... U:vü. \~Z - Todos pensam assim. . . . ... .. . . 
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~o SR. ELYs:gu ,l\f~\RTINS - Si f.odos pen~am assin1. creio 
que a emenda ca;hirá. Peto desculpa á --Casa de ter-lhe to
Jna<lo tempo (Nüo apoiados)~ .provocando e~ta manifestacão. 
da qual rne lisonjeio bastante~ porque voto contra a en1enda ~ 

O SR .• JosÉ .AVELINO - E vota muito bem. 
O SR. ANNIBAL FAv:: .. \o - .Sinto não ter ouvido perfeita...:. 

mente as palavras do Sr. Senador pelo Piauhy; todavia, julgo 
deprehender que S .. Ex. nota nã,o haver razão pratica para 
acceitar-se a emenda. 

Póde effectiva1nente não haver razão p1·atica pura isso: 
n1as ha razão n1oral (Apoiados). Estan1os en1 um regimon 
novo~ que se caracteriza pela liherdaclc E' pela rPsp-nn~a1,il i-
dado. . . (A_pm·tes di1:er.~os.) · 

O Sr. Espírito Santo - Sr. Presidente. em addj t::uncnto á~ 
eonsidcraçõcs do meu. illu~:tre -collcga por: Pcrnambtwo. clPYo 
dizer que .iul0·o n1uito natural. nmito I"cgular o sysL~?mn •ln
que1les que na pratica de scps · nc1.os nfln deixaril a mr-nnt· du
vida a respeif.o da J'rsponsabiUdad0 que ~obre si de\'«' J•rcahir. 
(:.-tJJOiado . .,: troca.1n-se apa1·tes.) 

Parece-me jnteirame-nl.e con:::enl n.nro et1m <B pr·aLicas do 
J·e::;in'!en livre~ e c:::peeialrnent... dn rcginwn repnblicant•. (la-
quelle que pretende os fôros do syslcrna poJ i ti.co mais per
f c i tn~ vive[· ús e Iara~. (.4.JW.1~les diverso.-:.) Não ha rn.zõf~R 
sérias que possam rsf.abcleecr o ~ystema de :-:ig·illn para cerLas 
mnnifesta(;ões. (.4.partes.) 

Yozgs - Votos ! Vot.os ! 

(Q Sn. ESPIRITo~SAxTo - E' nreci~o que c-ada um ~1r.ccn.flie 
a ;:,ua posição. sen-,- a menor Ya~- i !latão: ='~"lll rt•cf•m· a HH:nm.· 
r·espon_5'.abiliclade~ que da h i .1 h c po.s~a proYh'. 

\:ozEs -- Votos ! Vot.os ! 
O Sr. Barbosa !.ima- Sr. Peesirlente. ouYi -con1 o respeito 

t]UC me merecem as diver·sas OJ)ÍlliÕe5 expP..ndida~ a proposiJO 
da vof a~ão da emenda do arL 5° ·elo ·Re;inTPn t..n. que se rli snrt-r.. 

Sj r'~ verdade .qur~ alg:un:: dns rli~·ncf:; JH'0opinanlr•." não V!~Cn} 
rn.zão pratica do . natureza alguma ncs~a emenda~ (~ tambCJn 
verdade que eu n-ão vejo razão para que m::mtenihamo.s o rc
gin1en do systema se-creto,· qualquer que seja a natureza da 
votaç~o a que se tenha rle p1·ocecler. 

VozEs - Votos ! Votos ! 
O Sr. Almino Affonso (nr:la. oJ"rlem '! -Pedi a palavra. 

Sr. Pr·esidcnte. para perg,'untai· a V. Ex. si~ lendo o Preshlentc 
do Congr•esso· Lomado parte na r1 bcnssão. na fórma do Hegi
nH:mto proposto~ voH.a.r~'t. a presidir ú )lesa emquanto se tratar 
rlo ohj ecto por elle di seu f ido. . . 

O veL;o Rcg-irnenfo declarava que o Pre:::idenfe p-odJa. _.sim, 
tornar parl.e no debate. mas~ emcruanto se tratas~e. do pb.1ec~o 

. que.· elle se propnzesse di se-u tir~ não v·oltaria ú p_reslrl.en~w. 
dos lruhaJho5. r--to n_ão PStc't no Reg·irnrnlo que (lJSeUf.lmOS. 

o StL .JosÉ .:·\.VELI~o-E~tá ~ubtendido .. 
O Sn. MATTA ·l\L'\CHADO uo Secreta·rio) - E' preciso n1an-

-dar a emend~. · . . . ...... :-.~ .... _,_. 



. O. S~ ·· -4L~riNQ - AFFoNso ~·· .Posso · ainda ·mandar ··· á · Mesa 
a emenda? · · 

. : . - ...... 
. ,... · , .., · ... . ~ ... --.. . .,,. - .. 
0 _SR.. PRESIDE.l~T:E -. . Pó de. - . 

o sn·. AtMiNo :..-ti'FôNsb -· ·- Ehtão vou redigü-a:. 
Vên1 it :Mesa~ ·são· liãas e etitrain riohjurictaníeiite en1 dis-

' cu.-;s'ão as seguintes . .. .· · 

E1nendas ao art. 9° . 

Depois. ~~ phrase ·- deixe a presiodenci.a ~ ãéereseéiten1-
~e -~~ .pâl)rvrã·s- erili:iüanto se tratar do objecto :rrue se p· ru~-
i:i<Jii.h~ disêütir. · · '"J 

Saia das sessões. .1.9 de novembro de 1890. - Alúi:ih:; 
Affonso. · 

' . "t SU.PPtÍtlJâin-se ns palavras - e ··votar. - Ã. Ev.::elHo. ~ 
ib·tnu.r Rtos. . . : _ :· 

Ningiwm mais; pedindo n. palavra~ (~ eí1c-erradu n. dí~cu.s~ã('l. 
Sãn submettidos suécessivamente (t votaÇão os arts. /t0 a 

1 G, cju e são approvados. · 
Sf:i0 ·~gualme'nte UJlt)rovacln.:; n~. r.meildfl.S offerecidás no:::. 

arts. 7°, pelo Sr .. José Hyiino e outros; e 9°, pelo Sr. Aln1ino 
Affonso. . _ 

. :N·ão sii.o :1pprovac!n~ n~ ~.rncnoas ofr~r~drla~. nr n.rt.. n·· 
-pelo S1· • .ro~t"~ Hy~ino e outros~ ~ no art. 9° pelos .Srs. Anh11iii.l ' 
Euzehio c Arthur Rios. · . 

Entra em discus~ão o . capituJo . 3ó - Do~ Renre:.:entante~.<
Art.. i!f -~.'Occupados· o~ re.•mecthi-o"s Jo.·.;rií.res pêla :!\fe~a pro

vi!':0ria. o Prestdente cônvidai'iá O!=; .. n1emb-ros do Cor@ri':sso a 
contrahíre.m o formal con1prnmjsso de hem · cnriiprir os seus 
<i1everes :pelo modo por que P.lle pas!Sa a faze-o: ~ l e'\"a.li~ndo-
se. no que eerá acompanhado nor_. tqcJos quantos se acbarcm1 
na sala: proferirá a seguinte · affirmacão: · · ·. 

. _Prométtô i1U.iirdâ1· á Ob~HiÍ:üiÇão Fêclefai :qüe (ô?• ado
ptiiài:-. . {i.esempe1f.!i.ii.1: fie~ (j lê(Jô.lmente Ó, cargo qiic ~ me to·i 
'r.onfíniió pe!à }\laf;.{ío. r. ,. s?í.stditii:r a .. u,nião~ á inie(irfdade e a 
inrlevendericia âà Reiiub.lica. · · 

Paragráphô unj:co; Em sP.~iãa . mandará fa:Zer a c1ih
n1ada .. e cada 1Jin dns reprêsentantP,S; ~otne~;"aníin peló~ 01itro~ 
membros da 1\1'esa. dirá. á pf.opórçãb (Jtie fôr p;roferidd o seu 
nome; -- _4..~sim- prom.etto. . _ . . 

Art. 18. .O re:presentante ·que - éq.rhparecer depoj_s sBr:t· 
:rêrrebido por uma Crmmi~·são d~ âuiit.rh ni·eiiibros·:. norneada 
iiP.1o Presiderdé; P- 'Di'ofêfirá pP.rante est.e. a ríichci6tüúiâ forniuln 
. ·de affirrhaciifl.· rião sendo . n~êess!trió ®r b3..ia fiá. ca:sa o 
rtl.1m~ro exj~dn J)afà ~-~ dPliberacõ~~ . do Cqn!ft-es~o .. · . · 
· Art. 19. =0 renré~:enta.nte qtie fôr bbrigà.do á fàJt.àr por 
niais de t.res n1~s: dará pàrte ào {o ·se-ér-etatio d6 ünpedimento 
le!i'iUm0 qti'e threr . 

._ Art. 20 ~ Si carecer de .Jic~nca:. · d everã réqu~rer no r 
~s~-Tiuto ~o Corto~esso: P. nnnie.ath. pelo Presid~rtt.e üb'la Cori1-
mh~~ão ·de trP-S membros :nara dar. . -parecer P: Jido ... ~ e~tP. em 
5e~são. s~rá d~.dn nara ordêm rJ() :dia (:i s.~m ili~scus~n- no:::t.n 
â ·vot.os. ent.en·aendo-:~e cfue fôi · appro·vádo si thr~f ~ shu favor 
um ter0o dos.· votos õos membr.os do Con9Tesso-ptesentes. 



-. - 24í-

~ 

~ Art. 21. Nen!lun1 representante poderá fa.llar sem pedir 
:l: J?alavra _a_o Pr_esH:Jente_; .e~. ~9nce_di~a está._faUat·á de pé .e di
rigirá o d1scurso ao Presidente ou ao Congresso.'-
- Art~ 22~ Ao pedir a palavra: dé\rerã. dec51arar si pretende 

fallar pró ou ebntrã. · 
§ Lo _U:i::n -âos se~retarios fará a relacã9 dos tepresentàn

t:t~s que t1veren1 pedi-dO a palavra: e de ·accôrdô. ·edn1 a lista 
organizada, se rã a pala\•rá êónéedida 'alterriâdaménte. - " _ 

§ ~-0 Quando ,muitos ~pédi_re:i:n a IJálàvra ao mesmo ~~inpü_, 
o PpesHlente dara. prece~e!lc1a, a quem lhe parecer~ f1eando. 
porem, a sua dec1sao su.J e !ta a approvação do Congress.D; si 
algum representante o requerer 4 

Art. 23. O autor de quaJqn,er indicação ou·;r•equerimento 
ter~ preferencia sempre que pedir a palavra sobre a sua ma
t~rla. Os relatores <ias- commissõ~s serão para este fim con
~~dera-dos como. anctores .CJos respectivos parecere·s. 

. A.rt. 24. E' prohibido aos oradores usar de expressões 
rlesrespeitosas para. c·oín os outros membros do ~congresso ou 
I_) Chefe do Estado. bem assim fazer refereilcias individuaes. 

Art. 25r Nerihum representante poderá sérvi:f-se de lin
.~·uagem jnconveniente em relaÇão ás deliberações do Con
;.;:resso~ que não podem ser obj ecto de censura ou protesto da 
parte de :seus membro.s. · 

Art. 26. Qualquer ·membro do Congresso tem direito de 
i11sistir pela observancia dest.e Regimento; e ao Presidente 
f'lJmpre satisfazer imm.ediatam·ente seroel·hante requisição. se1n 
ndmittir reflexões ou debaté. sa.1vo si 11ouver dúvida em sel' 
a diSJ)OSição do. Regimento âpplicavel ao caso. . 

. Art.· 27. Não poderão ·ser dados para ordem do dia. nern 
constituir O· objecto de discussão assumptàs que 1lão sejarn 
ih1mêàiátáfríéri.te ligados ao . firi1 do Congresso eomo consti-
tuinte~ . 

A:rt. 28. Si depois q_ue_ o Congresso côl:qeêar a funcci_orüi,r. 
cqh1parecêr :iJgúm. Depütado. óu Senador ·cujos poderes ainda 
nãó e§ti~iám reconhecidos. a Cafua;râ ,ou ô Senado proéederá t"t. 
i~d~npetente ''er_ifjcaoãc:. ,,reuniri.do~se r~.rà _es:se firii -separada
niente, en1 horas tliv_ersas dás n1arcadas para os trabalhos do 
Congresso. -· · 

E-ntraram conjunctan1ênte. em discussão as emendas já im-
pressas e offerecidas: · 

Ao art. 20. _pelo -Sr.-. P lnheiro Guedes; ao ar~- :22, __ § 2<>. 
p~lQ .. f?r.: l\f~iz. ~~U:e;_ ao a.rt. 24, J?~lO,s ~~~- J9~ Hy@lo e 
outros e Erico Coelliç; ao art.. 25, pelos,_srs. José Hyg1no e 
outros: duas áo art. 27. sendo umà ampliando~_, pelo -Sr. José 
Hyginó e outros: e outra supprin1indo-o: pelo Sr. Chagas Lo
bato e outros. - · 

;0 sa~ . SÁ ;.-\NDRADE - Peço à palavra. - . 
o SR. PRESII)E~..ry_,E -.. - Tem . a palavra. 
õ s.r. sa Andrade - :Pedi á paiavra para justificar a pre-

sente emenda~ . .• ·. . .... ' - - ·.· - .. · . .. . -.. r 

· . Parece q~Je o pensamento_ do ,Regimento p9r. ~ste . rr.te:o e 
. efpúrO'ar o Párlàmento- de todo o e5pirito ~e jndepen~enc1a e 
subordlnação que trouxe das urnas: E' assim qu~ por _1~.p;1a 
·ú1édida jesuitiCa; não de ;juran1eD;to~ mas Ae promessa~_ se quer 

. eonheeer do pensan1ento que · aqui trazen1 os Tepresen~ntes 



du X a cai,: 0.· _T-iúr 'es·D; .1Í1eio. ;;;} ~caso a Naciio houve~se man
. dado .rim·a rrqui .um E~u r·crH·e::;~nfanl.e que não cornmungas5e 

a.s 1nesma~ 1·dt.~as _republicana~! scriamos foroados ou a 
-expellil-o. si . clie ou~asse eont.rahir• este compromisso. ou 
então a eontrahir ün1 {~On1.pi·omisso contra o aual a 5ua · con
sciencia protestava. . . · · . · · · ·· 

· Com prrhendenr.lo n a1carice do § 17 .elo art. 1 R~ proponbo 
11 ma emenda suppressiva de~ parte do art. · 18 . 

. Vt~m l:i 'l\le:::a. são lidas ~ cnf.ram e-m -di:3cussão as se
guintes 

Entenda.() 

·Proponho a suj)pl'C~são cln parte rlo art. 17 que se r~fcre 
:1 pr-om~~~a ou comrH·omi~so do art.. 1 R :qu~~ por f\51 a f<.:írmn., 
fienrú ]!J't:\iudic.ado. . . -

· Sala das sessõc~~ 1 n de noYcmbro dc-·1890. - Sá .4.ndrn.dc. 

Substitua-:;;e !'.t n.ffirmatão ali conl.idu p.r.la seguinte.:
promcl.lo guaNla1· a Cnnstitu i<;fio que fôe ad'optnda~ -desempe
nhaJ· fiel r:-· lc•galnlC'nl e o eaegn que n1~ foi _confiado. ~~ sus
tentar a união. a integt·idade e a indepcnclcnc.ia da :Xa<;-ão. -
E}Jilar:io Pessôa. 

O Sr. Zama - Sr. ])rcsidrntr.. aea.})o de ouvir a leitura 
rlc r.Uffrr·cntcs e1nendas mu.ndada::.: · ü Mn:=.:a. Entendo. que os 
arts. 1 i c 18 podem.· sem inconveniente-algum, ser suppressos: 
não t (•mos nec0:-:sidade desta .formalidade. · 

_ -. · Quezn r~ntra aqui -p~la porta larga do 7
SUffra.gjo popular 

.i<'L :=.:nhe· a linha dP proeedcr que deve ter neste recinto e não 
rJI·ccjsn. de · rncia dnzia de palavr:as para= proceder conforme o 
díd:rn1c d«~ ~ua conseieneia. clr. conformidade con1 os · con1- .. 
Jn·nm i::;..;o:-' qne nB~nmiu pr-:rante o · eleitorado. Supprin1amos 
,~_;;;fa J•Yr-mu la, .-:_llH'! J'oj do an Ligo reg·irnen; os moldes ']Joje :-;fio 
nu1ro;:;.: 11 ncpulndo toma a responsabil)dade de seus actos 
}ieJ•anlr Detis c a opinião publica. (AlJO'I"l'r~s. ) 

S1 os nollre~ Dc•pnladn~ não · c-:-·eem c~m DPu:;. 0.11 crein. t~ 
rp1nr.squr.J· que :.-.r.jam as sua~ opiniões neste sent.ido~ não 
uod~rn pô1' peia~ ú~ n11nha:;. · ei·en\:-aS re11giosas. · (A2)a1·te~ .) 

Pcr.docm-n1e os nobres Deputados;· qüanclo seus cahcllos 
hr~v.:.quearcm. no estn.do T·enecLido das cou~a:s hnn1anas~ hão 
de_. .nec.es;.:;ariamentc ·J'cconher;er ·qun ba alguma cousa superior 
e uh1 Clutro meio onclc o hornr.n1 ·rPsponderi'i pelas faltas que 
conlH1PII r. r nr'sl r.· m11nclo. · · · · · 

O Sn. :\ILO PEÇ.\~t-L\ dá um . 3.parle. 

O Sa. Z .. \:\1 .. \ - Não tive inLenção ele ·0 n1agoar; peço ao 
11ohrr Deputado que me rlr:;;culpe si nas nlinl1as palavras 

JwnYe alguma crnr o p udessr. ligeiramente offcnder (A.pa.1·tes) • 
-·J~u CJlleJ·o n rrspeilo eomplcl o a todás as: opiniões c a todas 

a.::; .. crr;nças: quero expe!1der o meu rnodo do ver con1 a maior 
franqueza; cu ·cPcio em Deus~ .e nessa crr..nça hei de morrer, si 

· Deus 'não zne falf:ar · com a sua graça. ( T1·ocam-se 'ln.-u.itos 
. . apartes.) . . . 

Senhores. eu não sou un1 Estado; sou urna ·creatura in
.lelligente: pensante e· .. liv~e: e não_ quero peias em nome de 



cousa algurna. n~m mesmo em nome de con\·13niencias de E~
. tado. (.4.partés.) 

·~1as; senhores~ isto ·ê uma questão in~idcntc~ que e5L{t 
termrna.da por sua- ·natureza. Entendo que poden1os votar pela 
suppressão deste artigo ... 

O SR . .Tosr; AvELINO - Ficando Deus onde está. 
. . 

O SR ~ · ZAMA·- ... ficando a cada um de nós a conscien
cia de que se não póde "fugir á. linha recta do can1inho do 
dever. . 

. O SR .. JosÉ AvELINO - ·-E cada un1 com as suas crenças. 
O SR. ZAMA - ·Peço . descutpa. si o n1eu temperan1ento 

~anguinco e nervoso se exaltou em. un1 1nomento en1 que não 
havia Jogar para cxaltatões. Estan1os apenas proeurando . o 
n1eio dr. (~~t.abclccer um modo r·eguhtr l)tu·a as nossas discns-
~õcs c de.Iiberações. · _ · _ 

. J~sta~ndo. ro,.rém~ corn a palavra. S1-. Prc~~ident.c. vou. pedir 
n ntf.cncao de \ · . Ex. c do Congresso para alguns artigos .. c 
enl.l'e esses o art. 22. 

Ul\·r Sn. HI~PBESEN.T.-\NTE- Não est.:..'t ~ enJ discussfio. 
O 'sn. ZA:\·L\ - Todo o capitulo· e~tá em discussão: eu 

r~xpon·ho as minha~ id•~a~; o Cong-r.·c5·so as aprc•:r.ia e depois 
resolverá conw enl.endcr. · · 

O art. 22 impõe ao Deputado a obrigação de declarar si 
faliu contra ou :a favor; isto. Se. J.li·es~1jente~ c~ uma posicão 
fOI't;ada para nós. (Apo·iado.s.) . 

Ha 1nu.itos· as~umpLos sobre . os quaes tomamos: a palavra~ 
11áO para fallar contra ou a favor~ n1a~ silnplesn1e.n.te ·para 
dnci{lar: a mátéria ou . para suscitar· · duvidas. (A.poiado.s.) 
Con1rn'r.·1H~ndo o prô e o contra no rcgimen francamente parla-

, Jnenl.al' e nas . questées .politica.s, porque então é necessario 
fazcrom-.sc as inscripções~ porque as: conveniencia.s de par
tido impõen1 aos chefes das 1naiorias ou das 1ninorias a ne
cessidade · de escolher pessoal· para os combates do dia. 

Para esse caso: o pró e o contra são indispensaveis; sen1 
isso é hnpossive.l oh ter a· palavra ·no r.egilnen par-lamentar. 
En conheco o mecanisn1o destas casas c P·Osso afnrmn.l-o; 
n1as os nobres repre.seJ1,tantes parece :que não queren1 a 
continuação deste regin1en; que sã.o absolutamentA contra
l'ios n. elle~ opinião que eu não sj_,go absolutamente~ porque 
não compre-hendo regimen de li.berdade sen1 ministr.o~ re.spori-
savcis . . · · 

. . 

Acho que esse . artigo pócle ser · muito ben1 . supp:resso. 
Não temos questões pol iticas de que nos po.ssan1 resultar 

a quéda · do Governo; nãCJ temo;; falia do throno~ : creditos~ 
rnoções. etc .. ~ ma terias en1 -que essas .fórn1ulas são . necess:arias; 
ten1os ·simplesn1ente que approvar un1a Constituição, mas não 
queremos senão concertar. cniendar e il1êlhorar o trabalho -que 
:f'ôr submettido . á no-~sà apreciação.. C-4.1JOiadós.! . 

Lembrarei -tamben1 outros artigos: entre os qua.es os 24 
·e 25 (L! partes).. ::\'ão farei~ poréin~ grande questão d:esses . ar
tigos.· En1 quasi · todos os regin1entos ·ha essa dis'Pos1ção~ mas. 

· tenho 11otado aue elJas são oeiosas . e ·- que raras vezes têm 
applicação .•• : - · · · · . _. __ . 



O SR. JosÉ -~VELI~o - Elias fazem parte de _todos os 
r~gimentos . 

., . . o. S~- ZA~A -.- ... porque nenhum de nós h a de empre
g:ar ~ phrases 1n~onvenientes .desacatando uma corporá~ão de 
<tu e nós n1esmos fazemos parte. . - . .. 

l!a llJ!l OU_trq ~~tj~!.;"O, . por~~- para O qual . chan10 muit·) 
cspeCJalmenf.e a ·attencao do Congresso. · ~ 

. E~.se 3;rt1go tem por forçà dente de coelho. E' o art. 27. 
qüe diz (lê) : · · · 

<<Não .poderá ·~E_)r dado para orden1 do dia. nern con$f.if.ujr 
nq~ie0to . õe .. djscussfio assum'Pto que· não sê:iâ Ürrmediátâmentc 
_Hgàao ho fim do Congresso como constituinte.)> 

O Sn. iosÉ AYELr.No -=- E muito bom artigo. 
:0 Sn ~ ZAlvB. ~ Latet an(Ju.is in herbü_. (.'vão apoiados.)' 
Quero crer qne nenhnn1 membro da Commissãó t.eve pe:b~n-

rnr:mt.n r~sf:'rYadb nn escrever csf.e artif:!'n: 1nf\~ o Congre~so~ por 
i~~o ttn~ P con~f.ít,linf~. t.em ~-~ nfJT'íbni~õe~ mn.i~ Jatás rme 
nl"'nllnm:\ r.orpornção dr.~ta ordem póde. e:i:el·ccr soore o S:61o. 
(.11'Jo1ndo.~.) ~-. :. 

Nó~ rlé'\·~?mo~ toõo o t.('mn<" one t;r:\h~ lh<urno:; com n Con
~rn~~n t~r :t amnl:l nt.i-1·ihni~ã"' o~ f .t"át~.r rl~ to-no P. qn~lqnr.r 
:1~~nmpf'.t) fll1P nt1 nossn n11inifio nf.fenda aos interesse nncio-
!1:-~ r~. r A 'nOiados.~ · . 

~fio 'nccP.it.n pf'!ins nP.~j. P. tPrrehn. nfi0 sü.l~Ho a~ nt.tribui
r~iif\~ n11e -r~ce-l1i rin. ~nh~r:1n i~. rihr.ir:mal n di!=po~iGões rezi
m(lnf"".c:. ·~u'in ~hrHcn nn~ rHrPit.os rruf-' n novo rb~ deu. 

l)11P.T0 cr:-nbrCP f" rhe.r.::tni~rhn .0P~ta~ ~3-~~~. m1i3m es:Ui. hn
hit.untin á vida noHfit!::l. comprP.h~n~~ ctn~ nãn , ~P: p6d~ t.ra0ar 
() liniif:l"' ~'i nr.(:.f.iO df.\. 11111~. · c-.orn.oi'à~fil) rle!=f~ ord~n'\. N~o. ::.~-

-nhnrP:::; lvni.VP nm DOY'llf.nrlH IJl_H~ réj1r0~enhrva a m!nná pr(')
ViT'lein; •fTTT ~"~ r1i7.r:l : _..;... <trRri ic.fd~tn.:. ri? e ns :=-t?hbnrP.S. nnrcrue-~ no r 
minh~~ rn~ki~; f'l1 nRn m() ~t,iéidm>. F.n iiãn· rlon 0 rn~ri -\rnf.o n 
,...~t~ (li~pn~iC~h: P nN~-r·.ryHt.n nüe ~;~tR nvicUii~rle. rme não nrild<::n 
fln PXr'rtiplh itns mPtl~ ~~.hP.llnc:; hràTI~Í1~. fua.S f'ril CÚ.lb ~Ôrá<;~n 
,i:l. n f'lp~ejn n~ i"jlil' C) c:y~tem~. rP.p1lblic~fno !=ej~ o ~vstP,rha da. 
libP:rdad~ e "XV~ns:i.n -rJ~ f.otJ~~ 3 .-:; fi)rç::l.~ crni'l qrn~ DPú~ notnn 
() 'hOmPm. n:i.n ~P. ne.i:-r3-rá amcrôa((a:r iJOf Um!\ Ôi~nnsiÇãi') {J11P. 
jlóde !=~r muit.b ~imnJ e~·. m~.s qil~ sem dnvi'i~. nenhu_ma tem 
-veneno na caüda. Tenho concluido. (Müíto bem.) . 

. ,,,~m . <Í. 2\tfesri. ~ii.o Íidàs e entran1 t.a.mJ)em en} diS.Cu~gãn 
ns seguintes en1endas: = · 

«Ao ~rt. 17-:- Stn)pr5.n1a-·~p a f'6rm~la- nroJl1ett.o~ rt.c .. (\ 
n_ nar~~:':P)'l_o ünico _ li~. ~-~!·n ~-I't .. t?: __ i~p:l~~!_m~~se..~n áf.L 22 
. .-;~m pre.JUlZO dos pnragraphos; ~11ppr1ma-se o arL 27. -
zamã;; . .. 

ô §;.. Eivseú Màrtins - S;r. T>-re~ÚlentP;. ajnda i)eln meSil10 
nif>th·n j(t anP-!i3ào. orriilf\0 a ' tribü~~ ~li!ti . n~ r,es:.ln_n.?ef ._._fi-~ 
()hc;er'"'a6õ6~ fP.if.~ .c:- P .. ~ l!!un~ nrt,igo-s do :r>roJecto de Regimento 
peJo ~-r. D~nhf.ai:lq Zâma. ... . . . . .· ..... .. -·- · · .. . 

:r)e··éo diz.ér.. p0r. niin1 ~ p~l.ns rn.eus r.nmnan~~~-ros n.~ .:.porr-
'-""'h~~ão. <TÚP .. ::-h~0hitài1ientf~ - - riã0 th'_êii:ln.~ ... int.~:r:ô~~. ~.Pn_M~. _nP
t3z('r ün~ h ·âb!\lho :i:Ti:1e p~ffyf\·~~é _na nUura da (bgn1dade tlo 
parlan1ento c das . suas ncc:essidades. 



· O_ SR. JosÉ A.VELINO - E da liberdade de eada um de 
n~~ . . 

. . . . . . . . 

. .. .O. ~fi. ~L'Yà~u :MÁRTI~s ~ AbsoJutàmehte. iião jjõdiamos 
t.er, como nao hvemos, intenção occulta de crear ôbstáculôs 
on embaraços á justa expansão àa . liberdade de cada um 
de nós; . ·. 

Dito isto~ que SCI~,7irá .·de escusa e.Jus~iji~ac.ã~ p~_l_a _pa~te 
que _tenho neste trabalho, deante do Sr. Záma, a quem multo 
considero._ p_asso a dizer o que penso sobrê 6 art. i7. 

Confesso que deante do meu espírito . esta fórma não 
tem: valor e importancia alguma. ê qúe ellâ :figürâ aqui. creio 
~u: .. pela. razão de desejat a -Gemmissão pôr~s~ dé a·ccõrdo 
c_o~ os . estylqs. estabelecidos pelo nosso parlanierito: cbifiô yoi· 
todos os parlamentos de que tenho eonbecifueiitb. 

A Commissão. por conseqtJen.cia. não faz disso. uma 
tpi est:io J?"riiri_br9_i~_l , nêh1 ~1 evará á .. _altur~ . de ~rii :P.rinçipin 
0.sta fórrna~ norque todos nós sabemos· que a promessa ou 0 
juramento não tem a verda·dejra intujção no ci.ühprilnebl.o do 
seu dever. 
· _ . Porta~ to, ep1 nome da .Commissão~ posso dizer que e f
fN~hvamP.nte estou de accôrdo com o Sr. Zama. e nada tenhn 
que oppôr ah~olutn.mr.nf.e á guppressão do art.'. 17. 

Quanto ao art.. 22. acho que o ~r:. Deputadn Zama inf.rJ' 
pr·ct.nn mal o pens:amrnto da non'lmis~ão. vendo alli a pre
f nn0flo r! A cl')arr.f'ar n lihe,_·rlade rlP. rens:1.mr.mto rlh orador: mn". 
:i Commiss~o não teve tal inf·enção. e foj unicamP.ntP- pa1·:1 
rnr-f.hndizar o h·ahalho. parn rrue a Mc~a org-aniz~.~~e dnas li~1 a~ 
cl c oradores. ôs · quacs se inscrev~en1 rú·ó riu · contra. 

O Sn. JOsÉ Av~trN-o dá tlin aparte. 
h SR. :Er .. YSEU l\-TÂRTINS - .Qnando o nobre Dcnntadn 

tni11ar a ·pà.1av.,.a. não para oppôr-se. _ -mas para offereccr 
cn1eP.r1ac:;. nóde fa7.e1-n seP1 infring-ir o Re~dmento. 

· o a:rti~o da Cnrhmissfid f•'~i simrlêsmeii.t.é fjára. nl.etli0diz:n· 
~ dar ordem ao trabá.lho r1P. fuanP.ira quê ge ptiâe5S:e cônbeP.er 
quae~ os . oradore~ m1.e aueri::tm fallar a favor ou contra; para 
dar..:. lhe a p3Javrà .àlf.ernadámeri.te. - · 

Não v~.fo mot.iv0 de fazer crne~t.ão de üm ârtigó desta 
0rdem. C não POS~O d~i~~n· (!e ] eV::l!Jt3...,- l.lth :QrÓf.est.O coritr::t 3. 
injustiÇa enorme que o Sr. Députádo Zama fez á Com missão . 

o SR. ZA:MA - Não fiz inJus·tica alguma á Cómmissão . 
. b SR. EL1:·sf:ti i3f:An·r~~~ - A êommis~ão . ri:iL-tta, tendo de 

~l~borar um nro.iecto ne Rer:-imento ·pá;ra -o 'Gon~re.sso: ria sua 
,. :funce-ão constifn1nte. não podia rl~ixár de · ácautelar o interess~ 

da -económia do . t~mpo. afim. de _ qu~ __ pud~s~~mos --~pt.rar no 
-regiTneri legal pela approvacão ·da ConstlttiH;ão. .nos90_ -pacto 
-runrlament.al: não foi. port-anto. a intencãq -de coarcta-r a h-
herdade de ouen1 · auer . que s-.eJa. e. muito .. menos de. aninhar 
um· pensamento que purlesse prejudicar a Iibêrdáde do 'Parla-
mento; absolutamentB não. . . . . . 

· ü Con_gorec:;so está retini·i:ln com o caracter d:e -Cons.f.It~.l:nt.e. 
e o no~~o 1r~ba·lho. exe.lusivo e unico, é emend~-r o· .J>rO.Jecf.o 
d~ Constit.niÇãti~ pois. todos nõ~ t~~ô~ neêessidadé -de sahtr do 
r'e!!iroen . efn . qÜB PSt.amOS a.cf;iJal!!Je~te; . . . . .. .. . . . ... 
. '-- .Somo~ un1 poder . sobêranéi. ·rião ha duvida alguma . . ma~. 
·não para anarchizar~ -Te:q1os li_berdade de · acÇão para . elaborar · 
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e emen<lar o projecto que nos foi apresentado~ mas. acima de 
nossa sobe ranja, temos o interesse de : acautelar os· interesses 
de l)Ossa Patria. tratando quanto ante-s de dotal-a co1n un1a 
Constituição . 

. o: SR. ZA:M..-\ - Si eu entender amanhã .de apresentar urn 
proJecto revogando o decreto •que restringe a liberdade de 
imprensa, posso · fazel-o ? · · 

O SP.. Er...YsEu M~tWrL~S - Pódc~ mas deYe. abster-se ~Ji~~o. 
O SR. ZAl\I!.A dá um ·aparte. 

O 'SR. ELYsEu l\{,-\.RTINS - Nã.o é do eongres~o essa. 
func(:ão; e' peco licenca ao nobre Deputado para discordar . 
desse prineipio subversivo. 

O .sa. ZA}.-IA- Assernbléa ·Constituinte con1 funcções 
limitadas~ isl:o é ,que ô novo c-rn Direito Constituc.ional. 

O Sn. Er..YSEU :\L\RTI~s - As nos'8as funccõe~ estfiÓ Jj
l11Hadns a funeoõA-5 de Constituinte. 

O s ,_!L Sl;;:\' nnm;;s - Não 
apoiado. 

: O Sn. ELYSEU lVIARTIXS- Oh ! ;::;i os senhores confc.sl.nm 
o proprio facto~ não sei o que tnais não contestarão. Si não 
somos aqui u1na ..:\~·sc1ribl(~a ·C:onst ituinte. não ~ei 0nl.ãc1 o 11'W 
SOD10S. _ ... 

0 SR. FREDERICO BORGES - Por isso ~. que SOUlOS tudo. 
O Sn.. ELYSEU I\fAH.1'Iss - Está enganado., Isso seria anar

ehico. ser1a ;S\1bvcrsivo de todos o:; principio5 do DiJ~eito mo
derno'. E~tamos aqui em funcção constit1J in te . Ainda não 
organizámos a nossa lei prhnordial. 

O .SR. .FREDERICO BoHGES -· - Então. limiLados os poderes 
da Conslituinte~ · quaes são esses poderes? 

0 .SH. ELYSEü ~l\'L'.H.Tf:\S- Está enganado: não Len1 logien. 
nenhuma em seu apadc~ pern1iUa-rne que . lhe diga; não tcn1 
eonuexflo nenhun1a~ porque não querern qne se lin1item os 
llnde.J.·r:-: de constituinte:::. que te-rno:'. 

O Sn. FnEDERico BoRGES - O lR1egirnento os lin1ito11 . 

O StL ELYSEU l\I.\RTI:NS - E~tá enganado, não limitou. 
O Sn. .FREDERICO J'ORGE-S -·O que .dispensarnos é a liÇão 

de :Logiea~ pOIYJllC não estamos nun1a aula de Philosop11ia. 

O SR. Er ... ysEr; l\L-\RTINS ~ ::\Ias argun1entamos aqui eon1 a. 
I..ogíca. -.. 

.o SR. Fru:nEnrco .Bo~GES - O nobre Deput.ado não está 
arg·umcntando com ella. 

'-• 

0 .SH. PHESIDE~TE - Attenç:ão ! 

o Sn.. Er ... YSEG ::\olARTINS - Estou argunientando~ sim; di~o 
que. o seu aparte não foi logieo~ porque. effectivainente ·não. 
queremos liJUitar os· poderes da· Conshtu1nte ' . 

. O .SR.. ZAMA dá um. aparte.: _ . . : ... ... ~ ... .. . 
.. - ~ • .. l 



1 
--· O Sa~ 1ELYSEU lVL-\RTINs ·- l\fas~ Sr. Zama, o Sr. é lia.St~nte 

calmo e sabe que eu o respeito c considero .muito~·.. . .. 
O SR. ZAl\1:A -· :Muito obrigado. · 

_O SR. EL YSEU l\L'\R'hxs - · .- . ~e que não teria · para o ~r. 
sena~ todas as provas de cons1de.l'a<;ão. . . 

f ~ SR. ZAMA' - As nossas pessoas não estão em discussão. 
:(Apo-wdos.) . · . . . · · 

o s~. E_LYSEG .l\IAR'l'INS - Bem; não ha questão nenhuma~ 
O que_ d1_go e que a nossa. faculdad~ de poder· constituinte não 

·.esta hm1tacta: nem pcderm ser. · , 
9_!3rt·, PrtESIDEN'PE. -· Pe.ço ao nobre representante. que 

se dn'IJa. a. ~lesa. · . 

O SR. J~LYSI~U :\fARTINS - Sin1: senhor; estou respondendo 
a un1 aparte. 

~ 

O S~t. ZA:\rA - Estamos. Sr. P r'esidente. rio terreno mais 
parlamentarrnentc dt!Iicado. '(JU.r;o.) · 

O Sn. J~r.YsEu ~lAHTINS - Be.m = a nossa faculdade de 
IJoder eon:5LitúinLe não está Jünitada í)elo artigo; o que que
remos _ahi é circumscrever.· a discussão. 

O SH. Z"L'-fA- ·Pois .be-rn: em vez de dize-r só, dig-a de 
pre/erenr:ia. e está tudo acabado. 

:0 Sa. I~r..y~:q~u ~Luri'INS - üh ! Isto assim é .abrir as 
poria~ aos ahu~os. Vtulws; tc·mos necessidade de discutir 
{1uant..o antes a no5~a Constituição. 

U:\r .Sn.. H.EPH.ESE~"rAN'i'E - De discutir n1uita-s 
n1ais. 

co usas 

o SR. T~LYSEU i\IARl'IN:3 - Quando readquirirmos o nosso 
caracter de poder; Iegjslativo ordinario. ser.á então ()cca.Sião 
de apreciarn1os todos os actos do ·lGovérno Provisorio; mas~ 
con1~1 pod.e1' -c-onstituinte~ d'esc·en11os á aiJ.lalyse d~ actos não re-

' 1'erentcs a nossas funcc-ões eonstitucionaas~ n1e -parece · uma 
perfeita subversão dos bons princípios. 

O SR. B~\RBOSA LIJ\IIA - Entretanto: ha uma disposição 
transitm·ja da Constituil}ã.o: que prevê isso. 

O SR. THEODUH.ETO SouTo -. 1T....eia o art. 48~ § 3°~ :que diz 
"o seg·uinte: (lê) «por escrutínio secreto nas eleições e nos 
negocios de interesse particular.» (H a outros · apa'rtes.) 

ü Sn. ELYSEU i\'lAR'l'INS - Quando chegarmos á discus
são desse artigo~ darei a explicação que o Sr. Secretario pede. 
No que in5isto~ e chan1o a attenção da Casa para esta obser
vação .. aue julgo s:ér da mais alta tr.anscendencia~ é no se
~inte: ·a nossa facul·da-de de poder .constituinte não está li
D1iLada pelo art. 27~- eonxo p·arece a.o Sr. Zruna. O q:U:e .queren1os~ 
tpur.a e sin1piesn1ent•e: é ·CO·rta-r os ob-staculos. -os :em:barr.aços .qu;e 
possan1 ter effectivamente a ·é;.pprov.ação da nos:sa lei orga
nica~ para que t?dos · os poder_es en~re.m e~fectr~amen.~e ·no 
regin1en legal. E· claro .que! s1· admitt1~mos . a d1scu~sao g.e 
todas a-..'i 1naterias-. a 1nenos ®e u1n ai to Interesse. puhh~o nao 
possa justificar a excepção, dalü póde ; provir-' .perturbação 
pa.ra: o .primeiro trabalh-o de que estamos:· ·en~reg.ados: .. votar 
uma lei organica, deba~o da qual possamos v1ver legalmente •. 



. 
. Q Sr. Costa JWac~ado -. - ' Sr. P resider?.te, '14te't .. anüuis ~n 

l~e-rbis, ç!is~e o ~obre. Deputad(J · pe1á)3aªia,- o .. ~r.· ~a~ª-' .a.Pre
cian<lo a drspos1~ão do art. 27 do l)roj'e.cto de Regimento que 
se açh~ ~p1 disCU$êãO. Acl.tou o nob!~~·.l.).~putado aigu.ma cousa 
de extranha vel no fun~Ç> de.§s.l! g!spqsição .e,. por isso, re,cor:.. 
rendo aos··. pod.eres . que deve · ter uma Oonstituinte, elle re-
conhe.:ce a nec·essidad:e da suppressãó (i,esse ar'tlgô ~ ·= · -

·. Sr. Presidente, não ha neste Regimento u1na disposição 
m.ª~~ çtp;·i~ü qye . expr~ma t@ta pr~v~d.~ci~ da Com·missão, 
ÇÇ>J;:OQ ~ss~~ .C-~poiP#:O$ e nijq q.P.oiyf!,Q$; r.y,r{tor.) · ·. · 

E: pre.cis.<2, n1eus senhor~~, ca@~_, e ªu r?Clam·o vos·sa. 
atten~ao;, s1 ~ao -en1 co.nsi<leracão ao n1~U.. g.~~r~fA?, en~ çÇ>nsi:_ 
dera~ o ª-5 minhas cans ; -
· · · dü.ero collocar a ·questão no seu verdadeiro terreno. 

. ~r. ,Pr~~i4e.!lte, es~ qout:r.iu~ ~~~~ r~PD!~ece _p.ma. Con:sti
tunlte on1n1potente, so tern produz1ao na H1stor~a calamida::: · 
de·s. Un1a Constitujnte não_ pó de ::;er orqnipolent~,. po:rqu~ f!lia 
t~m. ~ ~?phera de sua accao .~n~I~caqa pel~ prqprrª' ~QÍ!~.r~ia 
tio povo (Apoiados) . {J povo não deleg·a seus ''direitos, del-ega 
exc~·cicio d.e dir.eit~l:S. lJe {JU,.e u..~ga Gon~~i~uin.~~ P.Q.~sa ser qmni
potente, o ql~~ se seg:qe é {!';te ~~st.1 Ot!C~.--ião · pogemos: Iegi~la1~ 
em todos oti sentidos, ~ eHtã..o J>e.r::;~nto: Çq~r1 a. Qo~§tituint~, 
::;i quizessemos abusar, não poderian1os 1'azer .. o col;lfis_co de 
t,,)dc.; a propriedade .do Brazil e1n no::;:-;.) bene.ficio ~ (01t/ Oh!) 
Pe1·domn-me, estou n1ostrando que umá. Cónstituírite -· nã·o ú 
opu~ipQ.t~n~e (Or't!!~(Lrn-~~ a;e(J,rlrt-§:). ~~~ tern 'P·O·;!er~? d~limi
laQQS, re~~tivà~1~~t~ . -*~ ~!1.~ attr~.i;ll!~çõe~,. !'~~~~iVªI!!en:4~ ao 
1nandato. -De que tratamos ? Tratan1os de votar uma Con§ti
tuição; logo, tudo quanto fõi·. aléii1 -· éleátâ. espheàt~·-· não·:-rio~ 
y~r~en~e. · · · 

O SR. ELi~SEU 1\L-mTI.!.~s - Essa é a verdadeira doutrina 
ele :Qireito Púb.lic:o · n1oderno, de5:Pido de jacopiri.ismo. · -~ 

0 SR. ~§;.TA .~.L~ÇgApO - $.~ ng~, D;O. Cl]J;np:f@~J;tt() ºe 
nosso qever, ôlhando p~ra o ~~ta.Q.Q d~ ~gc,!edªq~, .. qy~~s~~mos 
legislar conio pod~r órdin~ri<), p~rggnto : Poderiti.mos f~~~r 
isso:? ~xaó ·poderiam os,- rpqrq\i~ aig~it, r+ão sõn1Õª · pqâe~; lêpi-?~ 
lativo (Apoiaàos e não ·apoiados); e, si não somos pod~r le
o-islat~vo, dey~mos cingir nossa acção ao objecto do mandato. 

E, demais, en~r·en;10-s a questão p-elo lado real. SUippo
nhan1os ql,le haja n~cessiqade d~ ur:q.;:t ni~<i.i4ª' ~x~raqrdiqaria, 
c-c;nlo heni P'O~d~rou 'P -~r. Z~~; perguD;t.P.: a !\S:Sénif>léa. Qon
stituiD:te nªo poçi~rª- to:Q1.ar p:rpv~P.:~p.·~i~s ª re~_peitg ? 

De certo. Logo, não ha inconveniente nenhun1 no art. 27; 
qy~ existe para dirigir nossos trabalhos, como principio do 
ordem. 
· · ~ E, dema.is, qumn lilnita a ·Constituinte son1_9s nós n1es.n1os, 
~4$, que e~tab~lepenws leis precisas para· mar8haJ; conv~n!en~ 
temente. LP-go, n.ao S:e deve ertranha:r. ·es,te artigo, ·.que é frH1o 
da riossa vontaãe. . . 

Ha ~suinina · vant~gem ·de não conftinqir ma terias diversas. 
Sl.lppopà.e: é un1 exemp~9 gue vou apresentar,~ que esta. 

.Assemb1êa., tr~tando da ·Constituinte, a vote em 1.5· diaS.· êup~ 
poncte agora q"q.e se trata de. o)?j ecto .extranhq e . q11e, en!ão, 
p~ra · v o taba .-com . essa r:nater1a -.~~~a.~ha,, s~. g-astam 30. _jia~; 
p~..g.unto: Qu~ :S-e :..l•lLÇrQp. ? · Ass~~' ~Iscutan:10s. e .. votªmos . a 
Constituição nos i•<:> d1as e,- depois~ .tr.ataremos do.s: ~~umplaê_ 
.é~ranho§. . · · · : · 



· . ~.~?go, · prat~camente., não :ha __ ,va~tagerri . n~ri:huma · ~tn ·sup~ . 
. prup:u_ . ~'O -~eg1~entq .. 9 : art.<-~·J; .e,. -re~peitando a· soberania 
uac10nal, que nao deu -poderes para tudo, não posso <ieixa1~ 
de vo~r a favor . do. art. :.27 •. 

. . · : YQ~;ES.- -: -- ~ - --V~?~~qs ~-·· vg~g§ ·r· - · 
São lidas· 1nais as s~guintes · · 

' _. . . .. . ' ~.:- ... -... . . - ... " , .· .. , . . ~ 

En'tendas 

Seja suhstituidá .. a fórmula dà. affirmacão do àrt~ · 17,' pelo 
s~,auiq~e: -.- ?rqp:~8,ttQ Çu.pJ;p~il· ' fiel·r.nent~ e de' accôrdo com a. 
nünha · conscienciaJ os . dever-es . do mandato ·de que ll18. aehO 
investido. · · · · 

. . ....... 

Sala :ç!ª~ s~s~õ.es, -i~. · qe l:lOYembro de i890. ~ Frederü;o . 
G7.J,;~~I~e_r((l,e d.e. . SQuz.a Se1·'1·g.no. ~ Meira - de VascoriceUo$. :._ 
Be~lqr-~nino C~_m.ei~-·().0 -:-:- João Bar.bo.lhõ. · ·.. · -

A~ art. 20- Supprim·am-se as palªvf·~ -. ·entep~çle~-do.~~~ 
~1ue f<H approvado, até_:.._ presentes. -Jipztacio Pessoa. · 

' !\.O art. ?2.1 § ~v~ En1 logar d-e Unl dos ~e.ca:etarios, diga-se 
~ o 1., ~eere~p.1o. . : · 

Sa.la das sessões. 19 de novembro de 1890. - Francisco 
lie·iya,. - ' Felir:iáito ·Penna; .. - Francisco Amaral. - ·Dutra 
Nicacio. ·· .. · · · 

.Ao. mesmo arti,~q, ~ ~o - p~rá P,r~c~~e,~c~~; a.:9 ~~i.s ve.~!J.o 
ou, na. egualdade de edades, des1gnara a. ·sorte. ~~uppr1mam-se 
as outras palavras.) 

= Saía -Qas sessões, ·19 de novembro de i890. - Almino 
4-ff o'l~_s_p • · 

Ao f1nal do art. 24 - Diga-:-se - .- refereocias individuaes 
o.ff~nsiva:~. · · 

. Sala das sessões, i9 de novembro de 1S90. - A.lmino 
Affo.nso. • 

Ao art .. ~7 ~ Nªq P.Q<;ier~ $.~r dado p~ra: a qrg·~m ~º di?-, 
riern constituir ob~eeto ·de d~scuss~Q, :lo~~~~ to ,qu~. 1:\~~ ~~~a 
im.mediatamente ll~§ldO ao . fln~ go . Qgn~r.e~~o, . ~qrpo . tionst2-
tuinte, salvo re~eru:q.~:qto dev~d;:u:p~:g.te . a...P~;rgy~gQ e.;çp. -?.e~saç.> 
anterior pela maiória ' dó~ - mem.:Q.rqs . .pr~ê~P.teê • . ~ . 4~ _ ça~ 
vale anti. - · . . · · · .·. .. · . . 

Ao art. 2'7. - . · J;>ropon~o qqe. Q :aft. '_ 2~ ~~j,~ §l:lJ?§t~tui.do 
:pelo seguüite:- Dividir~se-á em duas P,~!'-tes ª o.~g~m .d.9 g~.~; 
a 1 ,._ consagrada á n1:a~eria constitucional, e, a 2a aq_ exerc1Cl0 
do ~oder· Legisl~tivo ordigario. . 

.. Sala das sessões, 19 . de novembro · de · 1890. = ·A.m.eJ!icQ 
Lobo. · : · · · · · . . 

Ao art. 28 ~: __ .A.ccieSéente~~: ~ p~r~t~·. a l\'t~sa q-q~ ª~ryiu 
nas S:éssõ'es p~epaz;ã~õrTas:· · · , · ·.. · · : ... · ·. ·_.-. _ . . _ . · . 

Sala das sessões, 19 de novembro ·de 18.90. ~- G~eroso 
Maia. · ·· · · · ·· · . ... - · ·· · 

=· : _o" · · sa~ . .rudsT~E;;_· .:·~~-_ : (p~~ qr.4tJW.) · t~~~~ ~· q_ ·: --~~ºer~a~ · · 
· mento da 'discussão. :... · · .. · · · · · .. · · ·- · 

" . ·' . 



Consultado~ :o . . _ Congre~8o não · approva ·· o encerra.tnento·-
pedido .. · . . : .· : · . - · · · 

.. . ... J • 

· ·;> ____ :àuEsT.~Ó- im ' onoE~'.i: · .·:· · .. 
. . ' . . - . . . . 

. . . : .. ··. . . . .. . .. . ' . . . . .. . , . . . . 

o Sr. Co~eia · R'abello -· -_ . · Reqüeíro, Si·.-- Presidéntc _.- que · 
.·• :submet.ta separ~d3;.111ente á : approvação ·do ·:Congresso · a··· ~rt1go 

-e seus ··paragrapho::;~ -pbrque sãv 1lJ<.tl.erias :poz· . sua · ~natureza · 
oistin-cl:a5~ que prl.'Cisam ser· approvadas oú · r.ejeitadas scpa- · 
x:adan1ente . . ' . · · . 

. O Sn~ ELYSJ~u l\lAHTINS- Mas7 si tudo já foi rejeitado . 
en1 globo, · como haven1os de: volta:r . atraz: ?. . . . . . . . · 
. : ó '·sn .. êo~rm.u R~B;!:Lr..o·-·- ?\las o Sr. Presiàente - i~ - - sub-

:inetter. á yotacão. :. · --~- · 
: O Sn. _ PÍmsmí~~TE - Eu não v~i que o · requerin1entó. de 

_V. Ex. · se. referia á e.mcnda qlU:e Já. t.i=nha sido votada·. · · . · 
. A 1na.teria ·é venci-ja~ e eu não poos-so de novo. eonsullar 

sobre ella . o ;congi'esso . . O requerimento. do nobre ·Deputado 
servirá para as votacões seguintes en1 qúe s:e der o caso a 
que S. Ex. se referiu. .. . 

. 0 SR. CORREl.-\ HABgLLO - (pela 01•dent ) diz que a palavr-a 
aUernadanu:ntc refere-se ao art.. 22~ que diz ·qUe o De puLado 
é · o~brigado a declarar si pede a palavra- ·vró - ou· - contra. 

· Or·a~ · si foi rejeitado . o art. 2:! . o §. 1'; não tem .. ·mais 
razão de ser . 

. :0 Srt .. :\I Nr-r.~ , l\L\CHADO ('lo Sec-r~tar-io) - Ten1 razão o 
nobre _Deputado; eu vou o_Jrerecer.- .' ün1a ·emenda. 

E~ lida a ~eg=uinte - . e1.Ú·enda ao art. 22. § . 1 o: 
. Na· OI~·de1n .;en} -qu~· _,_.th:er sido jnscripto~ - llfattà. ).~i achado. 

. .. - . -

O SR. .:\L~ií~õ- AFFONSO d~z •que enviou á l\'Ie::;a uma ci11enda 
uo § 2° -e pcdê:que ella se,ja lida. . ' 

o SR.. PRESIDE.:.,TE responde :que a emenda acha-se sobre . 
~1, lllP.:Sa ~ que SCÚÍ lida 1quando tiver d.c -SC -\t-Dtar O: .§--2" .· . . 

Ninguem n1ais pedindo a palavra~ é en.cerradà a· discussão . 
.Procede-se á votacão success'iva dos arts. .fQ' a 28-. 

. E' -approvado o art. 17~ sendo rejeitadas todas a.s- emendas 
oi'ferecidas ao n1esmo ·artigo. · .. 
· SãO .e,u:uali11ente approvados_o:s:._ªrts. 18: e 19.. ·. _ · __ . 
· · · E' t an),bein 3Jl}prova-do o art. ·2·o .. e· são rejeifada=s ·as· e-meilclas 

· -offerecidas · ao n1esn1o artigo. · 
. E' approvado o art. 21 . · · · · 

; E' ' approvada _uma en1enda ·suppressiva do art. 22; of-
. ferecida· Dela Sr. · Zama. . . . .· . .. ·- ._. 
· · ·· E'' ~31ppi'·o-vado o § 1 o do n::iesrno artig-o. resa:h~ada a ·e-mend-a 
do Sr. · -~ratta l\fachado; a qual é t_an1bem ,approvada~ ficando 
:~.:n;ejudicada ·.a emenda offerecida- . ·a este mesmo ·paragrapho 
1)elos Srs. Fran~isco Veiga~ P.eliciano Penna · e outr_os. . . 

· · E' enr segu1da approvado o § 2° do mesn1o .. art1go, _sendo · 
. i·ej eitad~· .. a ·enlenda qu~ ao m-es~1.0 . paragrrupho . ~fferec_eu· o 
· .Sr . ... AlnlilllO ,Affonso~ . · . · · · · · · · ·· · . · . · · ~- . 
· ·_. · · :;. ··:'E' : approvado o· :art. 23_ ~ · . . . . .- ... : . _ 

· . E' approyado o .art. 2.4-~ .sendo r .etiracla á ·emenda que· ~ ao 
mes_mq .. artigo.:off,~r~cer~m . O -~r. : JQSf~ H-y:gino.· _ e, . óutros~ _a re...; _. 
querm:iell:to ·. do ',Sr. · Alci~d~ Guanabara·. · .· : . -;-~ .- : .. ,·., < · :-::'· :·:: :·:-< _ 



·- E'- approvada a emenda>:_substitutiva -do. ar.t·~ - 25, . 9ffe.:. 
reci~a pelo :"Sr.··José _Hygmo· e ·.outros. ~ - . . -

: E' approvado: ')·-·art:. 26... •. -, _- · .: . 
· · --E, :posto- a.· :votos p arL 27 .• ' .. · -· 

O SR ~ FREDERicO BoRGEs· diz que, tratande-:se de uma 
questão _ importantíssima, que · affecta ·. os ].)Od.eres ··recebidos· 
immédiatamente do povo, é o -caso de se pr9cede~ á :votacão_ 
nominal, que requer.· ._ . - . · · _ . . _ · -- . .. ·. · 

Posto ·· a votos, é approvado . _o_ requerimento. _ 
· O Sr. M~tinho Pr~do (pela ordern) -diz que, entre as 
en1endas i·mpressas -hoje· no JJiario 0/ficial, en1 r.elacão ao Re
gimento -em discussão, encontr:am-se duas sobre Q · assumpto 
em questão.' _ _ _ _ __ . _ 

_ ·são ellas as -.seguintes: a primeira, assignada. pelo Sr. José 
Jiygino e outros, accreS.Centa: -salvo- requerimento devida
rnente approvado em sessão a-nterior p·ela maioria dos pre

. sentes; a segunda, do Sr. C-hagas Lobato_ e outros, supprime 
o arL 27. -~ · = 

. . . .. .. 

O. Sa~ :PRESIDENTE - (Foi posta em :votacão_ esta. 
. O SR. 'l\lARTINHO ·,PRADo diz qu-e foi; porém, pergunta á 
l\Iesa si a approvação desse artigo se faz independente da 
àpprovação das em·cndas. A approvacão desse artigo. não im
porta a rej-eicão das e.mendas_, que deven1 tanl:bem ser sujeitas 
á votação do Congresso_. 

O SR. . PRESIDENTE- Supprimido o ar.tig(l, ficam preju-
dicadas todas ·as emendas. · -

O .SR. 1\:LARTINH.O PRADo ;precisa ~ponderar á Mesa que 
daquelles collegas que _ vota:ram :por esta. emenda_, ~ muitos o 
fizeram persuadidos de .que as . _out~às teriam tambein' :vptação. 

_ü SR. PRESIDENTE - Foi requerida a :votação nominal. 
O SR •... 1\fARTINHO PRADo votará pela ·suppressão do artigo, 

mas pr-eferia o ,artigo .com a emenda substitutiva. . 
.Si a· emenda fôr acceita, vota por- ella; si não fôr; votará 

pela stippressão completa.· do. artigo. Assim pensam ,. muitos 
memib~.os do Congresso. Por consecruencia, pede á Mesa con
sultar· ao Congresso. s:i consente que seja posta -em votação 
a en1enda, que não supprime, mas que amplia o:. artigo. 

o SR. THEODunETO·SouTo (.2° Secretario) pede aos nobres 
representantes ~que considerem, que . reflietam ·.sobre o · pedi-do _ 
feito pelo nobre.Deputado por S. Paul<>;-eHe é absolutam-ente· 
in1possivel de·, ·ser· attendido. (Não apoiados~) · :· ·. -- . -

· Suppri•midQ- o~ artigo, ·- supprimidas ·····serãp· tamb·em _ as 
en1endas. Uisto é evidente co1no a luz meridiana. A 1\Iesa 
deliberou que a.S .· emendas fossem votadas ·de preferencia ao 
todo; e,. si o_ Congresso não está de· accôrdo, tem o remedio 
e+n suas mãô's --_ - que é, d•estituil-a·. . . , · 
- _ o ·. Sa ..•. RosA ':E SILvA diz que_ inSiste :pelo ~equerimento 

apresentadc) pelo seu éollega .. ·representante de· S. Pauâ.oJ 
- abundán.dô nas ·mesmas: considerações -expendidas .por· S. Ex.; 

-0 iSR. --P~SID~E .J_ De co-nformid~ie- com os prec~ . 
dentes .. já.,e,stabelecid:os -~a lVIes~--~ e- _oom: a __ p:ra,:xe ·_ ~ons.f@;1lte das,. 

_ assembléas ·_ ondeJ -lhavenc:f:o uma :·eli).enda, suppress1va, essa _tem 
·. !P.!:ef-er.eneia-.. ~ . yotação_, p~ · ~em_~f:O~ dª 11\fe§:a en!e.n<l~!ll qu~ . 

_17 .. · 
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--<ieve-prevaleoer essa pL·el'ereübia: E 6-~ Si's. representantes que -: : 

quizeren1 que subsista o. artigo com a_ -0n1enda· sUbstitutiva:, 
' iêai· .re~;urso· facil ·1>a1~a cous~<YUir ·o seu desejo,--voLando -contra ; 
a emenda suppress.iva.. ~ . · · -· - - -_ . _ 

_ Entendo·-_ ~que est~ - decisão é _.legitima -e ._ verdadeir~ - -mas, -· _ 
-corno ainda não- ten1os Itegilnento nern lei esl.iripta,, áão quet·o: . 
interpôr~ a min:lia·-a.uctoridade de Presidente~ · c; acreditando ·o 

_ . ;,:-equerirnen~·o_ a.o -nobre '"Deputado por S. Paul:07 ·vo-u _ appell_a~·
par~a a deCisao :d_o Congresso . (Jltâto bern;· muito bem.) ' - ·~ · 
. . -o SR. ZAM..\. '(pela ordern) diZ que -. se deve pôr um te~mo 

::- ~- isto; foi o _ orador o. aútor JÍa emenda, e o seu intuito · era 
não querer _ que . o _ Co!igres5o se visse ·tolhido eni sua soberania; : 
desde, porém, _que ha uma emenda conciliadora -dos seus in
tuitos com· a -opinião -do Congresso, aceeita- o 1:equerimento 

-do nobre tDeputado por S .. Paulo ;e pede para retirar ·a sua 
en1enda •. (Muito bern-; ·muito bern.) · · 

Consul:f;ado, o Cono~esso consente na retirada da emenda .. 
o SR. CHAGAS LoBA TO diz que a prin1eiru. emenda SU}l

pz:essiva apresentada sobre o assun1pto foi offerccida pelo 
orador e por outros collegas; e conJo elles ·se conl'ornJan1 com 
o ar-tigo substitutivo, retira a sua -einenda, para ser·_ v o ta do 
esse artigo. (Muito bem; muito be·rn.) .- -<~ -' :-- - -

Consultada, a Casa ~nsente na retirada. da_ :en1enda. · _ 
o~ SR. il\ll:ATTA .1\í.ACH.-\DO (1Q Sqcrela·rio) -~- Foi apresentado . 

agora um substitutivo ao art. 27. Diz · o seguinte i(lê) : 
.A.Xt. 27. Não poderá ser -dada para oedem do dia~ nen1 

constituir obj ecto de discussão, assumpto que não -seja ·im
rnediatamente ligado . ao fin1 do Congresso Constituinte, salvo 
requeri'mentQ de.vidan1ente approvado ern se-ssão anterior pela 
maioria dos membros presentes: - _4.. Cavalcanti. _ 

-Como· sub;StitutiVO: o ."' Si•. Presidente póde faz.el-o votar. 
em primeiro21ogar~- - · '· ·· · 

- O Sà. · :Ri.~ BARCELLOS {pela o·rdem) diz -que · pediu a
pala:vra para uma questão de ordem, -porque está presen
ciando um facto ano~mral, e~ · assim sendD~ não poderen1o.s dis-
cuti!· o Regimento . nestes trc·:~ ou qi:iatro dias. . 

Parece que a -2\-fesa poz ern discussão primeiramente as 
emendas . 

Ora~ e:x:gottá.da a dis·cussão~ - encerrada e11a.. não se póde 
estar . apresentan-do · emendas por ·qccasião da votação. 

·-Posto · em. discussão o: capitulo, quem -quizer que apre- . 
sente ·_ emendas: mas. -ent-errada a discussão. , deve eessar o 
direito de apresentaí· . -en1endas no·vas nó . correr a votação . . 

· Pede, _pois; que seja .esta a norma a seguir na. continua-
ção da_, ·discussão do Regimento . _ - _ __ · .. . 

0 Sk . . BEVlL.:~QUA (pelii ordem,) -diz que, antes de passar-s~ 
a tratar: do :capitulo v;I, pede . á : ·1\Iesa quo faça -consi-gnar na 
a~ta o que occorreu~ para que ella -seja a -expressão fiel do· -

-que se passar -no Congressoi o .que _não tem sido~ nesta_ Casa. 
< :::;_- ó sR.. PRIESIDENTE . declara ao -or~Ú~or que poderá fazer 
~estas obs~rv'áções · em _occasíão opportuna. _ Agora, -~lias yjão -. 
têm- cabimen~o: n1as. s1m na .:hora -do e~_ediente.~ _ - . _ _ · _ 

. : :_-/, _10: SR~. -~~\Í\is·froEs. - ~L\.L~ :(,jJéta. orilenz) diz que; já·_' estando . . 

. ~.:9~~~? _o_ --~api~iii_q/~T di) ~eg-ü:n~ento; ·_ q:ue·· ·da -qrganizaç~_q.:- ~ ~~sa _ 
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defini ti v~ rlarecc . que não ::se · tlc-vc . pro':s_cguir! nos ·trabàiho~ · 
- -.antcil <la. _sua ... eleição ~ " ·.. ·. . .· .. _ _ .. 

· ~ . E ' :'_.neste· sónti~~: . que. mand~<á:.: l\Icsa u --seguinte .. requc- . 
r.lmento..: . ~ : · . . . · . · . .,: . · 

·. . ' . - . . . : ·. . . : .... . ; . . . - . 

· ~Requeiro · qúe· ·se adie ~ discussão elo capitulo . IV até 
<tue seja .. eleita a l\fesa definitiva. · : . 

:. Sala da~' sessÕes, ·. 19 de · nove1nbro de 1890. - · A1:isl'ides 
Jlaia . .;.._ llianMes -'Bai·'ieto.·. ·_. · Gonçalves· Rarnos: - Fer:rei1~a 
Pires. - · Pacf,fico Ma.~~:a1·enhas. » · · : . . · 

Post-o a , ;otós; é · e~te r~querhilento . ~-ej citad-o. . . 
·E' approvada a emenda substitutiva . do -art;. -2;7, . offere:._ 

cid~ ·pelo Sr~ ·Amaro. Cavalcanti, fi~~ndo_ prejudicada .a -~- que 
ao · mesmq·.artigo _ offereceu o· Sr .. An1erico iLobo.' 
· ~' approvada a emenda súbst.i~utiva do art. 27.. offe're-

ferecida pelo .Sr·. Generoso Marques~ .. · . · . ' 
Enti'a em discussão 6 capitulo TV ·- -Das ,actas. · . 

_ Art. 29. As =actas devem conter · descripção succinta dos 
Lrabalhos do· Congresso durante cada sessão· e· serão . sempre 
assignadas ]Jc.lo Presidente e dois secretarios. . 

Art. ·. 30. Qualque1~ membro do ·Congresso póde ·.fazer in
serir o seu voto na acta. sem n10tivul~o, c·otntanto · q'ue mande 
á .l\fesa, antes de approvada a acta, a =coinpctcntc ·. <lce-Iaratjão, 
por escripto. · · · 

._.o\.rt. 31. A · ~lesa do ·Congresso providenciará sobre a. 
.publicac;õés das actas e 1nai's-trabalhos das sessões, sua reco
pilação __ em annaes, e e0ntractará . o serviço -de stenographia 
dos debates. · · · · · _, . . 

Vmn á .1\llesa e· é lida a · seguinte emenda: · · 
. Ao a.l·t; ·,21 . ~ccrescente...:.sc. -~ -~- devendo : os· ti·abalhos: d~s 

sessões serem ·"Publicados . em r_esunio_ . . · 
.. :- ··saia das se~sões. ~ 19 de- ·_ n:Óvei1~bi·o de 1890·. ·-· . . '·· Fe1·1·id'ra 
Brandão. ·- . Chagas Lobato: .. .:_. .. Leonel Filho. - Stockler. · :-

. Alva1•o Botelho Y _ , . ·· · . . .. 
~ · Ninguem-mais pedindo. a · palavra~. é encerrada. à dis.:. 

cussão·. · : · ·· · · · . .. . - . . .. .. .. . 
. São- :approvados os arts . .29!! ao· :e 31_, ~ndo approvada· a 

emenda o.fferecida ao art. 30 pelo Sr. José Hygino e outros, 
e ·rejeitadas as. offerecidas ao .art. -31- . pelo Sr. tFerreira 
Bran4ão, _-\ma,ro .. Cavalcanti e outros.. . · · · 
. o Sr. Elyseu Martins diz . :que . precisa.· dar um es-clareci

mento :'-- á. -Casa· ··sobre .:.esta·.- ·.emenda,. apresentada ao .· -art. 3L 
. ~, .. ·o . 'SR~ -PRESIDENTE~ 6 nobre Senador pÓde ._ · · fail~r· pela 

- _ orden:), :para encaminhar· a votação: n1as não discutir a emenda. 
·· · · ·a ·sa~ · E!..YsE:u _' fl\11\.IDTINS responde 1que. nãó vai dis;cuti.r·, a 
.. e.men·da, vâi :diZer. sim:plesn1~nt~ · ªP .. Congresso que · o serviço 
de stenographia _foi -contractado .. por_ an1:Pas· ~s ·me~"a?,- ~tNer"- da 
Camara dos n·epuíados~· quer._ .40 ._~enad_<>, _ mu1t_o legJ.trmamel!te;~ 

· por · éonsequ~ncia,~_ .. não . p_ó~e. m~~s. -~~r re~lado -este_ serviço, · 
@e _jã e~t~_:_ feito ·e:: ~ontract~d9: .: ~ :_ _ . ...: .. -. . . ... . 
· -. Por· 1sso;-pede _::á . -Mesa · -ver:1fleacao ~ --da .VQÚ!Ca.o .. _s.o~!~--_-_a 

. -~~ ~~~1~o·cide-s·~- _: ã ._:-~~r~f~cacã'ó : :-d~ -. ~ot~êã~, ~ : send(>"..: a~p~ovad~ ~~a - ·.·. 
·. emenda~ ·,:> ·:_. . . . : ·. __ ~-- _.= .: . ' . . :. ' ~ - . . 
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.- .. _;_ .o .. SR. JQÃO .SIQUEIRA (pela oi·deni} . ·.pede á -1\f~sa ·qlie . 
· mande fazer a,chamada, porque ·não 1la mais numer() na. tCa.sa •. 

. . . '• ·:~ •... . . _.. . ::. . . . . . . ' "' ·_ .. . . . ... . ... 

-· 

. -.. '-o· SR.,.. PRESID~TÊ- declara- •qúe não ha actuaiiiiente-dis:... . 
posição alguma sobre tal assumpto ;· assim7 continúa . a ·discms- . 
são com .qualquer_ numero. -

Entra em discussão o capitulo rv -- Da ordem dos. tra-balhos: · · · · · ·· 

.Art. 32. Ao· meio dia em· ponto. o Presidente tocará a 
campainha, tomará assento e, -verificando que-· se acha pre~ 
sente a .quarta .parte dos ~embros . do Congresso, abr.frá a 
sessão. . .·· . . - ~ . · · ·. · 

' · .~t~ . 33. Si até ao meio ·dia e um quarto_ não se · aehà.r 
reumdo numero legal para a abertura da sessão, far..;.se~á. a 
chamada e, logo ·cte.pois~ se'pfocederá á leitura do exp.ediente, 
dando-se-lhe destino; e, si ainda depois de fina a a dita lei
tura · não 'houver numero, .o Presidente · annunciará que :Dão 
póde haver sessão. · 

Art.: 34. Far-se:-á egualmente a chamada, quando, no 
meio da sessão, retirando-se · a:lguns . dos membros do Con
gresso, . conhece~-se que não ha o numero legal ·do art. 32, 
·caso" em que será . levantada a sessão. . . 
- .. 'Art. 35 ~ Si~ por motivo , de demora, a sessão·.,começar 
depois da hora regimental, durará o' tempo necesSatio· para 
completa~ cinco horas de effectivo. trabalho .... ~- __ ·... ··- . .. _ · . 

: Paragrap!ho unico. Por ·deliberação :.do _:Congresso, :to
mada .a requerimento de algum de seus membros, poderá . a 
sessão ser prorogad&. . - · _ - . . - - ·. 

Art. 36. - Aberta a sessão, mandará -o Presidente ler a 
a c ta . da sessã-o antecedente,: ~e~,:,não havendo observações= con-
tr-a a redacção, ,,, ententd.er~se~á1:j~ue ··foi. apprçvada._ · . _ · 

·. Paragrapho · unicol ·_ ~_S.i,~ :_~po;r-.éin, algum membro. do· Con
gresso. notar algu·ma"inêxactidão~ _-o 2° Secretario, ou· !cmialquer 
dos· outros, dàráJ:_os . necessarios es·clarecimentos; · e,· quando, -
apesar deU.es, o 'Côligresso reconhecer a inexa.Ctidão indicada, 
será emendada a acta, conforme se vencer. · 

Art. · 37. Depois da acta proceder-se-á ·á 'leitura da cor
r.espondencia official, dos pareceres .d'ec·7 commissões especiaes~ · ' 
seguindo-se a. apresentação de requerimentos e. -indicações 
:que tiverem por f~: . 
· Pedir .·. dispensa de qualquer 'logar da Mesa ou de com-
missão·- - · · · 
: ·· Re~lamar .a ordem; . _.. .. .· ..... _ ; _. 

~- . · · P..ropor--~a nomeação' de. alguma ~.commissão especial;_ ..... 
· · Pedi~ ·que se levante a sessão por motivo de· luto pu r~ 

-.gosi.fo publico.-. · · · . 
. -: - Art. 38. ·Estes requerimentos ·e . ·indicações,.. depois: '9e 
.. apoiados· e -postos em discussão, qu-e não. excederá da . primeira . 
. meiá. hora. •. da sessão, . serão-. postos . _a . votos, . si : não. -houver 
,_quem;, sobre :elleE; ·peca~ a . pala_yra .. .. :: ' .· _· . : · · · ·· · _, .> , ... 

~ ;_-, . Art. 39;. · _As :Sessoes se~ao pllb J1~as, :eXCt~Pto. quandQ. -~ 
· Co_ngress.o,. a requerimento; .. resolve_:r, que .seja~:.sec:r~tas~ . _ .. 

·_ _· .A.rt. 40. .o representante·· que. pedir sessão': 'secreta . deve . 
dirigir ao:.,_Presidente .a .. · competente.-.proposta ,· assignada por 
elle e por ··:r:ni.is -sete· representantes, á vista 4ia '.quaL o Pre- . 

,--_.sidelite~·- .consultado:o. Congresso e~d.epois . __ dedelibe:J;açáO déste; 
·- ·.aff~rmátivà, d~clarará' que a sessão '_ secreta ·terá. lo~; :·I1~}~~~ . 
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~til se~il}te~: segu~~o . . lhe , ~ouver: sidó_~pedido ~elos· . propo·...: 
entes, . CU.l OS nomes ficarão . secretos. cc:-_- . . . . . . . . . . -

· . Art." :'-41·: .. ~ Havendo -sessão· secreta. ô';~~Presidente ·fará 'sus-·· 
· pen~er a sessão publica, quando tenha-· .começado . . para fazer 
sabtr os espectadores.· - · · · · · · ': · ·· . · · ·· · · · 

_ . · Art. ·• 42. Reunido o Congresso' em = sessão secreta. de-
1iberar7se-á ez:n primeiro Iogar si · o assumpto deve oú ·não· 

. ser as_snn tratado; e, :segundo se resolver, a sessão continuará 
se_creta ou se f atá · publica .- · · · - ·-

-~ § f.O Concluída a sessão secreta:•o ·CongressQ resolverá-si' 
-o seu objecto· e· ·re·sultado-: devem ficar secretos -.ou ser notados 
na. a~t:a ·pu~ica;_ .~S'ua~inen.~e qé.cidirá~ ·-p·or simples· vo~a<;ão; . e 
s~m d1scussao, . ~1 . os · nome!:~ dos proponentes devem·· ftcar se-
cretos.- · · ·. · · · · -. · ·· ··: .. . · .. .. ·. . · 
· · . --· ~ - 2~0 . As ·· ãctas : ·respectivas :serão._ lavradas·. por · um dos 
secretarios 'e lidas e ·apnrovadas antes de encerrada a sessão. 

Art. ·43. E' ··permittido ass.istir · ás·: sessões: a · todas as 
pesS<>as decentemente trajadas~· uma · vez _que não .tragarrn ar-
mas· e se conservem no · maior ·silencio. -. · .· · · · 

Art. 44. Os espectadores que perturbarem a sessão~ serão 
obrigados · a sa:hir immediat.a-mente; e _ em caso .extraordinario 
a :l\fesa determinará a . nrovidencia ·que· deva ser .tomada. _. · 

- ~ - • A.rt. 45. SI rio· edifício algum e·spectador q:;:raticar · ex
. cesso ou delieto~ o -Presidente o fará pôr em custo dia. e, · pas
sando a . av-erhroar o facto. si resultarem motivos süfficientes 
para se proceder contra o auctor. o enviai'tá á auctoridade com-
pete~t_e~ para proceder na f6rma da lei. . .· . ; 

. . . : . . ·: .. ·· . . · .· 

.' -·o :. Sr. ··· Cantão. -.- Sr . . Presidente, paréce~me : . crue a. di~ 
posição do . a.rf.~ 34~ a quardetermina· que. ·-J"eita a chamada no 
mP.iO . da séssão e verificando-se que não - ha numero le~al, 
sejà:rri encerrados ._os · trabalhos. veiu ·trazer:..no'S algumas dif~ 

. ficulnade~ e : ~mbar~cô·s· n.e~tes·--trabal~oo·~·- '.· - ~ . · ... . . · · _: · 
.. • . 'V .. Ex. ;deye :recordar-se _ ~e . <n:t~~ .': em outros . tei?Jpos, 

quando se_ dava -o facto de, rio. meio. da" sessão. · não . :haver. :nu
me.ro ·de · -deputados cru e co"n1puzess.em _. .a_ maioria nàra que 

. houvesse .votação. continua,ra a . discussão dà . matéria já en
r.Ataà?. . P . ficav~ encerrada a"nnl?.~l:na' -diSClÍS$ãO: continuavam 
os t-rabalhos. isto é, pros~guia ·a discü~sã? de. out_ro~ assumpt!'s 
dados. para a ordem do rHa e. s6n1ente~.- ficava adiada a votaçao 
par:l 0 di~ ~P.tT.uinte . .. (.4.11rdrlflo~r:;.) · . · . . . . 

Isto facilitavá o~ trabalhos da sessão. ·o oue nlol aeon:.. 
t~cP. ·.com o . que dispõe- o Regimento ·-que·.-· discutimos, porque. . 
rlàdó ·-o :·facto :.de ·não··haver -numero JP.gaLJevant.a-se -a sessão ·e 
fica. por ' as.c;im :rlizer. perdido esse dia:-· e n·6s não temos tempo 
a .peràe:r. :.sr. · President~. ·,._· · : . . -:-~ . . . . ·· -: ~ 

Por ·isso . . ~u · entendi~ :qnP- n~te -a:rt.i!Z'o nevia ser modifi- · 
.cado no -sentido que · ácabo de ·expor. · isto: ·é~"'que ., continue: a 
dismissão. não só ... ::t encetada. mas a. rlas oub·as materias .cJadas 
para .' ordem . d.o· di~- ~: · em hora. _:não .n:tj!l. · n.a:· Casa nnmero .J~~I 

·para às vot.a~ões. ficando estas · adiadas 'Para ô. dia seguinte, · 
afim. d.e ter lo~r quando houver o nun1ero IegaJ ·exigido · pelo n·.-. . .- . ... f :,.(IA ·'. · · · ~-J ' . ) · " · :.: · . ··.'.• . .. .. • .. ,.: ·, , ·-• . . 

-~~gunen .o. · 'Li'fJ01f!u.OS. :· --·=· . _ ''·· . . ~ .: ... . . .. . . .... . . . 
·•· . . : . : :Ainda.: outra~ dispofiic~o _:.diz; .. Sr/ Presidén.te. -.Que .. a ... sés~~~ . 
nódn ser :;tbert.a: -corri .(si. bem. me·recórd:O) .·a quarta.· parte dos · 

'membr-o-s·· dó: Ctingr~s~o:: d~clará -mais :·Q-Ue .. o .. 11rimei,.o_ . tr'~ba}}lo . 
· m_ie .. se_ .:~e~i~,-! .. 'a . .IeJhl:ra ._da: __ acta~~a' .Cf(lal .. ser:i. . ~~§id:~rada :.~P~ . 
· provada~ .s1 · nao .. ·houver· abservaça'J. ·alguma-;· · mas~ no: ·caso . de . . . . - . . . ~ . . . . . _. . .. ; 
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ser.oella cônf.e~tada·. de haver ~-qualqtier ob'serv.ação. então será 
cmendada·.no ·;sentido . .da o1Jservacão -ou da r?claina,c?.o. feit.a~ 
·sendo<~-esta ·:approvada -pelo .. Congresso·. lVIas; para7.- haver_ ap- · · 
. ·provação~ é preciso que haja vota~ão sobre a rec~all'}açao, e 
para haver votaç.ão. · é necessaria a · presença ·da~ ma1or1a abso 

· luta. isto é. n1-etade .e mais un1 dos membros que· compõem o 
Congresso ~ ·: - . · .. . . · . : · . . . · . , · · .· . . 

Ora~ pergunto eu, aberta a sessão com a quarta parte dos 
n1embros, como d·etermina este artigo~ · e ··Iida · a _ acta~ -si_--houver 
alguma reclainacão -e quando se tiver de votar es.ta recla
mação,. ainda não. houver nun1ero legal, . isto é~ metad-e . e mais 
um, como se -ha de proceder? · : . . · ··· · 

· A reclamação só deve ser attendida pelo Congresso para, 
no sentido de lia~ s·er então red·igida ou-alterada a a-cta; . mas, 
si, como é possível -que a.-conteca e é l;)rovavel m-esmo.. não 
houver numero· legal, si não houver maioria absoluta, .eu de
sejo ;que V. Ex. me di-ga como ha de proceder a Mesa, como 
será . .c-onsiderada a acta? será approvada sen1 a reclamação ou 
será approv-ada a, reclamação pelo nun1ero . que. estiver" pre
sente. embora as votacões não- p~·-ssam ·ter Iogar desde· que 
não haja nntaioria absoluta? 

. Desejo~ portanto~ .que V. Ex. n1e explique con1o proce
dertí a Mesa nessa hypothe·se. e vou apresentar uma ernenda 
alterando ·o art. 34~ no sentido que -expuz. 

!Foram lidas as seguintes, emendas: ··. . · 
Ao art. 34 - . Quando~· · n.ô ,meio ~da sessão, retirando-se 

algum dos n1en1bros .do Congresso,_ .:r.econhecer-se que não ha 
numero· Je·gal, continuará a discussã.o -das ma terias- dadas para 
orden1 -do dia, fi-cando a votação adiada para o dia seguinte. 
- S. ·R.· -· .Cai~tao .. . : ' .. · .. · :·;,. · · · · · ,. · · 

Ao . art.. .. 35-· .No._iina-1, diga-se -até completar quatro 
hor·as de effecfivo traba·Iho;. - A .. Cavalcanti . .. _ .·· · . . ... 
. Ao art. 35~·: .-. -- Depois das palavras.·-· -né.cessario ·para 
con1:pletar - · accrescente~se - quatro horas de· effectivo tra
balho ·- supprinüdas as palavras que formam .o resto do ar-
tigo. - Cásirni1·o J'U.nio1·. -. - · -

« PrOtponho .que iá emenda apresentada ao a.I"t .. 3:7-·aceres
-cente-se: -· e -qual-quer re·querin1ento relativo ao assumpto de 
orden1 ou interesse publiço. .- Serzedello . 

«Ao ~ 1° do art. 42- Em vez de- concluida. a sessão 
secre.ta -. diga-se: - ante·s de encerrar-se a -sessão sooreta.»-
S~. R. -· A'rth'lir Rios~ . . - . 

. . - . 

: ·· ... O SR •. PRESI'DENTE -· · Não havendo Il1ais quem peça a pa
lavra. encerro a discussão. para procede~-se ·á -votação. · Ha 
grande numero de emendas sobre a mesa: e no interesse de 
não se fazer ·un1a votação de surpresa~ peço aos Srs. repre
sentantes o faYor de reclamarem quando· fôr necessarió. . .. ·· 
· · VozEs ._·· - '··Fazemos justiça ao procedimento de v~•E)C~ 

. Sãn succesivamentc postos . em votação .e appro1rados ·os. 
art.s. 32. ·e 33~ · · · · · · 
· São timben1approvados os demais artigos. com· as emen-. 
dfü~: ~qp.~ lhe~_-for~nl_ offerecidas:o serigo ·pre.tlidicado o-:art. 34 
em r.ous(}qucncüf ·da anprovação · da emenda :ao Sr ~. · Ca:ritão. ~-

::., .- .. E!-lf.rn em :di~cu~são {) capitulo . . VJ. -.-.·" ·Da·:,.votacão.-.: . .. .. 
. ·, · ~\J·L .'f6 • . ·Ncn.hürn. as~umpt.o· sér:í posto a v:otos sem "qrie 

. rst.t•.i:un ,prcs~nfcg · mr,tnne· c · nm:i~únrrlos ·· membfó"s: âo '~Co_n~ ~ '· .. . . 



gresso;· tendo prioridade na votac;ão · as .. questões c~ia dis
~ussão . tiver ficado encerradn na sessão anierior. A~ falta de 
nuJ!ler~ par~ic·as votnoões não JJ.t't:'.iurfknr:t .a tli.seuss~o _ da.~ ma.
.terlas Incluídas · na ·ordcrn tio d m, a qual conl.lntlaea. ·~m~quanto 
houver -para· .isso" numero~ nos tertnos dó art. 32. 

.. .:.-\rt. ·: .~7 ~ - Sempre que deixar rl•~ renli.znr-Re .qualquer vo
taÇão por não· se achar • presente numero legal de repr_esen
tantes, ·.proceder-se-á ,a _ nqva · c:hamada. n1_encionando-se na 
acta os non1es : d·os que se . hquveren1 :retirado -com causa par
ticipada · ou · sen1 eUa .. : ·: 

- ~A:rt·. · · 48;. ··Por tres· i11anei"ras- se póde .. votar .: 
i•,' :P"elo .methodo · symboU.co·, . nos ."casos . ordniarios;" 

. 211
, por .escrutínio secreto·~ na.s ele-ições c nos ne.gocios ele 

niaior impcrtancia; · · 
31l, :por escrutínio sec~reto. na:S eleioões c' n'os negocJos de 

interesse particular. .· . 
Art. 49 . .Q n1-e~hodo symbolico se .pratica dizendo o Pre

sidente:- Os Srs . . que . são de. parecer ... queüan1 levantar-se. 
. · Art . . 50. Si o .resultado dos votos:; fôr tã.o manifesto que 

á vrimeira vjsta se conheca a pluralidade~ o Presidente o pu
blfcará: n1as, si esta não se evidenciar desde logo. ou si pa
recer a algri·m . repreS.entante que o resultado publicado- pelo 
Presidente tiãP é exacto. poderiá pedjr que se contem os votos. 
Em qualquer .destes casos~ dirá o Presidente: - Queirain 

· levautar-s.e os senhores que volal."'am cont.ra; - .· os 3° e 4° se
cret.arios. cada um de seu lado, contarão os votos para serem 
colnbina-dos com os primeiros. ·· · · . · · · 

. .. 1\XL 51 . Para se prati.c~r : a votação noiniriá.l; :será ·preciso 
· que . àlgum _representante a · requeirà_ e o Co!lgresso a adro i tta 
-:por· ··mei-o ·de votacão. . - . . · . ·- . : ::· .· ·. ... ·. , . . . 

. Este -requerimento será ·feito verbalm-ente. na ó-c-casião 
de· proceder-se á votacão .e não serii sujeito a ~discússão. ·.· 

Art .. 52. · Deternünada a. ·votacão nominal. ·o . 1° Secre
tario, P·elà lista geraL ·irá. ·chamando _ cada um· dos · ·membros· 
do. -Congresso -de per si. e dois· dós outros secretar i os fará() 
cada um sua lista: uma· com. OB . nome·s dos .. que voU:tl'CJTt ~: 
si1n~ e outra- com os no,mes dos que -"votaren1 ·· - não. .. 

Paragrapho . uni co. Havendo. empate· nas vDtações de que 
tratam os arts.. 48 e 51. ficar-á a n1ateria ádiada para a ses
são seguinte . . e. si houver ainda segundO. empate~ considerar

. se-á reJeitada~ · menos quanto á primeira parte do ~ 3° .. do . t "8 . . . . ar . lJ: • . . . . . ·· . .. . . . 

. .Art~ .. 5~_ . ·. O. escrutinio :secreto se praticará ~ por meio de 
ced-ulas . escriptâs~ sendo estas lancada's em urnas~· .. que o-s con
tínuos .· CQrrerão. · por. ·todos o::: · represeritant.es: e.·. ap.resen ta das. 
na m.esa as cedu}as;. d~póis ·de contadas . e_ lidas cada .. urna rJe 
per .si; .· ton1arão os . se.cretarios as .corrineténtes riot.as. pela~ 
quaes se ·;fará. a . apuração .. nar.a se ~ p"ubJicar o. rGsultadà. 
- . . . . Hav.en.do . erripate~ . proceder-se-á a sorte i o. . . . .. · ·. · . . 

• Art~ . 5~. Nenhum memb~~ . doCo~gr~sso .. : ~sta~do pre..:. 
sente~ .poderá excusar-se de votar, sah~o si não Uver a:,-sist id.-, 
ào debatê nu tratar-:se . de causa nr-opria: ou ··en1 quo for ".sus
peito( .·nestes c.a.sos não tm~<í voto ~· .. ·.podP.ndo.: · .todavi?.·. a~si~tir â.· 
rom.per.á ~ : · . · · · ·· ~ . · ·· . . . - ·· -:. · ·-.. ·. · · _ · .. . : · ~ · · 
· -: ·. Ar:t: -: ·55: ·:·A ·. ·votacão; ·uma:· vez com.ecada. · não· se inter-
rompe . .-·.- . · .... ··">: ... :. · . · ...... . ·. · · ~::_ . _· : .. - ~· :· · · . . _ .... · ·, · . . · . · 

- . .-. . .. .. -
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.. C)~:n:· -· --- ··-
_....__. ~-

.. . § 3.° Cóneluid.ó . o· parecer, será este Üdo perante a Com.o. _ 
. missão de 2i :membros~ e; de~ois de _discutido . e . a.pprovado, 
será-por todos elles . assignado-. --. ·: · _: .. · . . _. . . . .. -. . . 
. · . § ·4.0 Os yotos diVe!'g~ntes, -SI os houv~r, ~er~o designados 
pelas J)a1avras ~ 'Dencuio:- eom ou · sem restrtcç.oe_s .. ~ ou em 
pareceres. em separado.. . . . . : . . . . . . . . . . ;• ~ . . .. •. : . . . .~ . . . 
. . · .. § 5. o Este parecer será impresso no Diarto ()ffteia7, e dis-

tribuído eni avulsos -pelos ··membTos do·· CoUQo-resso. • . . · . · 
§ 6.0 Em quanto não ·. fOr ·apresentado. o pareeer, ficam 

SU:Spensos -os trabalhos do Congresso. . ·· · · · 
§- .7.o; Tres dias ~depois · da -dist:ribuição avuls~ -s-erá o :pa~ .. . 

·. recér . da-do para ordem do . dia~ . eonjunctamente com a Con~ 
stitujçã.o decretada. . · . · - . . . .. . 

· . Art. 58. O ~arecer ·. e a Constituição soffrerão -duas dis
cussões, sendo a. prirneira por t.it.uJos ·e. a votaç~ão por- artigos. 
e a 2a., discussão e vot.aoão ·englobadam-ente~ salvo as e.mendas 
que ~(\rã r: votadas dtda uma de per si. · · .; 

. ~ 1.0 T~rminadél, .a p-rimeira di~cuss?,o,, haverá .um !nter

. :;Uei(l de dois dias1! o qnal comecará a ser contado do dnt em 
rrun tiver hgar a distribuição da CQnstituição -com as emen
da~. :: · 

§ 2.0 Na 2• discussão -poder~o ser apresentadas 3inda novas 
P.mi~ndas. as. quaes. si forem approvadas, soffr.erão . uma 
t.e:r-ceirn õisGnRsão. "fjnda a qual serão approvadas ou rejei-
tadas sem sub-emendas:. · · 

Art. 5!>. C::tda mP.mbro do Congresso só poderá .fãllar uma 
v~n1 em ~ada dis·cussã-o. exc·~nto na -prirnP-ira. em cruA nn-dP.rá 
fal!ar tantas vezes ·auantos forem os títulos ·da Constituicão .: 

J>ar.ag-r-apho nni-ço. A dis~-ussãn S·erá. restricta · ao . -pro-
Jccto. ~enâo absolutamente vedado ao membro do Cong-resso 
tratar rle rriateria éxtr~nh'3. an denate. nodendo o Presidente 

· cassar-lhe a palavra. ·depois ele advertido. duas vezes. · 
· Art. f. O. A recruerim.ento ·de. um de F: CU~ .rneJrnbros. n Cnn-
g-res~o. por maioria ·rios IYre~P-ntes~ -poder.á encerrar a dis
eu.~~ffo~ desde que julgar ·su.fficiente.mente disc-utida a ma-
teria · · · .. . . 

.· . Ó nedino de encerT'~mento nãQ soffrerá: discussão .. : · 
A rL 61 . As emenda.~ ap:resent.a.dai. ent.rarã.o em dis·cussão 

r.nnjnnctamentA com a Constituicão. lfepojs de apoiadas por 
um tnrcn · ,doF; -mAmbros prAsent.~s flo Congre~~o. . 

Para~apho unico. Serão consideradas emendas. ~up:pres
· .~ões. ::1.dditainentos ou correcções. As primeiras · prP.ferem tis 
se~-nd:ts e e~tas ás terceiras. ·As mais amplas terão o pri-
meiro Jogar na classe ~ .· · . . .· · . · · · 

. _.-\rt. ~~. Si. durante a discussão.· vier á Mesa algum pe-
dido d€' alhamento · dR. ma.teria em de.bate. o Presidente o sub

. IY!etterá..:.. ·á. apJ.)roYaoão ·do Congres-so, independentemente de 
drscussao. · · · · 
· • Nã_o havendo numero para delinerar, . c.onsiderar-se-á 

·PreJndr43a.do o requerimento. - · . 
. lNo .caso de _anpro-vacão. entender-se-á que· a materia fica. 

ad1ada atP ~ sessão se.2U:inte. · · · · · · 
· . JtrL · ôS: :rermfnada a discnS.São . e âpprovada a Consti-

. t.tuoac: . .- n · Pre~Id!ntP. . a r,~rnetterá~ · com a.ts emenda$· . appróva
d!t-~- - a . CommJssao . Espec1al~ .para redigil-a ·conforme o ven-
cido~ · · · · ·· · - · · · · · · ' · - .. · · 
:· Art. .. 64 ~ ·- Redigida ~ . Cí~ns~i:~u;ição secl .. ~rese~ta~a 6: . 
l\fe·sa, :_que a fará. .. Jer . e 1mpr~m1r, . -~;u])meftendo · depOIS á re-. 



<lae.cão e :revisão do ·Congresso~ _que sómente podere emen
dal~a _si reconhecer que envol:v·e incoherencia, contradieção ou 
absurdo manifesto. - . 

· .Ne}3fe caso~ o P1•.esidente .abrírêi djscussão, que ·será unica. 
Art. 65 . ~~s emendas apresentadas nesta revisão, de

JJOis de approvadas separadamente~ serão ·de novo enviadas á 
Comn1issão E~peoial~ ;;para proeeder. de a.ccôrdo com o ven-
;cido.. . ·· · ·. ·· .. . ··· ··· · .. . . 

Art. 66. Revista a redaecão! ~e!"á pelo -Presidente sub-
mettida- .á ___ ap.pl'ilY.a.c.ã.9._dQ .. _ Ço~~ss..q: ·-· .· - · 
. . A•pp~ovada a . red~cçao 1)0!'. n1a1o~1a ab.soluta ·dos ~~n!..;. 

bros presentes~ o Presidente dec.Iararái .adoptada. a Constlfut
cão da UeDublica dos Estados Unidos do BraziL 

· Art. 67. Da Constituicão assim adoptada se tirarão tres 
autogr31phos. que~ de.pois de assignado~s por todos os mem

~ bros da :Mesa do Congresso~ serão enviados ao chefe do Go
verno· Provisorio. por int.e-rme:rljo ·do Ministro do Interior, 
para sua. pr.omnlgacã:o. . 

.Art. 68. Os autographos mencionados no artigo ant~- ' 
cedente serão~ depois .de promulgada a Constitu)cão. envia
dos um á Secretaria do Senado~ outro á da Camar? dos Depu
tados e o ter.c~iro ao Arr,hivo Pnbljco. 

' .O S:r. Costa! Machado di r. q1.1.e lhe· Óccorre. o dever de sus
tentar duas emendas que apresentou. uma ao art. 57 e outra 
ao art. 59 do T,>rojecto de. Regimento en1. discussão. A pri
meira~-- é suppressiva. a segunda amplíativa .. 

. o art. 57 não p'óde· subsistir. Este. arUgo peeca~ ·r1ão s& na 
fôrma~ conJO no fundO, pOrque envolve uma verdadeira ·contra-
dicção. · . : · · ·. . 

O artigo diz o seguinte (lendo) : «0 Congresso eleger-á: 
un1a :Gq_n1n1js·sã.oEspeCial de 21 n1en1bros, para dar :parecer so
bre a c-onst.~_tuioã·ó. » 

Po1.s bem: o § 2° diz (lendo) : 
-· ~ ~. _,. 

<r Eleita esta Comn1issão. non1eará. ella un1a outra. tiradà 
do seu seio""·· composta de cineo m.embros, para dar parecer 
sob!'e a Constitui~ão. » · 

Que significa isto? 
iO _ Su. FREDERrco BoRGEs - Ap-oiado. 
O SR. CosTA MACHAOO pergunta si são duas commissões 

distincta:s. Parece: n~1as, n.o rnesmo t.en1po~ a Commissão dos 
cjnco membros· é tirada da de 21 . . 

~O Sn~ .· FFmn:t.RICo BoRGEs-E' filha da maioria. ~- (R1:So.) 

· O SR. · 'Cos·r"'\· ?.IACH . .\Do ·- Ora. si 1:i e.stá encravada a 
C01~nn>issão de cine.o na de 21 ~ ·parece 'aquena uma super-
flulda·de .. :· · 

. TJ:vr SR . · REPRESENTANTE - E, para dar..:..se a divisão do 
trabalho. · · · 

·· · O SR· CosTA MACHADo observa que nã-o ha tal trabalh<>: ··a 
Con1missão non1eada~ de 2.1 membr0·s~ incumbe· de todo o tra
ballto li Cnn1mis~fio dos cinco~ :isto ,é clar1ss5mo: .si. .a Com
n1issão ÔOS '21 tem de PSf.:nda;r e f!ar SêU pàrec/3r. desnécessario 
~~ ~i,r:ar rle_ seu ,seio c1n1?0 membrCJs para·· estudarem n. ma-
forJa. . ·· ·· · - ··. -· 



.-- ~~-,. _. . -U. ·. 

' -o· sn. · FnEoERxco- Boari,És ~ Apoiado. 
. . . O .SR. DosT_<\ l\{Acà~no diz_ ~ ·o - qu~ lhe i>arebe é que os 
encarregados :;de corifeooionar o . Regimento,- . tratando .de crear 
e$ta· Comn1i'ssão, quizeran1 render hon1en.agen1: a· todo"s . os . es
tados~ não- ·quizeram offender susceptibilidades, fof uma es
pecie: de diplon1acia -. Mas é preciso .que-se eon1prehenda uma 
coü'sa: é . que nós, na · Constituinte, não ·somos _deputados . de 

.Estado algum, somos deputados de todos .os -_Estados Unidos· 
·do Brazil. (Apoiados _ e apa1·tes. ) Que importava a.o orador 
que a Con1missão fosse -tirada deste ou daquelle Estado ? · 

Somos. diz o orador. m-embros --de uma Constituinte. Ha 
medo do éiume? · Não pó de haver, · porque, aqui -e em todos . 
os terrenos, que representamos? A Nação Brazileira. 

E' preciso prescindirn1os dessas susceptibilidades. 
Vamos agora ao fundo da questão·. Si se trata de fazer o 

estudo por cinco, entã<> sejaunos lo·gicos, para que os 21? Si 
todos devem estudar, então haja uma · Com missão só de ·21. 
Por isso. o orador já disse que via contradicção no .oonteúdo 
dessas palavras. · ·· 

. Quanto ao fúndo, não ·ha vantagen1 nenhuma nessa Com-
missão dos ·21; pelo contrario~ h a \inconvenie-ntes~ como vai· 
demonstrar. · -

Essa Commissão dos 21 recebe ou não as.- emendas 
apresentadas .pelas deputações de todos os -estados ? !OI:ra~ 
de duas uma - ou ·são acceitas . todas as eme.ndas, ou são ac
ceitas algumas; na primeira hypothese~ ·o que tem de :fazer a 
deputação é apresentar. para serem ·discutidas~ .as emendas: 
em segundo Ioga r, si são excluidas algumas emendas. ha . de 
se. dar o facto seguinte : a represent~ã-o de cada Estàdo ha 
de reproduzir com mais insistencia as · suas emendas. Logo. 
não temos ' vantagens~ temos inconvenientes; é" claro ·que a 

· discussão ten1 de ap-parecer ~deante dos 21 ' membros da Com~ 
missão e -que esta discussão não se ·decidirá em uma hora· 
nem · em duas: cada qual ha de querer sustentar. ·os direitos de ·· 
seu Esta·do~ isto é: seu 1nodo ele pensar relativamente ás 
.emendas; e .. que acontecerá ? · 

Teremos de gastar tempo desnecessario durante tres et 
quatro dias: é o .que vai dem•onstrar. · ·. 

Depois dessa · discussão durante · tres ou quatro dias~ · te
~çmos. a interrupção de tres ou quatro dias para se publicar; 
.l'a o Illustra-do ·Congresso compre·bende · •que nessa Con1n1i'ssãc 
<le · 2'1 ·.teremos de gastar~ en1 pura perda~ seis · ou oi to dias. 
porque, afinal, que vantagen1 tiramos. si essa discussão ha de 
r~orodu.zir-se perante ~ Congresso·? Todo esse tempo é per
d~do . 81. o __ Congresso tiv~sse de_ s'U.bs~rever. em poucos .. minu
tos a ~op1n1ao dos 21~ entao ·o orador ·.Julgava. procedente a no
·nleação· dessa .coininissão. n1as não 'ha ·de acontecer assin1. 

Além · desse inconveniente~ . é prec.iso: argumentarmos com 
a · natureza ·humana. Cousa a ·nlais difficiL 'é acbar um ho~ · 
mem que ·confesse estar · em. erro; temos , entranhado ·amor ·ás 
.opiniões ; · sempre presumimos que · temos a ~azão do· nosso 
lado; c~sa ·fraqueza humana é qu~ nos :· leva a . sustentar de 
um .· modo 'fel':renho nossas · convicçõ-es. :. · ·. · ·· · · = · · 

. ·.- . . ~sta · C9mmissfi0 de 2'1 ·ii·á, ·.porventura, desisti i· -das· suás 
. op.1n1o~.::: 9 , .. . · .. ' . . . - · 
. :~fiÓ ~ ~ Em re_ira-. o pai acl1a~eÚa · a --sua filha e se~ ~-. 11:1~~ 



hor defeito: logo, a Corinnissão, -perfilhando.· essas . emendaS, . 
h a .. de -_considerai-as o . protot;ypo da :·P~rfeicão . . · . · .. ·;.. . 

.. · .. .... ·. · E' .· uma · gran-de diffieulda-de dis~utlr. a Constitu1c.ao · eom 
'- toda ··a imparcialidade, extreme de prevencões,. de i~éas pre-
. · cáricebidas isentas de--un'la eonviecão antecipada; roas lha ne--

cessidade de a discutirmos com toda a calma, , e para isso é 
· CtlnYE'niente, desde que estudamos O project<>~ que de · ha 

muito corre impresso:· que, poupando o tempo ao (J.ongresso, 
seja Iozo dado .ã discussão. sendo: -pois, não só quanto á 

· f6rma. C-omo quanto ao : fundo, inacceitavel a : -disposição do 
arL 57. 

· 'Este- ü.rt~go · procura coaretar o . rp.ais possivel a palavra~ 
mas de modo .que se· aproveite o tempo.. O orador nao quer 
dizer que a ·Commis$ão teve em· vista. matar a liberdade de 
tribuna~ n1as, suppondo que a discussão pudesse ser Zonga. 
_p:rocurou-·se um meio para que os trabalhos corressem com 

. summa rapidez. 
·Por i~~o lhe parece ou e a sua emenda deve ser acceita •. 
Quer dizer - o me.mhro do Congre.sso. nuctor dn. emenda, 

deve ter o direito de fal1ar duas vezes. E vai Justificar. 
Quem apresenta a proposi~ão precisa sustentai-a depojs 

de cont.rariarla. E, neccssaria. tt réplica, em beneficio da pro
. pria discussão. E por isso que é un1 beneficio de todos. o 
m·ador a sujeita. conjunctamente com a primeira, á delibe
ra<:-ão da ·Casa, espe.rand.o que sejam appr{)vadas. 

O Sn. JosÉ AvEr . .r~o mn·ja ú !\lesa o sr.guinte requcrí-
tneutQ: ·· 
, .:;; «RequeJro que · seja .. submettido á votação o Regiinento 
em .globo, a contar .do art. 56 em deante, salvo as e1nehdas 

·impres~as. S :-R.:';_~- · · · · · : ·· - .· ·. · · · ·• · -. 

. Sala das · ~ess~es. · 19~ d~ novembro de 1890. - ·1osé Ave-
lin.o.~ . - :. · ' ·· - · · · · ·. · 

O · Sn . . R.À'!viil\o BARCB!..LOS sente não estar de aceôrdo com 
·o· di~o J'é~re~entante do Congresso, que se oppoz ao artigo 
em d~scus~-ao! .ianto mais quanto tem apreeiado os seus ar
gun}r-r.~t.o~ Nn r~lacão a · outros assumptos. · · 

Em relação ao dehat.e. parece~lhe que o seu nobre col
Iega não attend~u verdadeiramente . ao espiríto que levou ·os 
auctore·s do prOJ ect.o a .e.onsjgnarem e~te artigo. · 

.O · ~eu nobre collP.ga sabe ane ·o nossn · nai.z é muito ex
tenso e qu~, · eril geral, o pessoal .de :um. Estado não conhece 
das necess1dade.;;: do outro. e. mesmo. estas ,. necessidades não 
são con1muns a todos os estados. · · · · · · · 

· Ora, para que possa1no·s ·organizar uma Commissão d~ 
n1ono convenientA aos . interesses nacionaes. a solução est.á 
justam~nte no art!go do pro.ieeto. Cada Estádo terá -seu re
presentante ·de com.petencja e habilitações . . para tratar de as-

. sumptos. constitncion<'.es~ ~n:e.ste n1odo reunir-se-á.-um pes
soaL J:?ara a elahora~-ão de uma Constituic.ão r~.pubJi.cana fe
deral . ~imita-se a pedir a eliminação dos paragraphos \2° 
e 3°, v1sto · que parece-Jhe que a. proprja .Comroissão é .m.ie 
terá a v erdadr;ira compP.tencia . para. designar o numero. -da
oue1les que tên1 de redigir o var.ecer. sobre a ·Constituição. 
(_4.po?.·ado.~) • . - - · .. . 

. ~ Vota, portanto~ -p:elo artigo do projecto, ·com a sur,ipressão 
dos. paragraphos ~ e 3°. .. ·' ·- . . . . 



Vem á };lesa e é lida a seguinte .,. 

-. 
Su_pprimam-se .os §§ 2° e ao do. art. 57. S. ·R •. 

3. Barcellos . ....:.._ L. Müller. 
O SR. AlvtERICO LoBO envia oá Mesa a seguinte emenda, 

como consequencia n~tural da votação. .que approvou a 
en1enda ao art.·. 27: · · 

Indi.co que -se supprima o § 6° do. art. 57 do Regimento. 
Sala das sessões, 19 de novembro. de 1890. - A.,merico 

Lobo. 
O Sa MA'ITA 1\'L\CHADO (I o Secretario) diz que o reque

rimento que acaba de ser lido, apreseD:tado .. :pelo Sr. Depu
tado José Avelino, não p6de s~r acceito. (ApoU:zdos.) RvnLem 
deliberou-se, a requerimento do Sr. Deputado AlcindQ Gua
nabara~ que o Reg·irriento fosse discutido capitulo por capi
tulo -e -votado artigo por · artigo (Apoiados) ; ·e por isso pa
rece-lho que este requerimento altera a -deliberação já to
mada. (Apoiados. ) 

O SR. JosÉ .AvELt-so (pela ordem,) . - Sr. Presidente, 
apresentei o meu requerimento como meio de abreviar o 
tempo da discussão; mas, desde que ha vontade d~ <> dis
cutir, peço a ·sua retirada . 

. Consultado, o Congres;;o consente na retirada do reque-
rimento. · · · · 

Vem á Mesa a seguinte emenda: Supprimnin-se as- J)a1a-
vras - em cedulas assignadas. · 

•. . . 

VozEs- Não . póde ser acceita essa, emenda. (Apoüidos 
e não apoiados; cruzam-:se diversos apartes.) 

O SR •. ELYSEU l'rlARTINS ·- Peco a pala-v1·a pela ordem. 
ü SR. PREs.toENTE - Tem a palavra. 
O Sr. Elyseu Martins - Sr. Presidente, tomo _ a liber•

dade de recordar a V. Ex. que este substitutivo de que se 
-trata é uma subversão da ordem aqui estabelecida •.. (A.poia...:. 
do.) · 

Nós· estamos votando as emendas. e, portanto não po-
demos prolongar este processo. (Apoiados.) • 

V. ·E:x:. con1pr.ehende~ como toda a Casa, que a escolha 
de un1 dos men1bros que representan1 os differentes estados 
póde S·er feita camarariamente entre elles, e p(}r isso não ha 
necessidade de prolongar estes trabalhos fastidiosos, ·que 
cada vez n1ais nos vão afastando do= nosso fim primordial. 
(Apoiados. ) · . 

Além disto, temos o vencido na ·Casa_ Não devemos votar . 
. não temos· màis que apresentar emendas e - sub-emendas .. 
. (Apoiados.) 

- . 

:0 SR. PRESIDEl\iTE - V()U pôr a :VOtos .a suh-emenda. 
VozEs - Não se ,póde votar a : sUb-emenda~ · 

·":VozEs ~ Não póde ser mais acceita • .. 
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O Sn. l\L\T'l~\ MACHADO (lo Secretario) O Sr • . Ram.iro 
Barcellos reclan1ou contra a deliberação quo lla_via, . ·da .Mesa: 
c rec.Ian1ou Ji1uito hen1. Como·, porén'i, não.:ha Rcgin1en~o ajnda~ 
que re:mlc os trabalhos a l\'lesa não quer tolher . a liberdade 
dos Srs~ iDeputados, e p·Ór isso não duvidou 3;cceitar l}ma su!?
enlenda para unican1cntc servir de esclarec1n1enio a votaçao 
e facilitai-a . 

.O Sn. Er..YsEu l\tl.ARTINS - Não ha ne•cessidade deste ea-
darecimento. ' : 

O SR. 1\L~'r:r.\· 1\íACH..:\DO · -·- Não tem· ··nenhum ·inconve
niente. Aquclles que não .ac.ceitaren1 a emenda~ voten1 cou_tra; 
aquelles .que a qu izcrern, votem a favor, por.quc e lia restringe 
a emenda. · 

. O Sa. SEHZE:JJELLO Conn.EIA (pela m·deut) - .:\.. l\lesa sup
ürilniu uma emenda de grande ilnportancia, não s6 para a 
Conunissão, .q.uc vai elaborar o parecer so.brc o projecto de 
Con~tituição. con1o para qual·quer representante que queira 
algun·1 esclai·ccimcnto a respeito da mesma Constituição; a -
emenda -cljz o seguinte: (lê) . 

O SR. JosÉ HYGINO" allegando que houve equivoco na 
vota•~ão da einenda adclitiva ao art. S7. pede que a n1csn1a 
votaêão seja rectificada. · 

O SH. ·PRESIDENTE deixa de attender a esse pedido, ,por 
tratar-se de ma teria vencida. Vem á Mesa e é lida a se-
guinte emenda : · 

«Ao prjmeiro. periodo do art. 59 accrescente-se:- não 
podendo fallai· por mais de 20 minutos, salvo si pedir e lhe 
fõr .concedida a. pr.orogação por mais 20 minutos~ 

Sala das sessões, 19 · dé novembro de. 1890. - Ferreira 
Brandão.···-. Chagas Lobato. - Leonel Filho. - A •. Sto
c/der. -· · Dutra Nicacio. - _4.lvaro Botelho.~ 

. .O. SR. RA:MIRo BARCELLOS observa que tenr o seu espi-
ri to 1)reparado para dar voto sobre as emendas apresentadas, 
1nas J?ão pôde, e~ ben1 .assim, nenhum dos_ seus collegas~ votar 
consc1enternente essas emendas apresentadas depois de en
cerrada a di.scp.s§ão. (Apoiados e não apoiados) • 
. Requer, pois, .que se ponha.m a v9to$ as .emendas conhe

Cidas da Casa. 
O ISR:. MATTA ·MA~:\J>O (1° Secretario)~- .Sr • .Presidente, 

a l\Iesa nao tem. o direito de negar a verificação da votação 
e nem o tem feito. · 

Entendo, porém~ .que não é regular~ ·depois de declarar-se 
votada uma emenda e ter-se passado a outro assumpto os 
nobres .deputad~s pedirem a verificação de uma votacã; já 
annunc1ad~ e finda. · · 

q Sa. MEIR.-\ DE. VAsc~~CELL·OS -· - Insisto no requerin1ento 
que f1z, para qu~ seJa verificada a votação da emenda., (Apar-
tes. O Sr. Pr~sidente ·1'eflama attenção.) · · 

A l\fes~ não tem interesse por esta ou aquella emenda, 
tem cun1pr1do o seu dever . · 

O SR. BARBOSA Lr:rvrA - E' suscept.ivel de engana~.;.se ·~ 
• 



·-... o· SR. ' MAT'rL\ l\{ACHADO (./<J SeC1·etarioY,-:.,.-:;. Como membro 
da .Mesa, farei exce1)ção.;... _ .. . · , · 

•. · : O SR. B.-\RBO~A . LIMA -. -· . :Eicepc·ão, não; ~. Ex.. ten1 o 
dever de attender aos nossos protestos. . . .. . 

. :O SR~- l\'lATTA 1\IIAci-r..wó (l() Secretar~io) ---:-. . :. s\.tieitando 
á verificação a votação da cn1enda, sobre a qúal os nobres 
deputados reclamam. (Apa1·tes e reclamaçõ~s.) 

O Sr. Antão de ·Faria - Parece-n1e, Sr.' Presidente, que 
os trabalhos não tên1 corrido reg-ularn1ente, em vista das 
diversas reclamações· que aqui t<!n1 havido· sobre a ·votação e 
verificação ele algumas emendas. , 

O art. 59, sujeito a debate, diz o seguinte: (lê)': «C3:da 
membro do Cong:resso só poderá fallar uma vez em cada dis
cussão. excepto na primeira: em · que poderá fallar . tantas 
vezes quantos forem os titulas da Constituição~. · 

Parece-rrie· que esta en1enda devia ter sido votada antes 
llcste artigo. A Mesa~ porém~ entendeu que devia pOr a vo~os 
(!rn primeiro logar o artigo, depois a emenda. Tendo Sido 
submettido ·á votaoão o artigo, a Mesa parece estar conven
cida de que foi appro-vado o artigo~ salvo a emenda. -

.:\.qui é que ha divergencia: a :Mesa entende que a emenda 
:L' oi rejeitada. mas a n1aioria do Congresso affirma que · não 
i'oi re.j eitada~ (•Apa1·tes.) Neste caso, :Peco tamben1 a verifi-
cacão da votação. · 

O Sr. Serzedello Correia - Sr. Presidente. á emenda 
contprehende duas partes: a primeira, relativa tambem á 
primeira pa,.rte do art. 59: que diz (lê) : · 

«Cada membro do Congresso só. poderá . fallar uma vez 
en1• cada discussão, excepto na primeira, em que poderá fal
Jar tantas vezes . quantos forem os titulos da Constituição." 

A esta- parte apresenta-se uma emenda (lê): . 

<<Cada membro do Congresso só poderá fallar .duas vezes 
_ sobre a materia em discussão~ não -podendo exceder de uma 
" hora cada vez.» 

. l\fas o art. 59 tem uma seg·unda parte importante e que 
Ju~tamente na segunda parte da emenda é supprimida (lê) : 

«A dis.cussão ser-á restricta ao projecto; sendo absoluta
Incute vedago ao membro do Congresso tratar de materia es
tran~a ao debate,. podendo o ·Presidente cassar-lhe a palavTa, 
depois de advertrdo duas vezes.»· · 

·Ora,·· esta parte é ~mportante ... 
UM S~. · REPRES.ENTANTE - Já foi approvada. (A.pa'rtes.X 

0 ~R. tSERZEDELLO CORREL\.- ••• ~Ias, si foi approva.da. a 
i\fesa. nao ten1 razão apresentando rl1 votação toda a en1enda . 

. . Peco, ~p-or cc:nse~inte, a V~ Ex.; Sr. Presidente. que re
ctiflque a· votaçao. somente quanto a segunda narte. 

E, enviada á Me~a a seguinte emenda ao paràg:rapho uni-co 
-do art. 59: 

. _ «4-.. discu.Ssão _ será r-estricta ao proj-ecto, salvo a· dispo-
BICao Ja votada do .art;. 27. - Epitacio ·Pess~a.~ . · · 

E? approvado o a.rt. 56. . . . . 
· :São egualmente apprOvadas as emendas dos Srs. Ramiro 

Barcellos e Lauro lVlüller supp.rinJindo os §§ 2o e 3o do ar-. 



· Ügo 57, ·~ a qúe .accrescen~ a~ § 1° do m~9 ar.~o~:· .~ e dQ, 
· Districto Federal. . . • · · · · ·· 
. _ • · : · Nã.P é approvado o §. 6° do referido artigo,.: f1cando pre
judicada a emenda do Sr; -~erico .. Lobp e send(). approyados · 
os · de·mais paragrapbos. . · . . 

· E' approvado ·o art.. 58 eom a. emenda do_ · Sr.· ."fosé Hy-
gino e outros. . · · · ·· : . . · · · . · . .. · . 
· ·São rejeitàdas as emendas do Sr.· Epitacio ao 'J)aragrapho 

unico do art. 59 e do . s~. Ferreira .Brandão e ·outros. . · · 
São . approyados todos os o~tros ·artigos ·• · 

. . ~o . .SR.~ PRE.SIDENTE annuncia qu.e . vai entrar en1 discussão 
· o capitulo vm - Da eleição do . Presidente e àQ. Vic~·Presi.:. 
dente da Republica •. . . · .. 

· O SR. •. ARISTIDES MAIA ·(pela ordem) · - Sr. Presidente, .a 
hora .está adeantada; o capitulo vm trata de assumpto im
portante e não póde passar sem dis_cussão. Assim, .requeirp 
que .seja adiada à discussão deste capitulo para amanibã; mas 
peco tambem ·que a ordem do dia seja invertida, afim de . que 
esta discussão tenha lugar · depois dª· eleição da l\les~. 

\0 Sa. JosÉ AvELINo (pela oritem) - Sr .. · Presidente, 
faltam pOUCOS artigOS: e por . lSSO req1:1eiro prorogaçã.o da hora, 
para ultimarJilPS. este trabalho. AssllD., peço a V.. Ex. que . 
consulte a Casa si consente na discussão deste capitulo, pro
rogando a hora, porquanto eu me opppnho ao requerimento 
do nobre . Deputado. · · . 

O SR. T.HEODURETO SoUTo (.2° Secretario) - Sr. Presi
. dente: julgo conveniente adiar a discussão do so e ultimo ca
p·itulo do Regiment(), _ porque elle se refere · a assumpto im
portante, -e nós ~_tamos.· :.e~ _hora j-á ~muito .adeantada, e por 
isso não podemos ·_entrar ·~·agora na discussão deste capitul-o·., · 

Posto a votos·: :o ~ re:qt1etimento de P.ro~ogação . da : hora, · é 
approvado. · (A.p(U,t~s-: e reclamações.) .. 

Fica .prejudicado. o requerimento de . adiamento .. · ,(A.p~- · 
tes e 'reclamações.) · _· 

. - -
Entra em discussão o capitulo vnr. 

. O .Sr. :Bad~ó -_Sr. .Presidente,. eu não pretenàia · tomar 
hoJe parte na· d1scussao do nosso proJ e c to de Regimento· mas 
en1 vista da deliberação que se acaba d'e tomar e ape;ar dÓ 
cansaço que se nota nos memhros desta .Assembléa, vou cum-
prir o ,meu dever; ainda: que com sacrifício. · · 

o SR. FnEDERiao B,oRGES ~ Peco a palavr~:· e~ seguida 
. ao nobre Deputado. · · · ·· · · ·· · . · · 

.. . . O SR: ~ADARó- A.~ateria .con~ignada no capitulo VIII é 
1n1portantiss1ma e m.erec1a de nossa par:te ·detida attenção; · 
CJ!tretanto, temos de discutil-a e votal-a ainda hoje. · · ... 

. .Sr-. Presidente, é . muitO possivel (llle -o processo estabe
leCI~o pelo . eapitulo vm não tenha occasião de ser posto em 
pratic~ ·l?o.!' este Congresso, porque depende · da · appr_ovação da . 
. &.mstttwcao nesta par~e. · 
· ~ o SR. JosÉ AVEL~o ~ ó nobre-. :Q~pu~o dá' Iieença para 

um aparte ? . ·· · . . . . . . . .. _ - 7 . . . . .:._ 

"--~· . () ~R. · BAÍ>ÂRÓ :~PoiS não? · · · '·· · ·-.· . 
. . . 



. : 0- ~-SR .. , JÓSÊ: AvELINO .. - · V. Ex. está. fallando contra o 
venci do; a. Camara já decretou Qric se continuasse· a 'discussão~.-
,(H a out-ros: · apl!-rtes.) " · · ·: · 

. . O SR. B.wAiló - ·- O nobre .Deputado qlier que a sua c obra 
passe sen1 discussão, n1as não ha· dé ser assim; -nós aqui vie
mos para discutir tudo-. 

. · Como ia · dizendo. Sr. Presidente~ é possi~el que este· pro
cesso não seja -t.Josto · em ·pratica~ por.que-- de.pende ·da appro
vação . da Constituicão -•na parte correspondente. · 

. . .. . . - ·. . 

Acho extraordinaria a .. disposição. c_onUda no art . . 7 ~ .. . 
Diz o §- ·2o· · que • l1enbuli1 me1nbro do ___ Congresso · póde 

abster-se de votar. · · 
. Penso~ Sr~ P!·esidente~ · que todos os 1nemlJros deste -Con

gresso apreciarão devidamente o direito que tiverem de ele.:... 
ger o primeiro representante da Nação. o prin1eiro Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Brazll .. (Apoiado.~_: nutito 
bem.) -Tratar~no,s como quer este a:J;ti.go é querer com-parar 
_os membr.os · deste Congresso a collegiaes. (1Vão apoiados.) 

Que qp.er dizer~ Sr ~ Presidente~ precauções n1ateriaes? 
. O rSR. EL~ISEU l.VlAB.TlNS -· Não entendeu o Regimento. 

O ~R. BADARó - Attenda~n1e~ .Sr. Deputado. .Si precau
ções materiaes ·-quer dizer .que dentro deste edifício nos serão 
prestados aquelles recursos necessario_s -á . satisfaoão de ne
cessidades inadiaveis do organismo~ · co1no alilnentação c a 
reparação do son1no, eu comprehendo; mas~ $i é. trancar as 
portas deste estabelecimento~ 'isto é'-un1 horror. · 

. . 
c O :Sn. Er..YsEu MARTJNS-- Quem fall()u nisso?! (Ha ou- · 

t1·às -' aparteS.)'- · · · · · · , 

O_ Sn: BADARó - E' o . que se pó de enten:der ~ 
· -O Sit . . ELi·sEu l\L\t'\·n~s ·- :\ão se póde entencÚ~r a~sün, 

alJsolula1nente: sen1 fazer· injuria ao Congresso. . :: 
O SH. BA:DARó - Si não ·se entende assim) nós ·querenws 

sahel! o. -que quer~ dizer a expressão - precauções Inateriacs. 
0 SR. FREDERI·Co BORGES - Isso é um·a ameaça. 
:0 SR._ ELYSEU l\L\RTINS - Não é tal an1eaça. 

-:; 0 SH. FREDERICO BORGES - . As pala·vras vàlem O que e!las 
·Bif;i1ifica1n; ent.ão a Con1missão Jqi. infelicissin1à. (H a uut-ros 
apa1·tes.) · · · · 

o· Sn .. · BAD.~RÓ ._. _. Esta' parte do Regimento é importante; 
não podemos acceitar· seri.1 discussão~- · sen1 a. conveniente ex

_-t~iica!}ão: uma medida . que pódé \razer · até dcsar ·para .nós 
úutros. · __ · .. . · · · ·· - · 

· .Port~~to~ Sr:. Presidente: en1quanto ·não. ficar explicado () 
sentido · verdadeiro . desta :ph:oa-se,. eu voto contra este . pa::. 
ragrapho - bem como contra (} segundo, que. consigna a obri..: 
gat()riedade . ~o . voto . . = ._ . · · . · · . · 

"· Por que razão; vindo· eü a este Conoo-r·esso no dia da. elei
c.ão ._. do priniei~o . magistrado ·da Republica, -~ ·não :Posso . -ab,ster

. me .. :de votar,? Eu s6 respondo aos meus· 'constituintes só . res- · 
:POndo a:o poyo. · que · me · deu a delegacãó .· ·· · . · · : -~ : · · . · 

' ·: ,. 

iS 
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:' . O s~ Z.o\.MA .;.._. E não ha meio de obrigar·. nenhum de 
nós ·a ·votar •. de.S:de ·que não o· quizermo~ ·faz'er. ·_(qruza.'m.~$e. 
apartes.). · 

·. · · O Sa •. ·BADARó - Por consequeneia, ··ou retirem estes pa.:.. 
ragraphos, 011:. no .·caso ·contrario, votar:-emos contra :enas. · 

o Sr. Mendonça Loho - Sr. Pré'sidente, 'tive a· honra: de 
enviar: --á. Mesa duas ~emenda;;, preenchendo· lacunas, que me 
parece · e.xistirem . neste · Reginiento. Vou mais ligeiramente 
tratar de justifiéar essas emendas, · uma vez que foi posto. em 
discussão o capitulo vJli. Peco desculpa, meus honrados ·co l
legas, ·de vos · to·mar ten1po . nesta ;hora· tão adeantada. 

;UM-Sa ~· 'REPRESE!-.TT • .u~TE - Elles são os · éulpado~. 
. . .-0 s~· :MENDONÇA LoBo - Para a eleição.· do Presidente e 
.Vice-Presidente· não foi cogitada· a· hy.pothese, qlie se poderia 
dar~ -de que entre o_s do~s . cidadãos ·mais votados ·houvesse 
empate. . . _ . . . . 

Uma de minhas. emendas prevê este caso~ ·indicando ·que· 
se proceda a nova eleição entre os dois nomes mais votados e, 
si houver ainda empate, se decida pela ·sorte, ·o ·que· já está 
resolvido em relação a outras eleições. Penso que não e_areco 
justificar mais esta. emenda. 

· A outra en1enda é em relação ao acto so1emne~ que forço
samente ha de ter logar, qtialquer que seja a Constituição ado
ptada, isto é, dé vir o Presidente: da Republiea eleitQ pres~ 
·sua affirmaçãó perante o· Congresso. 
· . Parece-!lle que esta eme-nda não· precisa de . ju~tifieacão, 
é· de neeessxdade · absoluta. · 

. . · O . Sr .. Fred~ric.o .·:Borges ... (pela ordem.) - Chamo. a escla
recida attencão de v-~_-Ex ... ~para a disposição do ·art. 46 deste 
Regimento ( l~) : · · ' · · 

. {{N e!l_lru~ assumpt.o .·· será posto a: . votos . sefu .que . estejam · 
presentes· · metade ·e mais ·um dos membros do Congresso 
t_endo prior~dad·e na votação as questões cuja discussão , tive~ 
ficado encerrada ·na sessão anteri9r. > , 

· :O SR~. THEODURE'i'o SoUTo (3° Secreta·rio) - O Regimento 
não está ainda em. execução, nem póde estar. · · 

VozEs - Nessa parte já !oi approvado. 
. O Sn. FREDERICo BoaGES - Desde que o Congresso já se 

,prçnuneiou sobre esse. artigo do. Regimento. passou o mesmo 
artigo a ser lei economica desta Casa. . . 
· · _UM sa. REPRESENTA...~TE- Não ha numero para votar-se. 
_ O SR·. ·FREDER.!co BoRGEs ~·chamo a ·atteneão· de v. Ex. -
J)ara ·,o art. 46· do Regimento, que está approvado-; quê é lei, 
por onde nos devemos reger. 
• . · ~- 'O.r:a; nãp ~e acJ:ta · presente . numer.o · àe .representantes 
·e$.'u~l' ~ metade e ma1s um;· pelo que~ é caso de levantar-se a 
se~sa:o~ · marcando-se a ordef!l do dia·para aniaiJ.hã. E, :Si ·v. Ex. 
qu~zer __ usar de_ processo mais !on$0, o Sr. SecretariO verificar·á 
maf]erialmente o·· que expuz _ · · · · .· · · •· · : · -
-~: , ~'N~stas ;.e·o~~i~~~, V. ·'~x . ... digne:...se 'de' consultar· a· Casa 
~obre' -~o . que · requer1. ... · ··. . . . . . · · · _. . . · 

. . . L· 



. 0 SR. THEODURETÓ SOUTO ·'(3° Secretario) ___, ,,.Respeit.o as 
opmiões jurídicas do honrado representante.: Mas. o Regi

·mento é uril todo de disposições que ainda não . estão em. exe
cução, mas depende~ de ~edaccã.o .e ê.Ubsequ~:nte apprp_vaçã.Q. 
da Casa·. ·· . · . , · · . . .-

Esse art'. 46 foi talvez votado· Da$ mesmas ·condiÇões a 
.que se refere .o. n9bre ;t~e_presentante.; · · :~· ·~ - · 

0 SR .. FREDERICO BORGES ...:.__ Pergünto a V. Ex.:· Si .tpdo~ 
nós nos retirarmos, a Mesa r~olver.á. ~osinha 2 · 

O SR • . THEOiDURETO · SouTo : ( 3° · Secretario) - Si~ · entre
tanto, o. Congresso entender o contrario. z:esolverá como en
tender de justiça •. 

·· O Sa.. G.ABINO B-EZouRo - O Congresso não tem compe
tencia para deliberar sobre a materia deste artigo, porque é 
um assumpt_o muito importante e, antes, de eompetencia $ 
Constituição. · 

E tanto é assim, que os dignos membros da Commissão Q 
que fizeran1 foi copiar~ as disposições transitarias da ~_Consti-
_tuição para transplantal-as 'Pai'a <> Regimento... · 

Estamos arriscados a deliberar sobre materia que :pQd.e 
ser revogada e ficar em contradiccão com o que fôr ven
cido por occasião da discussão e votacão definitiva da Con
stituição. 

0 SR. PRESIDEN'l'E - V •. Ex. tem alguma emenda? 
O S.R. G:U3L.~o BEZouRo - Tenho as seguintes: (Lê duas. 

ern.endas~.). 

O Sa.. FREDERICO B .ORGES - E o meu. requerimento · ficou 
no esquecimento? 

O Sa. JosÉ LIMA - . Cahiu. 
Ü SR. FREDERICO BoRGES - V. Ex. falia pro domo .sua •. 

O que quer é .fazer passar .sua pbrinha tal c9mo a fez. 

. O .. Sr. Ubaldino do . Amaral - Sr. Presidente, um dos 
n1eus collegas mandou um requerimento · de adiam.ento da 
discussão, que foi rejeitado. Estando adeantada -a hora e ha
vendo emendas importantes, convém adiarmos os nossos tra
balho.s, visto .que o assumpto prende-se á materia eonstitu
·c.ional e todos os nossos collegas reconhecem que a sessão 
não p6de continuar hoje. · · 

Reqúeiro, portanto, o adiamento da discussão. 
Subn1ettido a votos .o requerimento do Sr.: Ubaldino do 

Amaral, é appr.ovado ;·. · · 
. Vão a imprimir as s~guintes emendas, ~elativas ao· ca-

pitulo XIII: . . . . 
Propon.ho .que .·seja supprimido . todo o . capitulo VIII do 

:Rt e~~ment.o, até que ~ej a . definitivamente app:ro:vada a .Consti-
uiçao. . . _ 

· :S'. R. · Sala · das Sessões, ·f9 de· :ri.ovembro· de f890 •. - G. 
Bezouro.. . . · 

· · Ao art .. . 70, d.ep~is. da palavra··-cedula- .acereseentem-
~e as . segu~te~: a§signada pel9 r~pectiv~ ~.Ptante... . . . · 
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Suppriina-se 9_ . § 2° do art. 74.-
·sala das sessões, ~.- 19- ·de uoven:il>ro de 1890. - J ... v .. 

1Jleb~a de Vasconcellos. . ·· · -. . • 
Ao art. 70 -·_ - :Substitua'tn-se as palavras- uma cedula --• 

pelas: palavras --· - dua~ cedulas~ ~Contendo um~. - Pa.r:a · 
Presidente da Republica~ F .... -~ _e o·utra- Qara V1Ce-Pres1~ · 
dente~ F...... -··· ·- --·· · · · · · · · · ·. · · ..... · · 

·Sala das sessões. 1'9 de novembro de 1890. - G. Bezottro. 
Indican1os que se áccrescente no final do art. · 70: · - de
vendo .a ccdul.a ser as:;;ignaJ.]n._ pelo:- . respec~ivos votantes-

. Sala das sessões, 19 de novembro de 1890. - Baptista 
da Jl.lotta. - José B_evilo.qua. 

Ao art. 73 accrescente-se: 
No caso de en1pate entre os dois cidadãos mais votados, 

ainda se procederá a noYa eleição c. repetindo-se o empat.e, 
decidirá a sorte. 

Sa.la das ses5ões. 19 de novembro de 1890. - B. Men-~ 
donça. • · 

O ar-t-. 76 substitua-se pelo seguinte: 
Reab:erta. a sessão~ lida é appro,:ada .-a acta, ·o Presidente 

do Congresso marcará nova sessão para a solernnidade da 
posse do cidadã0 eleito Pre·si-denf.e da nepublica! si se achar 
presente ná Capital Federal! e, no c-aso contrario! declarará 
encerrados os respectivos trabalhos~ convocando opportuna
nlente reunião do Congr_es5o para esse fim. 

Sala das· sessões. 19 de novembro de 1890. - B. Men-
donça. · - -- .. : . ~ . . · 

Ao art. 76 deve~se accrescentar - depois de ter o Pre
sidente da Re'Publica~ eleito· nos termos dos artigos antedore::-~ 
Drestado compromisso -perante o Congresso. · 

Sala das sessões. 19 de novembro de 1890. ~ Angelo Pi-
nheiro. · 

Vem á ,Mesa a seguinte 

DECLARA.ÇÃO DE VOTO 

Dec-laro que votei pela .en1enda que supprimiu o escru
f.inio secreto e contra a que reduziu as horas do _trabalho do 
Congre~so. - ./ oão Barbalho. 

::-.:··:.:-=.:_ --==:.<: 

:Nada· mai~ _havendo .a tratar. o Sr. 
para amanhã a seguinte ordem do dia.: 

Gontinuacão da discussão do projecto 
o .congresso . N acionai; 

Eleição . da .Mesa . 

. 
Presidente designa 

de Regimento para 

. . Levanta-se a sessão ás 5 horas . e . 20 . minutos . da . tarde .. 

, _ 
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PRESIDENCIA DO SR. ·.roAQUIM FF..LIClO 
~ ...... , 

Ao meio dfa acham-se present~s os Srs. Felicio dos Santost 
. Matt.a Machado~ Theoduret.o Souto~ Alvaro Botelho. -. Elyseu 
··1\farhn~. Francisco Machado~ Leovigildo ,Coelho~·· Joaqúin1 Sar
Jnento, João Pedro. Cunha Junior. Paes ·de Carvalho. :Manoel 
Barata, Monteiro de Barros, Antonio Baéna, Joaquim" Cruz 

.:T..heodoro .. Pach.ecq; }oaquin1 Catunda~ Bezerra de Albuquerqu~ 
Junior .. José Bernardo. 01iv:-erra "Galvão. · Amaro Cava-lcanti. 
Almeida Barreto~ .João Neiva. }""irmino da Silveira~ .JoS~~ Hy
:gino, José Simeão~ Frederi<eo .Serrano~ Floriano Peixoto. Pedro 
tP'aulino. Tavares Ba~tos. Rosa .Tunio,r. Coelho e Campos. Tho
Jnaz da Cruz. Vir~Hio Damasio. Dorningo~ Yicent.e. GH Golllarf. 
Qu intino Boca~l.n~a. La pét·. Braz C:wneii·o. Prudenf-r. de ::\forae~. 
Campos Salles~ Ubaldino do Amaral. Santos Andrade. Genero~n 
·:\'faTques. Haul in o Horn. Eslcv.=·~ ~Tun i o r.. Luiz D(llphino. Ramiro 
BarcelloR. Pinheiro Machado .. Tul i o Ft·nf·.n. ~e~ario .-\Jvj m .\til e
rico Lobo._ ·Eduardo \Vandcnkolk .Tf1~é .Toaqu írn rJ,~ Bn111.:1. 
Silva Canedo~ .Silva Paranho5. Aquilino do Amaral. Pinheiro 
Guedes. Bclfort Vieira. Uchôn Rorlri~ne~. Inrlio tin Br·a~il. Lau
TO Sodré. SerzcdP.ln. Nina R.ih~irn. - Gantãn. Pr~dE'O Chermonf.. 
J!atta Bacellar·. Costa Rortrig-n ~'~. C:u:::cmiro . .Tnn in r. nodrig-uP.~ 
Fernandes~ Henrique cie Carvalho. Ennes de .Souza. Anfrisio 
Fi alho, Nogueira Paranagu-n. NelsCln ·Pires Ferreira. Martinho 
Rodrigues, Barbosa J_.irna. Be7.mTil. .João r.Jopr~~ .Tustiniano dt~ 
Ser,pa~ Frederico . Bnrge~. .Tosfi Avelino. .To sé Bevilaqua. 
Goncalo de Lagos~ · Nascimento~ :\lmino Affonso~ !V!i
guel de Castro. Amodm Garcia. JEipitacio. Pedro .Arne
rico! Couto Cartaxo~ Sá Andrade, Retumba! Tolentino 
de .Carvalho. Rosa e . :Silva. .João Barbalho. Ah11eídn. 
Pernambuco~ .Juvencio de Aguiar. André Cã'valéanti! Ray-
1nundo Bandeira. AnnibaJ Falcão. ::Vteirn. de Vasconcello~. 
Pereira de Lyra: .Toão de Siaueira .. João Vieira. Luiz de An
drade. E:;;piriLo ·Santo. Belat:mino Carneiro. Thcophilo do~ 
Santos, Leite Oiticica. Gabino Bezouro~ Ivo do Prado~ Oliveira 

··V.alladão~ Felisbello ·:Freire. Augusto de Freitas! Paula Ar
gollo. To::;ta. ·S:Cabra. Enzcbio cie .:\ln1eid.a. /~ama . .:\rl".lnu· Rio:::. 
Garcia Pires . . M.arcolino 1\rfoura. Santos Pereira·. Cu~todio d1~. 
~fello. Paula · G11jn1al:·ães. :\'T.iHon . .-\n1philoph1o. Dion i si o Cer
qÜeira.! Leovigifdo Fig1.1eiras. Barão de -~. yfarcos~ . J\:IP-drado~ 
'Muniz Freire. Athayde- .Tnnior, Fonseca e Silva~ Fonseea Her- · 
mes. Nilo Pe·~,.an·ha. Urbann ~Iarconde~.. Manhães Barreto. 
Cyrillo de Lemos~ Alberto Bran.dão. Oliveira Pinto~ Víriato 
de 1\:fedeiros . .Joaqnint- Breves~ Virgilio Pessoa. França Carva
lho. J~uiz l'!Úrat. Bar5fi~t;ü~- da lV!otta. Ale indo Guanabara~ Erico 
Coelho. Lones Trovão .. Jacques Ourique. Aristides Lobo. May
rink. Furqiüm Wern~ck. Don1in~os Jesúi_no~ Vinhaes~ Thomaz 
Delphino~ Donde d_~ Fig-ueiredo~ Badaró~ Antonio Olyntho~ Pa
cifico Ma...;;carcnha::;~ Joãn Pinhejro. Rezende Filho. Chagas Lo- . 

_bato, .Jacoh da Paixão~ Alexandre St.ockler, Francisco da Veiga~ 
Ferreira .Brandão. Lamounier : Godofredo. .Gonr,alves . Chaves, 
Americo Luz, Feliciano Pe-nna.. PoHcarpo ViotU ~ Dutra Nicacio~_ 
Ferreira Rabello. Manoel Fulgencio . . Astolpho . PiL\ Aristides 
UVIaia, Gonçalves Ran1os: Carlos da~ . Chagas, Francjsco A1naral., 



roomingos Rocha, Costa Macbadof Domingos Porto, Paletà, 
João de Aveiiar, Corrêa Rabello, Bueno de Paiva, Ferreira Pi
res, João Luiz de Campos, Martinho Prado Junior, Bernardino 
<le Campos~ Francisco Glicerio, l\foraes Barros. Lopes Chaves~ 
Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal~ Angelo Pi
nheiro, Mursa, Rodolpbo de :Miranda, Paulino · Carlos, Costa 
;Junior~ Itodrigues Alves, Alfredo Elis, Carlos Garcia, :Moreira 
da Silva~ Rubião .Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhõe~ 
Guimarães Nata1, Caetano de Albuquerque,, · Bellarmino · do 
iMendonca~ Marciano de . Magalhães, Eduardo Gonçalves .. ·Fer-: 
nando Simas~ Lauro Müller. Carlos de Campos, Schimidt. La
cerda Coutinho. victorino Monteiro. Pereira da Costa, Antãn 
de Faria~ Julio ·de Castilbos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, 
Thomaz Flores~ Abreu, Homero Baptista, Rocha Osorio. Cas_
·siano do ·Nascimento, Demetrio Ribeiro, Menna Barreto, e 
João ·Severiano . 

• ~re-se a sessão. 
· Deixaram de comparecer o~ Srs. Ruy Barbosa. Saraivn. 

Rang-~1 Pc~tann. Saldanha Marinho, Joaquim .Murtin.ho. Tasso 
Fragoso. GoncaJvps Ferreira~ .José Marianno, Castello Branco. 
,Pontes de :~nranda. LadjsJáo !'\'etto. Santos Vieira. Francist}n 
Sodré, Fr6es da Cruz~ Sampaio Ferraz, Costa Senná~ Barão de 
Santa Helena. Luiz Barreto. Cesario Motta, Antonio Prado, Al
meida No~1eira. Antonio _t\ zeredo. Ernesto de Oliveira. Assis 
Brazil e Fernando Abott. · . 

E~ Hda e posta em discussão a acta da sessão antecedenf.~. 

O.SR. CYRILLO (pela ordem.). tendo verificado na :respP
·ctivn. ac.ta que seu nome. foi omittido entre os presentes no 
dia" 15 do corrcnt(\. vem. reclamar contra isso. 

Talvez pare~a um J)ouc.o tardia esta rec1amat;ão. ma~ 
nunca é tarde para se· corrigir o que e·stá errado. Assim, es
pera que se mande.· supprir aquella omiss~o. 

O Sr. :Sevilaqua (pela ·ordem) - Sr.PrP,~~de.n.te. come~arei 
·declarando que nunca tiY·e grande confiança na ~ffjca
eia da~ rmmerosa~ corPoraçõe~ deliberat1vas. E~er~.va qnfl. 
nesta situação, que inioiamos agot'a. no noS!;o paiz, altamente 
re~eneradora e moralizadora. d1minu i~sem em pa-rte o~ nh~
'f.aculos pe!'man-ent~s ~ara a efficacia que contesto. 

O SR. EL"YSEU 'MARTINS - Qual -é a efficacia que r,nnte~tn? 
O 'SR. BEVILAfl(JA - Deve ter tran~nat'er,iào d~ minh!l.:: 

palavras. S:r. PreSidente, que . a fidelidade -das actas e da 
stenographja, de tudo qne aqui nccorre, é o primeiro pas~o 
para este desideratum. a que aUudi ! · 

Tenho ree!amad0' constantemente sobre isto~ BiT'. Pre
sidente. e. no entanto. a in na o Diario O'fficial ·de boJe ó 
um auto ·de novas accnsac:.ões~ i:rne inYô1untáriamente sou 
·obri~ado a fazer. · 

Desfraldei. hontem. ·em apat:'te, o meu nrog-ramma! {Jj_ 
zendo: Viver tis claras.· E por 1s~o, peco, Sr. Presidente e H

lustres· representantes~. que tolQII!'eis esta minha franqUeza . e 
permittaes um pouco rle mais. franqueza ainda. . . 

~ão sei. Sr. PresidentE::~ si ha algum proposito., nem quero 
crer que haja, da parte do encarr~~do da confecção das · actas, 
n Sr. i~ Secretario. · 
.. ;,j ~ • .. • '. • ........ -· 
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. . 0 ·sR. MATrA MACHÃDo (1° Seeretario) ....:..: ·o -enearr~do 
é. um· official da. -sec~etaria. · ··"··': ' · ·· 

. · o 'SR. -·:BEVlLAQUA-i\fas ·as notas, quem· as fornece é· v. Ex.. . . 
· .·o. SR. ~'l'TA MACHADo. (.fo Secretario)' •.. e· sob a fisea..;. 

Bzacãà do Sr. 2° · Se~r~târio. . · · · · 
O :sR. · BEVILAQUA- Então a omissão é . dos dous. 

. Sr. Presidente, fiz uma conjecturor pro~velmente êstou 
errado: mas~ jl.1stament.e -porque quero viver ás. claras . . per
mitta Y~ Ex: . . que a ·exte~e . com franqueza~ pois ·se -errei!' . ser-á: 
este o meu acto de eontr1ccão. · · · 

Não sei si V. E:s:. me· ·encontrou -por ahi em alguma listn. 
vermelha ... Talvez em tempos antjgos... · · 

o Sa MA'M'A MACHADO. '(/0 Secreta:Mo) .....: F a. mfm_ (JU«) 
se dirige~ pess!)almen~e! · · 

O SR. BEVILAQUA -. Foi uma con.ieetura. que. fiz. e na · 
rrual -provavelmente e!;tOU em erro~ e si assim fôr~ quero 
fazer acto de contricclo. · · · 

Tenho reclamado aqui pela fidelidade das acta..c;. Do~ 
apartes que tenbo dado, a stenographia não tomou nenhnm. 
n(\m um sequer ! · , 

. O Sn. ~r~YSEU MARTINS- A tacbygraphia . não pode. tomar 
f.odos os apartes, ma:iime quando . s§o pronunciados simulta
neamente uns com outros ou com . as palavras do orador. · . . . 

Um Sa. ' REPRESE!\TTANTE- E até devia ser prnhibido in- · 
t.erromoer a todo . o pa~so o orador~ com apartes~ ·s6 por pru~ 
rido de falar. 

O SR. RETUMBA- Os t.achygraphos. não $ão qbri!mdos a 
tomar a.partes. principalmente quando nã.o são tlados ~or 
occa~ião de discursos. · · 

O SR. BEVILAQUA -Ma~ é: an e não foram sómente oecrn P_
nÓFl apartes. Eu ·vP.jo, ~Sr. Presjdente. figy.1rar aqui como f~.l-

. tanto á ~essão . todos o~ dias. o. Sr . . i o tenente Fragoso. H a 
nma porção de dia.:l .. ·1e foi ent.regue p o:r mim um reauerimen-. 
to em que elle manda pedir dispensa. de tom~r ~.~sento. e P.u 
esperava- a onportunidade ·Para declarar a· v~ Ex. ql,P eiTP. 
em um ·manifesto que proximamente diri~rá ao ~eu ~~tnrl n 
natal - o . Maranh§o. explicará as .razões. por. que ~e . vê- obri
gado· a renunciar a sua cadeirá. E~ sem duviffa dolorosa 
essa honra que ·me 'foi confiada .. de ser. po-tador dessP rerme
r.im~nto ou comrnunicacão. noraue o ... Con~res~o . Nacion."J 
perde ... na renuncia do "tenente Fragoso. uma das. maiores 
capacidades que o . :poderiam auxiliar.· e. mesmo orientar : 
norcrue é eTIA um dos mor.os mais -· distin~tos au·e .. têm .fre
quentado os bancos da Escnla ~filita.r~ tlm dos caracteres IP~.is 
nobres que eu conheço. Entretanto, f.igura. aqui . como fal-
tando· ás··sessõés. · . . . . . . 

·Peco :desculpa. si · com ·o proprio ·. de meu temperamento . 
a · palavra foi -úm nouco aléni de meu deseJo. ·Não · tive. en

·tretanto, intenção de offender. a .quem quer que -seja. A.ssjm 
procedendo." · sou· co h e-rente com: os ·meus :-principios .. l>U1gnando 
por : aquii!o que considero de justiça e, por eonseqneneia, ~nm
prindQ _o_ men dever. · ·· 



Ningucn1 n1ais fazendo observações~ é dada .. por appro-
v.ada a neta. .c. .· • . ·· .. · .. · 

· . Achando-se na ante-sala os Srs ~ .Ravmundo Bandeira.. 
.Toaqtlin1 Antonio Cruz e Pedro Velho ,de· Albuql.lerqüe :Ma.: 
ranhão, o 1" e o 3" depuf.ados reconlheeidos . pelos . est.ados 
rlc Pernan1buco c Rio Grande do Norte, e .o 2°, Sen:a:aor pelo 
!Estado de . Piauhy. ·o Sr. Presidente convida . a Con1missfio 
nomeada na ··Se-ssão anterior -para introduzil-os no · recinto~ 
onde 'Perante a l\1esa contrahen1 o compromisso regilnental. 

9 SR. COELHO E CAMPOS. (pela O'rdem) requer que . Seja 
convidado a prestar o compron1isso do Regimento- o ·Sr. Lean
dro Ribeiro de Siqueira :MacieL Deputado r.econhecido pelo 
Estado de Sergiipe~ que é introduzido no recinto · com as 
n1esn1as forn1alida.des e pre~ta o referido con1pronüsso. 

O Sr. Ramiro Barcellos - Sr. President(\ tendo sido ar-· 
provada pelo Congresso, ha dnjs dias~ uma moção deduzida do 
investin1ento que receben1os de todos os .poderes nacionaes na 
111(msagem que nos dirigiu o chefe do Governo Provisorio~ di
zendo que em nossas mãos entregava os destinos da Nacão~ que 
lhe tinham sido confiados pela revolu{)ão de 15 de novembro, 
julgo .de meu ::-~ dever propor ú Mesa qne não :-:eja retardada.:. 
a n1ensagen1 que t.en1 de lev-ar ág rnãos do :' chet'e do Gove1·nn 
essa nwção~ e rara isso propm1'ho qnr srja no-meada uma Com
n1issão de t.res n1embros . 

. Como signatario dessa n1ocão. Sr. Presidente. e julgando
n1e tan1ben1 interprete dos sentimentos dos n1eus . éo1npanheiro~ 
de bancada c de outros representantes con1 qumn tenho fal-
1~do a tal·; respeito. sinto a necessidade de explicar o vot\1' 
;flue dei e de ·Justificar a minha assignatura na ~ moção~ vi-sto 
f.cren1-se suscitado. não só 110 seio do Congresso. como nn 
imprensa c -no _ seio da população cn1 geral, interprcta~i5os 
dive~'sas soh~·c aquella ·n1oção. ,·. 

0 SR. ARISTIDES LOBO - Peco a palavra~ en1 _ ten1po op
POJ'l.uno-. . ,,: . · 

" 

U!\! -SR. REPHESENT.\N'rF. - Peço t.ambern a palavt•n . 
. O Sn. RAl\!IRO BARCELLOS - Senhores. apô~ um g1·avn 

acnntecin1ento -politrco e antes de constituídos e fundados os 
:podere~ regulares de nm· paiz. 'poderes que c.ahiran1 nas 
mãos dos revolucionarins venecdores. é de regra que . siga-~e 
nn1 gov~ern o rlictatorial. provisorio ou transitorjo~ qne não s<í 
mantenha a orde1n publjca~ 1na:::: cure tambem dos serviç~ 
nacionaes no intPrregno que vai da re.volução ii. rcc(m .. qf.rucção 
do pair.. (.4.pnia.dos.) . 

Foi isto qu~- aconteceu no B.razil consecutivamente · .á 
r(lyoln(;ão df' t5 rle noveiDbro. Vencedora .a revolução·~ o'rga
nizon-se o Governo Provisorio. e este. no mais breve tempo 
que poude. conyoeou a :Nação ·a que· elP.gr.~sc rcprcsentanr-.as 
SQUS para~ · primrdramente. organizarem os poderes publicos 
e dcerctarern a Con~tHúição. c~ depois~ reuniren1.:...se con1o ca
n1aras regulares~ afin1 de darem os meios . .de governo .··aos 
:poderes. _que_ n.ascessem ·dessa .•Constituição. (A.poiados.) 
· ' A primeira . parte . desa incun1bencia ·estamos nós desem

penhando: e ella · decorr~ exact.an1ente do · decreto do Governo· 
Provjsorif1. pedindo ao paiz -que ·elegesse ·a Constituinte e .- ao · 
n1n~n1·o , tcnTpo ·:eleg-esse representantes .. -dns· can1aras : ordi-



=narias. Como Poder "Constituinte, estou eonvencido de que 
o mandato r~fere~se :á organização dos poderes ·publicas pela 
organização r.Ia · Constitui-ção: ·com·o. membro · de um dos cor-: 
pos legislativos creados pelo- decreto do Gnverno·, mas que 
póde desapparecer pelo voto do Coiico'resso . (Apoiados)~ não 
me .considero no exerci cio de competencia -o:rdinaria, pois que 
o 111en logor póde ser e:x:tincto! acho mesmo · qtie deve ser 
extincto (A.poiados da bancada rio-grandense) pelo> proprio 
Congresso . . · (A1Joiados.) . . .. · 

Como p<isso conside~ar,._me inv-estido de taes . podetres, 
si o Congresso ainda' não . f aliou . no sentido da·. legitünidacte 
de sua creacão? Por jsso. considero-n1e investido do Pod.er 
Con~tituinte: quanto~ r,or·(~nl, ao Poder Legislativo. depende 
do voto do Congresso~ e o Congresso pólde crear urna só Ga
n1nra; acho . n1f'~mo quP. dt"'Ye fazf'l-o. (A1)0irulos do. ba.ncarla 
r'io-(f"J•andenNc.i 

·Em ta<?$ condic;õf~~ não exisLt~ IP'oder Lcgisla·tivo, não 
existe ainda nenh11:m podei~, fo1"mado. exi.ste apenas a Dir..tn
clurn crf'nda p~la · 1·evolução. Esta Dictactnra de.~appar~ceu. 
auando o Govr.-rno Provisorio veiu l1a dias· declarar ao Cnn-
grc~so ... -

O SR. ZAsL\ - l\fas ex.iste a soberania nacional. que niio 
rl0sapparecc nunca. · 

O 'Sn. :Fl\~nRo BARCELLOS -E nós. que esban1os fazcnrlo 
aqui senão f.rata;ndo ele promul~ar uma Constituic.ão por ele
legação da soberania naci,onal? Deixemos essas palavras cnrn
J)anudas, que serven1 apenas nas praças publicas para os 
tr·ibunos! n1as que não causam in1pressão ao cspirito da.que11es 
que senten1 a responsabilidade de representantes ·:do ·seu paiz. 
(N1.trnerosos apoiados.) · 

O Sa. · ZAlvrA -- Não sei si o orador ' se ' refere a n1im. 
Tenho tanta honra de ser tribuno de praca publiea~ corno 
representante ·no Covgressn. · 

::~ O ·sn. RAMIRO It<\.RCET.J-08 - Não conheço o illustrc T'epre
sentant.e qut' · falJa; não sei si é tribuno: não podia ·pofs di-
rigir..:n1e a ;8. iE.x. . 

- · l\fa~. dizia eu. no n1on1ento en1. qüe o Gover no P rovi~n1'io 
depoz nas n1ão·s ·do ·Congres~o ~acional os podere~ rle qnc 
estava jnvest.ido pela revolu-ção~ o Congressn ficou ~enhor 
rJc todos os destino~ nacionac~. não ficou só . ~enrto Con5f..i
tuinte~ Nestas condições~ que · conlJ>eUa ao Congre'Sso Na-
cional? · · . . 

De duas Uina : ou crear Un1 novo Govel'nO Provisório, 
visto que o Congresso ~acionai não póde ne1r1 administrar. 
nen1 legislar' ncrn Jaz.er .lustiç.a: ou pedir _ao . Governo~ que 

· encontrou, filho da revolução~ que continua-sse~ até que a 
Constituição estivesse vof.ada e constitnido.s "todos os poderes. 
( Apm~a~los.) ·. . · 

Onvi aqni un1 illnstre representante faliar em transfnr
mar- se n Congre~:so e1n Convencão Nacior.al. ~fi·) vejo, 
senhores, que ist.o possa decorrer de .un1a revolução quasi 
pacifica. como foi a: dq Brazil. (Apóiados.) 

. . Estou . certo de que o Hlustre representante não me deu 
esse apaL"'f.e desejando que o ·Congreso se transfonnc. porque. 
me~~s. senhores, alguns dos n1eus ~_migos positivistas me 



t.êm n1uif.as vezes fallado em um conceito .derivado da. su~ã 
doutrina e vem a ser - que não ha anarchia peor do que. a 
anarchia. d~ muitos~ a ,anarc1Ha do parlamento: e não p6de 
J1aver maior anarcl1ia <lo que um Congl'esso ConsUtuinte 
transforn1àr-se em Congresso. L"egislativo. porque não p6de 
simultaneamente ·exercer as duas funcc~es sem a anarchja 
transportar-se immediat.amente para Q ~centro do Congresso. 
-(A.poiados.) .: 

. Eu~ que sou ordeiro e conservador da Repuntica. o qne 
deseJo é que a.s 'funcções sejam delimitadas. ( Apo·iado.f).)- Ars. 
funccões do Congresso. não podem ser perturbadas por 
r:mtra.s. rruaesquer. . 

E eu. que não tive medo dos meus amigos que fizeram a. 
revoluc;Ho e que foram .colloc;ados á testa do Governo. ·eu 
que mP, deixei eleger em virtude de um decreto do Governo 
Provisorio. não posso recear. por quinze~ vinte dias ou nm 
mez! dar-lhe a confiança que neUe tinha! ao ponto de mr: 
deixar eleger segundo () disposto no regulamento eleitoral 
qüe e11e fez. (A.pm"ados.) - , . .. 

iE' ·preciso djzer a ·verdade: eu não estou hypóthecado 
a ning,_1 em. estou bypothecado ao meu J)ajz. Não se pense. 
porta.nf.o. qne é nn1a barretnda qu~ fa~o ao Governo ; s6 qt1Pro 
rio Govf'rno que cumrrra o_ sen dev~r. Approvada a 'Consf.i
tn1çfl.o. neponhn. f.odos os pocferes e venha ~ollaborar comnosco 
na or~anização do paiz: venha como cidadão, porque a forma 
repnhlicana. é isto mesmo. · . 

Assim. nrooon:ho Que. nomeada a Commi~são. est.a. inter~ 
";·préte a mocão conforme o pensamento que a d1ctou. ao meno~ 

neto ane me diz respeito: nroponho tambem uma 13Xcenr-ã.o 
;á: mocão. porqu~ a assig-nei deba!xo. deste nonto de vista. 
\lU faHa-se em Poder Exeen tivo. como si fá existisse. ~fio 
ha nenhum poder creádo. : .. 

Ul\!A voz-· Ha o Congresso~ 
0 SR. RA!I.nRO BARCELLOS .-- Não apoiado: ha s6 pode-r 

revolucíonario. que ahi: está ·como e~istia. (H a v,arios apar-
tes.)· · 

· Poàf.l.r Exer,nUvo. parn. mim. ~ s6 o podP.r nrovi~orio. ryur~ 
estava administrando e aue no n1eu conceito devP- r,ontinnar 
a admjnist!'ar ':o paiz até~ estar approvada a Const1tuicão; é o 
node-r de facto. 

Em conclusão. como é estP. 0 meu votn. con1o .é- o ele 
muitos dos meus oompanheiros dP- bancada e on trns que p::;tão 
assignados na mocão. proponho o seguinte. (L{: . .) 

VozEs - M"nito bem! ~fuito bem! 
E' enviada á ·1\fesa e lida a seguinte· 

~ Recrneiro ~"i. Meso. cruc S? nõmei~ uma nommissão ·de 
f.rcs membros o ara redi~r a .mensagem que. tem de ar.nm-
panhar a m0cão votada ante-hontem. · · 
· E;:;-naJmcntP. propon'hn que se torne e~plicarlo na n1cn-
~azem o seg,_1inte: 

· - .• J 

Que~ :o Congresso~ senhor dos àestinos da Nat;ão 



e de posse de todos os · poderes nacionaes1 e reservando-se 
o p1eno exercício dos poderes constituintes, espera do pa
triotismo do Governo Provisorio que continue na gestão dos 
negocios publicos, revestido de todos os poderes necessarios 
para o desempenho de sua alta missão. - Ramiro Barcellos~ 

Depois de apoiada, ·entra em discussão ·a moção. 

(O Sr_ Presidente deixa a =re.~pectiva; cadei·ra. sendo. snh-
stituido pelo Sr., ,Vice-P·residente.) ·. . · . 

· · O Sr. Aristides · Lobo ·- · (Extraordinario movimento · de· 
attcnção) - Fui um dos .signatarios da moção que motiva 
o presente debate~ e preciso~ portanto, explicar-me perante o 
Congresso, pela mesma razão que levou o meu illustre col-
1ega e an1igo a faze1-o. · · · · · 

O assurnpto é demasiadamente grave e de grande rele
vancia. para que possa passar sem o pronunciamento clarC? 
e explicito :deste Congresso .. 

Sr. Presidente. eu venho êl. tribuna aconselhado por toda~ 
as advertencias da cordialidade c da prndencia que a situaçfio 
inspira, e, direi mesmo. por todos os conselhos dn. Ion~n.n i mi-
dade que o momento nos impõe. · 

Trago em mim os estimulos. c nlio as imposições do pa
t.riot.ism-o. oue n ~if1utcão anormnl (l l'Xf.ranrdin~rin p6dc nxigir. 
e exige realmente de · todos o~ que desejam inst.itnir e con~o
lidar o regimen puramente democraf.ico em no~so paiz. 

:Mas. Sr. Presidente. precisamente para que eonsig-amn~ c~!==e 
:f'im~ é necessario qu.e determinemo~ com clareza. e nitidez a si

--= t.uaoão politica em qne cst..amos collncados e firmemos bem os 
-·prjmeiros passos do Congresso na ~ande obra de que elle est!i 

encarregado. . 
!Lembrae-vos; senhores~ que estámos perante a Nacão · e 

;perante o mundo e devemos ser da. mai~ severa compostura 
na reso1ucão de· nossos actos. para que~ amanhã! incursos na 
contradição do nosso proprio vroceder. não sejamos acoimarlos 
de levianos on indiscretos e tido~ por desconhecedores dos 
nosso~ proprios principio~. a one não ~oubemos ohedecer. 

E' da mais alta in1poríancia. senhores~ o inicio da . exis
tencia institucional desta Assrmbléa. 

Não esqueçamos que ena é a primeira assembléa da Re
publica e por ella · vão cotejar-se todas as esperanças do 
·Paiz. ~ 

ilVluito bem disse . o m·eu ·i Ilustrado col1ega que me pre
cedeu na t.ribnna. que o poder de facto. o poder revoluc!oll ~ 'T'io 
tinha vindo no seio do : .. Congresso depositar em suas mãos 
todos os poderes que assumira em um momento de salvação 
nacional. 

ReProduzindo, de certo modo. o -pensamento da Mensa
g-em, eiia affirmou~ com incontestavel verdade, que o poder 
dictatorial~ fatigado desse ·pesado encargo. deu-se -pressa. na 
phrase do proprio chefe proyisorio do Estado, em vir entregar 
á Nação os seus destinos. · 

·~Ias.· si assim ·é. desde esse mon1ento. desde que por 
forca da l\fensagem. oue recebemos. o· poder . revolucionario 
resignon a. sua investidura no ~eio do ·Congresso .. o que· existia 
á face da Nação? · ' 

UM.A voz:- Nada . . 



0 SR. ARISTIDES LOBO - !Senhores,. ninguei1_1 se coÍ!Õe~ 
acin)a da evidencia dos factos. Nós .estamos erri presenca do 
paiz, ·aqui constituído, e o Congresso, não ha contéstal-o, é a 
uniea aur.f.oridade e a unica soberania legal do . paiz. (Mu.itos 
apoiados e 1nu:ito be1n. rnttito bem .. ) . 

·Contestar~ senhores: qu.e o Congresso ten1 eni suas n1ãos 
todas a:S faculdades soberanas da Nação: por forÇa da solen1ne · 
e nor1nal investidura do seu n1.andato~ é negar a cx:istencia 
deste e por en1 duvida o pronunciamento da consci eneia po
pular. 

Não~ . :Senhores~ isto não é possível. (A.JJOiados · e ·rrnâto 
bem) · . · 

Fica~ pois~ firn1ado que o :congresso .·Nacional é o unico 
poder existente. ou o cr·a al.é o n101nento en1 qu e d{~ ~ua 
propria autoridade constituiu o Poder ·Executivo. desmem
branrlo de si~ provisoriarnente~ essa faculdade. (.Apoiado.(\ e 
?nu.'ito bem.) 

F:\L\ Voz-· Esta ~~ qn0 ~~ a Yf\r·dntie. 

O Sr.. BA1\:IIRO B:\nCEr .. LOS - Não disse o contrario. 
O Sn. . .AHTSTIDES J.ono ·- Bnm. si assim é~ qual a con~e

fJ'I.H!nr.-in fatal c ineYiLaYt:.J que d~c-orre deste ·facto '! 
E' que ao Congre5so compete a constitu iç§o de todos os : 

poderr~. !r-ansif.orio .... nn dr-.finif ivos que sejn.n1, con1 que deva 
ou qneira dof.ar o paiz. (ilpoiot/o.ç; e 1uu.ilo bem .• ) 

E o Cong-resso. ~en hrwes~ cnmprehcndeu tanto que era 
c~sf.e un1 do:;: ~cus primeil·o:-:. dr~vnre~ • . qne apressou-se em 
constituir o Poder Executivo, investindo o poder revolueiona
J•io. nu a:=: suas entirlad0~ rlc af.fribuições ,que estas já ·não pos-
suiam·:. (Apoiados.) ·. _ · 

Com esse facto <l Congresso provou~ perante a Nação · e 
p~rante o n1undo. que . estava seriamente preocupado da ele
vada missão que lhe ~ foi con.fiada: provou ainda que nã.o lhe 
havia es·capado -a momentosa e palpitante necessidade de 
dotar n. administração publica~ cuja actividade não póde ser 
inJcr-rm119ida. do:=: apar~lhns c rcc11r~os neeessados para poder 
agir. f.A;)(iirrdos.) 

.·\ f·on~titu i~ão dc1 cxi~cut.ivo · provjsorio~ portanto~ é a 
expressão YP.rdadeira ~ uniea da nwção votada por este Con
gresso. (.!.llu:ito bem,.) 

íFalla-sr. em que :=:c pretende converter esta Assen1pJéa en1 
Gonyenç5n :Xacional. · 

· Ma.~ onde está semelhante pen-san1ento ou semelhante pre
t.enf}ão~ desde que. em ve-7. disso~ acabamos de delegar uma 
de nossas faculdades ::;oberanas? 

A ahsorpção de todos os poderes~ accumulaoão de todos 
r.11c::; nas mãos da .-\sse1nbléa. não é acaso excluída inteira
mente pelo acto de or:r;anizacãó que acaban1os de praticar? 
Sem duvida: que sim. ( .4.J)Oiados.) 

Mas~ senhoras~ essa situacão é · creada pelo proprio go-
verno reYclucionario. . 

Vindo resignar no seio do Congresso os .poderes que de 
facto recebera. que outra consequencia senão o seu -proprio 
. ·r:lesapparecin1e.nto deveria esperar ou prever? (.4.poiados.) 

Allega-se. entretanto~ que o ·Congresso é constituinte e 
não t.en1 ·faculdades legislativas ordinarias. 



Ul\u voz- Não deve ter. 
OtJT&\ :voz - ·Não ten1., 
O SR. ARISTI·DES ·LoBo- Contesto a proposição. (Jluitu. • 

apoiados.) 
Pergunto-vos Si SOU10:5 OU não a soberania constituída da 

Nação? 
UMA voz- Não~ 

O SR. ARISTIOES Looo ·- Somos, sem duvida, e, ~i não o 
somos, . que .viemos_. aqui . fazer? (41-po.iadps; _ ?nu_ito b.em_ c 
apartes.) · . 

Senhores, a soberania constitQ-ida de un1. povo, quando 
-por força de circumstancia 6 o poder · unico, não encontrar 
limites ás suas faculdades organicas, senão no prpprio poyo 
que lhe delegou taes poderes. (Apoiados; muito bem.) 

Competem-lhe, pois, tanto as organizações definitivas 
como as accide~taes e transitorias ®e possa_ encontrar em seu 
can1inho. (Apoiac!.I:Js; ' ·mtlito bem e apartes.) 

.Argumentemos com a propria moção do nosso collega, 
que detern1ina este debate. ,' - _ 

Ella in1plica a- delegação do legislativo ordinario no Go-
verno· actual. I 

l\laB para reconhecer~ sequer~ a continuidade desse direito 
no poder dictatorial~ é preciso que o Congresso. possua essa 
faculdade soberana. (.:.lf?.r.itos apo·iados ~· mmitt.) be·rn.: rnuito bem,.) 

Si vós não tendes a faculdade de legislar ordinarian1ente, 
com que direito ides investir o poder de facto de un1a attri-
buição que é vossa ? · 

Isto, senhore-s, não é con~~t.aveL . · 
·S-i o Congresso~ r.ep.ito~ verifica. que não tem a frc.culdaLic 

de legislar ordinariamente, não tem .que · fazer delegações.· 
(Apoiados.) 

O seu papel, logico e unico~ seria silnuJar que não via 
:o poder anormal que a s·eu lado e-stava legislando. (~lfu:ito qe1n) ~ 

O SR. RAl\1IRO BARCELLOs - Não apoiado_ 
0 SR. ARISTIDES LOBO ·- Eu disse no p-rincipio do meu 

diScurso que nós precísavamos firmar bem os primeiros 
passos e as primeiras resoluvões deste . Congresso. · 

:A.ffirmo que essa posição é absolutamente necessaria á 
sua auctoridadé. 

Não ha: estúu certo. p:ensamento algum de hostilidade 
ao Govern-o _ na moção que foi votada. (Muitos . apoiados.) :: 
me ~parece~ me$mo; que elle deve acreditar-se aqui como no 
~eio de amigos, o que não exclue, nem preter·e o exercício 
dos deveres que a Nação commette a cada nm. 

®.sta representação, por outro lado, estou tan1be1n con
vencido, levantar-se-ia inteira no dia .em que · .surgisse en1 
seu seio um pensamento reac:ior contra o regimen que · que
remos fundar. 

Ai daqueHes que desconhecessem as faculdades soberanas 
deste -Congresso e a intenção do .seu mandat-o; porque, então. 

- abrir-se-ia de novo o . período revolucionario que acaba · de 
encerrar-se. (Muito . bem.) · 

. Mas, senh~J;es, não ··estamos . em . presença de ~emelhant~s 
previsões. 



O espirito· da Nação, nimiamente ordeiro, assegura um 
dilatado período de. paz e de . estabilidade social. . . 

O Co11o"ressõ acaba de acudir a essa. ordem . de :senti-
n1entos. · 

!Eu não vejo, .. pois, em nome de qu'e necessidade ou de 
que princiP.ios se levanta esta questão. 

Si o- Governo quer . ou> carece de ·alguma prova solenne 
de confiança, si esta investidura nãQ lhe basta para· desempe~ 
nhar-se <los seus deveres e de sua grande responsabilidade, 
pronuncie-se francamente, reclame esse apõio de que. · ca-
_recé. . . .. .. . . . . . _ _ _· _. . . .. . . __ . . . ____ _ 
· ·Mas, para que ver no · acto do Congresso uma manifestacao 
de desagrado? · 

·O SR. RAMmo BARCELLOS - V. Ex. pensa que sou orgão 
do . Governo, mas eu estou pensando por mim mesmo. 
. 0 Sa ARISTIDES LOBO - Não estou dizendo que V. Ex. 
seja orgão do Governo, mas a sqa moção exprime um pen-
samento delle. • 

O SR. RA.:."\!lRO BAnCELLOS - Mas o acto do ·Congresso 
não e.stá decidido~ eu assim o explico: o acto, pàra mim, 
:.1ão e~tá claro; o nobre Deputado o está interpretando de 
outro modo. 

O SR. _-'\.RtsTIDES LoBO - Para mim, elle é clarisaimo; 
refere-se -exclusiva e positivamente â inv~stidura do "Pode~ 
Executivo.· 

Comprehendo todo o_ ·alcance da medida votada e, devo 
até . di~el-o, ·tive-a como uma prova de animacão e .confiança 
mesmo .ao Governo actual. _ (H a ·um aparte.) 

• 0 TO o 0 

o Sa AruSTIDES·. L'oBo -~'Eu~ bem como o nobre Depu-
tado, tenho no r o der.: ·companheiros de revclução: que puze-· 
ram commigo~ por a·ssim dizer, as ~abecas no cepo da reaecão 
revolucionaria, corren1os os mesmos azares e te1nos ·ou de
yemos ter p mesmo empenho pela causa da Republica. 

Todo muD:do· sabe situações semelhantes a quanto 
obrigam; màs, senhores, eu procuro para as instituicões nas
centes .· neste momento uma base segura ·de estabilidade 
politica. . 

Divirjo desses meus amigos no modo de encarai-a. 
Eu pergunto: Si passar a moção que acaba de ser pro

post~ e si o espírito publico, mal impressionado por ella, en
tender que a primeira assembléa da Republica se. retratou d~ 
seu acto, :qual é~ de futuro, a auctoridade deste Congresso para 
decref_ar a . Constituicão que tem de reger este ;Paiz? (Apoiados. 
e ·muito bem.) 

VozEs - Ha de certo retractacão. 
. - . 

· 0 SR. RA--rvtmO BARCELLOS - Não ha nenhuma. Eu fui ·· 
.'um·, dos · .signatarios da moção e estou e3JI)licando o meu· pen
samento. · · ~- · ~ 

: o SR. . .ARISTIDES LOBO ...:,_ Senhores~ eu creio havei-o -dito, 
puz-me em frente ·dos ·factos · e das circumstari.cias e inter:... . 
roguei calmamente a minha consciencia, e perguntei a mim 
mesmo, sem ·_obter resposta; de onde ·vinha esse · obstaculq 
para o . Governo em :ac~eitar ·a moc!o que foi votada. . . 



· · . Si ha ·uma razão de tal ordem, que· :!ssa medida -impede, 
.ou .taxa a·. acção ·governamental_. ql.le ella nos seja ex.t;osta. · 
· Si ha motivos para uma suspeita de hostilidade, me pa

rece que a sua attitude deveria ser outra: ou não ter largado 
de· suas mãos _os p'oderes. revolucionafios,. ou vir, pelo· menos, 
debater e esclarecer-se perant~ ·? Congresso. · · · 

·VozEs - ·· Perfeitamente. 
. . . 

O SR. .ARISTIDES LoBo ·-~ N'o primeil'o caso, repetirei, 
· para ser logico com . o seu :proprio :pensamento: esse que se 
julga OU: é .ainda ·de Certo n1od·o depositário dos ·destinos da . 
Republica, ·devera· manter· em si as faeuldades··<rcf qtfe· se'ih.aY.ia_ ... 
investido. . . . 

Vn·, porém, ao. seio do Congresso _resignal-os e, depois, 
pretender-se investido dos · attributos de ·que se 'despoj.:>u, é 
simplesmente absurdo e incomprehensivel. (Apoiados e muito 
bem-) 

O S.a. Il'\-"'Y.tiltO BARCELLOS - O Governo não ;pretende 
nada; eu não rfallo aq~i pelo Governo. 

O SR. ARISTIDES LoBo- Estou com a palavra; po:.:. minha 
vez a~sif,'llalo _a .situação das cousas, e attribuo, porqü.e, sei, 
ao Governo as intenções contidas na mocão que se discute, 
V.· Ex. não m'o póde impedir. · 

O SR.. RA...'\Un.o BARCELLos -Ben1; mas nãp referindp-se 
á mo(ião que ap-r·esentei e é minha. 

O SR. ARISTIDES Loao - Refiro-me ao pensamento do 
Governo; sei que elle pensa assim e quer essa nova attitude 
da parte do Co~esso. · 

O SR. R..uvnao BARCELLos - Isto é outra causa. 
==-. O Sa. AruSTIDES LoBo - Pois bem; é :nesse sentido que 

estou · fallando. Tranquilise-se V. Ex.: e ··eu creio ·:que' _ó Con-
gresso me comprehende. - · 

Que impede, senhores, ao Governo de vir pedir ao Con
gresso as medidas de que careva ? 

O iSR. R-\MlRO BARCELLos - :E' trazer a anarchia ao Con
gresso. Si o Governo -pensà como eu, pensa muito bem, muito 
prudentemente. (H a outros apartes). 

O SR. ARISTIDES LoBO - O prpprio Regimento previne o 
caso, evita · imagjinaria anarchia. 

0 SR. RAMmo BARCELLos :-Não sei como pensa 9 Governo 
O SR. ARisTIDES · LoBo -. Eu não ·curo disso, mas · não 
O SR.' RAMIRo BARCELLOS·~ Não sei como pensa o _Gov~rno. 

que . é, afinal, o que ·se pretende.. · 
0 SR. RAMmo BARCELLOS - Não ha tal- despojo. 
UMA voz ---: Qual é ' esse despojo? · 
O SR. _.c\.rusTIDES LoBo - Que quer dizer essa inves

tidura implicita da soberania legislativa -do· Governo, que se 
pretende? 

O Sn PINH:Elao GuEDEs-Esse é que_ é o desp_ojo. _o.: Go~ 
· verno é, ·· de facto, 'Poder Ex~cutivo e mais nada. {~a outros: 
ÇIJ.al'l e.~!) 

...... .... .. --- - ~- ~ .. . -··• ..... r 
.. ~ .. . 



.. 
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· · · O ·s~ .A.rusTIDES Loso - E1n todo o caso, não é de. modo 
algun1 ·admissivel que -esse acto se pratique a ~retexto de in
terpretação ·.da · moção· que foi- votada. · . . · ·_ · · 7: · 

-~0 ·s&.. RA..l\nRo BARCELLos - Peco a meu · collega Iicen{:a · 
:para dar-lhe um aparte. Que diz a moção? ·· · · 

. . 

O SR. - -~ISTIDES Loso .- Diz que o Cong1·esso . 1·esolveu 
. investir o ·poder de faeto de faculdades executivas, que já 
estava exercendo, n1as que r·esignou. · · ·. 

. ' ' 

0 SH. . . R.u.nRO BARCELLOS - Lá se . falia em Poder Exe
- -cütívo. 

O SR. ARISTIDEs· LoBo - O Poder Exe-cutivo é o mesmo. 
- . O ·SR. · R..\Mmo . .BARCELLOs -· Mas não: existem poderes 

creados, n1eu collega. · · 
O SR. ARISTIDEs LoBo - Sim; n1as pode·meos creai-os, 

n1esn1o por .provhnento provisorio. E, depois~ seja qual fo1· 
a situação .política de u1n paiz~ na propria situação revolucio-· 
naria~ en1 tudo que está acm.unulado e concentrado nas n1ão·s 
dos homens que governan1~ mesn1o nesse caso~ ha n1edidas de 
indole e natureza legislativas e outras executivas. (Apoiados.) 

·\·ozEs .- Sern. duvida. 
O SR.. .ARisTIDES Loao - Portanto~ o pensamento da 

1noção, claro~ explicito e evidente, foi pura e sim.p.lesmente 
coni'e,·ir ao Governo ·o Executivo. 

O Sn.. Jl:\MIRO BARCELLos - Eu assignei a n1o~.ão debab:o 
do pre$Úppo~to que _já . e~-p~~q~~~- · 

O SR.. AnlSTIDES Loso ·-. -... .. Ben1; eu estou 1ne ex;plican.do 
por nlinba vez. . . r... . 

O SR. PINHEIRO GUEDES - A Nacão . é um ente . . o Con
. gres;;~ a cabeça~ ·· e .. o P·oder E:xeCili.t.ivo os braços. · (lia-' outros 
aparte$.) · · · 

. O SR ... A.RiS'l'lDES· LoBo - Con1bato, · · em todo o caso, a 
lno.ção do· ·meu . collega, porque, ~m hypotbese alguma, . ella 
do meu collega, porque~ ~m hypothese alguma, ella ~pode ser 
pode ser interpretativa do que se -votou. · . 

Si queren1 um acto positivo, cla~o, distincto daquelle: 
o caso é outro. · 
· O Congresso póde~ a meu ver, desmembrar de si o Legis-
lativo ordinario e delegai-o ao Governo. · · 

Não é isto u-ma regra, é u1na .. . excepçã0 devida á situação 
eÃ"traórd1naria em que nos achamos. . . . 

T.raga, pois, o Governo seu pedido ness~ H~ntido. 
· Penso, estou convencido, niesmo, de que o Oonieoresso não 

recusará , ao · ·Governo revolucioilario · essa grande m·ectida e 
fará esse . ·extremo sa·crifieio em favor · da marcha e regular 
andamento da administração e dos publicos :·negocios. 

. . O que eu quero~ en1 todo o cáso, é salvar a . dignidade do 
. :_ ·-Gongresso e firmar a. sua incontestavel soberan,ia ·· e compe-
. ·..-_ tEme ia· para aetos-- sem·elhantes. . 
.. . o· que eu não· não · desejo -~ que possamos ·apparecer pe.:. 
rante a Nação e perante o mundo como tendo . retrocedido 
daquino· .que affirm~mos. · · . · · _ .. 

. o' sR. &MmO BARcELLOS - Proponha nesse sentido .uma 
mQçã~ e e:u re~!I:arei a m~J:!ha-: ~ã9. faÇQ 9:Uestã9. de .pala~~. 



o· .ciue quero ê o facto: que . o 'congresso não. cogite .. de outra 
cousa senão . da materia· ·constituinte. ·.. . ·. ' < . . ·- : ·. : .. · · .. • . · 

. ~ ·. o Sn. : ARÍáT.ioEs: LOBO .·:· .. ;. j"<{~· -tenho . ôhtido-.'alg(u~a coti~-~ do 
meu digno_ eolleg.a; elle eoncede q1~e o Congresso- tem fa-cul-
dades . legislativas ordinarias. · · .· · · · 

Ô · .gR~· .. RAMi.R:o .BARCEti.os ·_ . Não .coÍicedo .nada . 
. . .. . ·o: SR. . ARISTIDES LOBO ...:..:._ ·concede~ sim~ é: nem póde deixar 

de fazel-o. IDiesdc que adn1itte que o podemos delegar, confessa,. 
ip.>o · facto, · que · temos a faculdade delegavel. · ·· . . 

.0 . Sa .: R.~MIRÓ ·· B . .\RCELLOS -·- · íEstá . transformando o n1eu 
pensamento. · · · · . . · · · 

O Sn.- ARISTIDES LQno. - . .A.caso póden1o.s · delegar o que não. temos ? . . . . 
Quem já disse cousa. semelhante ? 

' 
0 SR. R.'\.MJRO BAHCELLOS - Não é delegação. é UOI'l11ali-

sação do que ·existe. ~ · = · 

O SR. ARISTIDES LoBo - Isto é que é jogo de ~alavras. 
~Ol'Inaiizar ui11 poder~ quando. assin1 seja-, UO . sentido 

agora· en1pregado~ ·(é. dar-lhe o aspecto legal~ é legitimal-:-o.; 
Mas não se trata disso, porque o poder resignado deixou 

tle existir~ e~ consequenten1ente, trata-se· agora de uma· nova 
ÜlVP~tiflura, de uma verdadeira delegação. 

· O Sn. H.A!\HRO BARCJ::Lr ... os - Disso resulta que elle não 
püde governar~ legislar, nen1 . co usa algl.üna. 

ü Sn. .ARISTIDES . LoBo ·- Siln, ·. sem duvida, é essa a po:.. 
sieão do · Executivo actual~ no que , toca ao Legislativo~ salvo 
quando novos poderes lhe sejam conferidos. 

o SR. .. RAl\HR~" BARCELT~OS -~-· . QuerenlOS . ir ao .. mesmo fim. 
o SR. .ARIISTIDES LOBO - .·Por caminho diverso, . mas os 

n1eios impor:ta~ muito. · · 
· O SR. R.AMIRO BARCET~ios ~ São questões .de palavras. 

-

O SR. ARISTIDES LoBo - Meu col.lega·. colloca~se no exclu
~ivo terreno dos faetos, eu disputo ~rindpios, que ··não .sei 
nem quero · abandonar. . - .. 

Eis o qi.ie ·n()s . divide . 
. () . 18_R. -R.u1:mo:. B.lliQELt.oS Estou nesse . terreno·. 

. . ~ - . 
O Sn. . ARISTIDES ... LoBo ·- · Fiz parte . do governo revolu

cionario· e · assumo, ·perante o paiz, · toda· a responsabilidade 
da ·posição-,· qtte. :tomei; . declaro! mesrilo,_· que·· estou< prompto .a 
praticar os mesmos actos; dadas identfcas circumstaD:cias; mas, 
desde que a Nação se constituiu delegan(!o ~a : este· Conçe~so 
a sua soberaí:üa~.- ~ a este poder qu~ devemos : obedecer. · ~· . 

, ·:E, .si- · nãor . ·senhores) que .significa _-essa · entrega ·de .. po
de~es ·revolucionarias nas mãos do Congres3·1? · · 

· O SR.. · Z.:u"\L~ ··-· - A não ser o. que · ri.ós interpretamos. · não · · 
i'of ··senão-· uma "'comedia; .~·que n~o-.. acceitamos : · · :. · : .. · · .:.· · · · · 

·. uM: SR.· :R:Ei>aEs]ú~~TANTE · .:_ ~Na · . constitui cão temos: que. ga-
rantir os.· .destinos da .. Nação... .. · . , . . . , · 
": . . ' · . .. • ' ·- . ~ · ... : _· . ._ .-:· -''·" ,._. ::. · .... · .. . . . . . • . ·. . .. . 19 ·. 



' . 

• • •• # ••• : ~ .. ••• --

· <<·'.O· Sa. ArosTmEs : Loao --:-- Este acto , do Gpverj:.p será , . 
então tima declaração illusoría?: : _~ - . . ·· . ~ .. .. . ·· . . . , 
· ~: ... : ]~'ão ~creio.. Não lha. dois . modos de .entender. o aeto do 
Con!n'esso · · - ·.- ·.· · ·. - - · · · ·· ·.- · · · · · -.. · . 

.. . . ~ . . . . ... -" . . .. ·• . - . . .· . . . . . : . : . . . ' . . . , 

· . o SR. J'. ~ DE SIQUEIRA - . Falt~ poucos 'dias pa~a : findar. 
a Dictadura_, -~·-. o .. nobre :r~preseD;tante a : pedia por .. cinco. annos, 

. o . S:a. Arus_TIDES Loao· .:- . ·: -.Não· lia· -uma. palavra. __ n1iuha, 
sequer. que a'll.Ctorize tal declaração. ·. · · _·. , • ·. · .. · .. · 
· O que eu· disse á face inteira do paiz, serihores, sob a· 

garantia da minha assignattira, foi qtie não poria duvida . em' 
decretar dietatorialmente a Constituição, -fazel.;..a · funccionar e, 
depois de garantida a estabilidHde da Nacii·i, ·comparecer .pe-
rante ella, para que me julgasse. · 

. . 
U~r SR. REPRESEN1.'AN'l'E - E, un1 sacrificio da digriidade 

nacionaL · 
O. SR. _-\lusTIDEs Loao - Como, si a·· Nação seria consul

tada e se pronunciaria livremente, em tempo .? 
· Senhores_, as revolucões vicloriosas n&o se discutem, são 

factos que .se impõem á vida dos povos, aéontecimentos neces
sarios da rnarC:ha, por ·vezes accidentada, do pro-gresso, mas 
sempre j.nconjuraveis. · · · · · 

E' d~ver daquelle que assume a responsapilidade de situa
ções semelhantes, desernpenhar-se ·ctella dotando · o povo de 
medidas garantidoras de sua felicidade e segurança. 

. ' . 

. UM SR. REPRESENTANTE- E não ·Prolongar a situação, 
como V. Ex. o quiz. · 

O SR. ARisT~o~s.- ~oB~ , .. ~: <·Já ·disse : que não ha . uma só 
palavra. minha que:; au'ctorize-'-o que . ·se quer affirmar. 

. . .:· .. ·. ~ t ' . · .. ·~ . : . f • .. • ' 

UM ·SR. R.EPR:Es:&NTA.Nti ~ E, sabido de todos . 
.. . 6 . SR. ~uUSTmis- · LoBo _. . Eu ... o . contesto~ :Não ·pretendi 

· pr.oloriga:r: os di ás da Dictadur~. · 
O SR. ZAM-L\ - Em todo o ·caso. é tiina ' opinião indivi-

dual.· ·· · · ·'· 

0 SR ~ ARISTIDES LOBO - Mas eu·. contesto; . Iião quiz pro
lori.gaT. cousa alguma. n·epois, Sr. Presidente, a questão não é 
-essa; porque a Dictadura resignou os seus poderes, e ·tal é a 
situação em que nos achamos. · . .. . · 
. Nada adeanta a minha O;-pinião in:dividual, ou mesmo como 
gover~nQ: :· qüé : eu fo.sse, .- o que · tudo, · r-epito, não é exacto; · en1 
presença do facto, . que é. de _ si · jrrecu.Sjlvel . .. . . ·. ~ - . . -- . • . 
· ., -· Animado:;do maior espírito de .· cordialidade, .Sr,. · Pr.esi-. 
d~nte, :.:.~ertenÇo ·. ao num-ero .da~e.IJ.es que __ . enten~em:·: qüe em . 
s1tuaçoes _:anormaes e extraordinarias; .• _qu_aes ·. -~_ -. que ._trans-

. pomos, não -~e -podemapur.ar rigor.osamente todas _a.S. doúti:inas~. 
. .Q ·pensamento dos .amigos do Governo e do~. repr~sent~ntes. 

do Conoo-resso,_:é procurar-. um :~ponto commWJ?.·.:em::que .os ~eus 
. . intuitos se barmonizeitL (Apoiados.) . . , . . · · . 
' ~ ... . E' ·este o: meu empenho tambem. . · · · · . . _, _. .. -. . ... 

.-: =: .:; :. c.Devo .Ie'Inbrar_ .. que: a-moção : apresentada: · P~lo collega, no 
::.·:rneu -mo.do. de . pensar.,. ~não ... ·.concilia os intere$ses, que . parecem opposto·s .· .. :· ·· . ~ = · ·:.· . - . : ·. -_ _. · .:- : ·: :· ..- · . .- :-- .- · ::' : .>: .::·' -· · · · 

· ~· · Tratil-se de evitar: uma. ret~c~~ :do·:-'Córigresso e a<> 



mesmo tempo de invest~· o poder·- dictator-ial dóà meios' .d.e gó- .... 
verno. . ·. . . · . · · · 
· · -·· Desde ·qri-e: o assú.p:lpto :se in.stallá nessa. situação ·resoluta, 
si·bem, a meu ver, sem razão, como· já disse, o remedio é pro
_curar · contornar dignamente semelhante difficuldade ~ · 

_A.. questão, pois, fica assim estabelecida: o Governo deve 
· res]gnar-se, desde ~já, a não praticar acto algum sobre mataria 
o9nstitU:inte ou que diga respeito ao processo organico do paíz. 

: . . •. " 

... '(TM SR. REPRESENTANTE - .. Está lá na moção. 
OUTRO SR.. REPB.ESENTA..1'1'l'E - Reservando-se os poderes 

constituintes, diz a moção. .c ·• · .. _ . • · · • 

· o Sa. · ÂRISTIDES LoBo - Em segundo logar, o Congresso 
acha-se nesta situação: · ou tem de dizer ao Governo que retem 
em suas mãos o Poder Legislativo ordinario e que quando elle 
pr:ecisar de qual·quer medida venha reclamal-a do Congresso: 
ou então, por um acto de extrema abnegação e de extraordi
naria responsabilidade sua, delegar ao governo revolucionaria 
essas -mesmas faculdades para uso da publica administração. 

Em todo o caso. esse acto dos legisladores deve ser cora
joso, nobre e explicito, para que . .se não diga que o Congresso 
constituiu-se em ses"Uidor. incondicional da vontade· do poder. 

O SR. RAMmo BARcELLos:--- Não me deiXo subordinar aos 
boatos da rua do Ouvidor. · · :o 

O Sa. Aa.Is-.t,IDES LoBo- Não estou me referindo a boatos 
da rua do Ouvidor, e sim séria O,Pinião do ipaiz, que, aliás, não 
tem logar designado para enunc1ar-se. · 

Demais, senhores, cada um de nós, quando se ref-ere ou 
allude a essa opinião, costuma, creio eu, aferir a p;rop;ria 
consciericia e por ella regular a opinião nacionaL-

O · SR. ~YSEU ~TINS-.• Não é retractar,. é exi:>licar. , ~ _: 
0 SR. ARISTIDES LOBO - Para. que illusões, meus se

nhores ? E' preciso que acabemos . de vez com o reinado do.s 
sophismas; é preciso que a Republica seja clara, e'Vidente e 
séria. · (Apoiados.) . 

.&caso não é preferív-el que o Congresso, affirmando reso
lutamente a po·.5se de suas faculdades soberanas, a.s delegue 
em bem do J?aiz, do que as deixe ca'hir de suas mãos, simu-
, lando que as não possuia ·? . · · 

Para que se~e esse caminho tortuoso, .cujo pr_estimo é 
deprimir o. ca,racter desta resp~itavel Assembléa ? _ 

O SR. RA:Mrn.o BARCELLOS - Qual é o caminho tortuoso 
e obscuro ? :· · · · 

t • , ;. 

o .SR. . .ARISTIDES LoBO __ · E' simular que se intêrpreta 
um acto de si é vidente, d~viando, aliás, . Q seu sen:tido verda-
deirp. · · · · · · · · 

o Sa. -ZAMA - Os ·deputados signatarios da moção ···de-
;viam ter ·dado a interpretação que dão agora.. -_· · 

. ' O ·sa. CAETANo DE ALBúQUERQuE · (diri(Jindc'-se ao Sr. 
Zaina) -· . Mas v. Ex. -sabe que muitas·vezes não. ~e ouve .Q -que 
se ·lê ria Mesa;. · · · . 

. . . o .SR:.' ARl:STIDÉ~ LoBÓ -~ H_a 't@.à outra C~nSjderaÇão que 
~u you aº-duz~ •. ..· · · · ::- · · ,_ ___ ·- · · · --~ _ _,.j : 



--··-·-·-~----=· ·=·=-·====== 

·_· Os ·menibros-- do . Governo. :nossos . disÚnctos ;collegas .. ~=-=que, : 
t"?m .assenta4o _?esta· Casa: ·está,rain presentes · qriando fui ·-:ap:r~~ 
sentada a moçao. - --,; _- · --._- - . ... --- -:-- .· .. _ _ 

Ora, esta não .passou em silencio · e; longe dis_:;o, soffreu 
larga e detida discussão. Esse debate foi amplo e feriu-se · 
n:el~e a materia de que xne oe-cupo. Nen1 _são novos os prin
ClplO.S que estou enunciando, -nem constituetn novidade para o 
Congresso, pois que foram _discutidos por todos os oradores 
que tomaram parte nesse debate. 

P!Jrque: pois: os homens do ~Governo cl.eixaran1-se em si
. lencio -e nada alJegi)ran1 .contra .a . n1oção ? .. Si ell~. pur1ha em 
perigo a estabilidade do Governo. este era o momento azado 
para dizel:-o perant-e o Congresso·. (Apoiados.) . _ ~ - = 

O ·Governo, aqrui representado: deiXou de· dar esses escla
l·e.cimentos ao Congresso; assistiu .silencioso á v-otação da me
dida, c ven1 hoje pedir a interpretação de um ac:to que não 
precisa ser interpretado, porque é evidente. --

0 meu· fim vindo á tribuna, Sr. Presidente, era e é~ como 
eu disse, d-efinir a minha posição, aos olhos do :Paiz, no im-
portante assumpto que se discute. . 

Penso~ senhores, que se d.e·ve n1a:riter a . moc;-ão em sua in
tegridade~ tal como foi votada (lfurneros_os arJoiados), e que o 
Congresso só póde ·iazer uma concessão -- investir o poder de_ 
facto de · faculdades legis-lativas : ordinarias para que possa des
embaraçar a administração neste ulotin1o -e curtissin10 periodo 
de sua vida, já que assim julga necéssario. Fóra disto, nada·= 
(l~lumerosos apoiad:ps.) . . · 

A ma teria constituinte, = ereio qúe sobre este ponto estão 
todot5 de accôrdo,. -é-da· exclusiva competencia· dest.a A.ssembléa 
(A.poiadQs~) - . ."< :.>. .' ... ~~ ~'.-,\ :c:,: .~~ · · . · . _ _ 

.. Façamos, ·porém; :a ·: hivestidu;ra a que a1ludj, 1nas façan10<l-a 
clara, resoluta e 1por. mera vontade do. Conooresso, que vem es
pontaneamente . sa-tisfaz'er· um-a ·grande nec-essidade do actual 
mom~nto. (Muito bem; ·muito bem.)~ 

Manda:: ã Mesa a seguinte moç;ão : 
· O Congresso Na.cional 1·esolve: 
· 1. o Manter em -·sua integridade a moção por elle u uanime

mente votada -na sessão de 18 do corrente; 
2. ~ Reservar exclusivament-e para si o leg·islar sobre toda 

a materia. constituin~e; · · .. . · 
· 3.0 ·mvestir o poder revolucionaria· de faculdades legisla

tivas ordinarias até a organização. definitiva dos poderes pu-
blicas.- · · · 

. ' 

: . Sala das sessões, 20 de novembro de 1890. - A:ristides 
Lobo. · · 

. · · :o · Cotigres.so _Nacional, ·res-ervando a iuncção constituinte, 
confia: que ·o_ Governo Pro viso ri o continuará a usar de todos 

. os .poderes' de que o investiu a _:resolução de 15 de novembro 
de 1889, com a m~ma . prudencia, criterio e patriotismo . com= 
que -o. tem feito _ até hoje, e passa . . á or.dem do . di~._ --:-:-Elyseu_ · 

· Màrtins. --- ~·Lauro Mülle.r .- _-· Luiz Delphino. - Raulino Horn. 
_ ... ~· Carlos Campos.- :- Lacerda~ C.outin'-h'O. · .· · _ · · · · ·-
. · . ~- ·o ·sr: ·. ~:Pliii9Jl.~o c~m~~ d~·endo ciU~. f _o(um·. dos . qu-e· 
.:fizeralD-· 'declaração.· de :VQto np· sentido de tornar p~m c!ar9 qt:L~ · 

·- - ' . ., . • ' . . . •' . .. .. ' ' .. · . . 



·. 

. . 

a in~ção de - 1~· - ~o · co~rente lnves~iá .o ?overno. do .·poder ex
. e~utn:o. e adm!Instr~ao . gera!~ unwament~. Po~ .. e,ssa . occasião 
: disseTam.-.Ihe ser· êesp-ec~ssaria e~à declara.ção~ ·. por<m._~nto ·· os 
termo~ ~a~~lla · moçao eram n1ulto .· claros. . . .. · q; . · · • · · . • 

· · E . op1n1ao ·.do orador que no Congresso reside a soberania 
nacional, ninguem póde li-mitar .os pod.eres qu-e seus membros . 
receberam da · Nação . .. · · 

·Si~ porventura~ ficar a n1oçã.o. que investe o Governo Pro
visorio de poderes executivos . e administrativos. como está. e 
o Gov~rno não se resignar ao papel que lhé querem dar. 
que-- surgirá? .:um: conflicto entre .. o Governo ~ o Congresso. 
:2. ·si o Governo; jul·gando-se exauctorado~ dem'itte~se,' (ruenf· · 
·será chamado a sub.stittiil-o ? Consideremos este· ponto, que · 
é de bastante gravidade . · . : ' · .. · 

· Pàrece-lhe ·que o que o ·pat-riotismo in1põe a todos é, antes 
de tt!do~ manter a ordem e evitar grandes desastres~ que podern 
provir de um conflicto entre o Conoooresso e o Governo. E é ·por 
isso que~ antes de se votarem as moÇões en1 discussão~ o orador 
quízera ouvir a paJávra de. um do$ ministroS. 
. Leu em um j orrral da confiança do Governo que, si a 

· :moção hoje apresentada fô_r approvada~ os ministros p·edirão 
a sua demissão; por is-so ni~smo é que deseja ouvir· a opinião 
de um delles . . Em· todo o -caso repetirá que pela ~ua parte não 
concede ao ·Governo senão a continuação do poder ·· executivo 
e ·administrativo, nada mais .. 

O Sr. Serzedello - Não posso~ Sr. P:resiãente, deixar de 
divergir do modo. por que está sendo .dirigido o debate~ quando 
:elle versa. sobre um .assumpto transc-endental e que envolve 
principias cardoeaes, e onde é preciso firn1ar doutrinas. , 

~. Eu . me tinha . inscripto -para. f aliar depois do Sr . . Dr. Ra
miro Barcellos e, :no emtanto, oom sorpresa, vi que .tinha-sido 

. a outro . concedida ·a palavra~ 
- 0 sJ{. PRESIDENT~ - Eu ~ão· . tinha ·Duvido o nobre Depu-

tado pedir. a palayra. · · 
O SR. SERzEDELLO - Acceitv a eXplicação . que V. · Ex. 

dá; mas, senhores, oeu pedirei toda a calm·a~ toda a prudencia, 
e pedireL n1esmo, a bondade e a generosidade do Congresso~ 
que me ouça com attenção. . . 
. Como di.sse, o assun1pto é de gr~nde gra\~idade, envolve 
principjos, e é preciso fjrmar doutrina. ·. . . 

Fn tenho ouvido, de IU·I11 lado~ a 1:estriocão que o digno 
I>epUtRdo pelo Ri() , Grande do Sul ac_aba de .. apresentar; ouvi 
com toda a. atten(}ão. o De~utado pela Capital Federal~ o Sr. 
Dr. Aristides Lobo, e cheguei a esta convicção de que no 
fundo estão . ambos de accôr.do, porque todos ·estão no pensa
mento de dar ao Governo. não Ulna :p~ova de confiança~ mas 
uma prova completa de confianç-a. (Muitos apoiados.) 

. Sr. Presidente, eu . recebi de meu illustre amigo o 
:Sr. Ubaldino do .. Amaral à mo cão que foi appro:vada e qúe. 
·é objecto do pr-esente debate;. li-a rapidamente . e · trou.."'Ce-a a 
.varias bancadas, entre -estas· a bancad_a .paraense e. a . bancada 
. rio-grandense~ . e a :subscrevemos. · · ·Eu, pelo menos, . posso 
. dizel~o com toda a lealdade; co:rn toda a . sinceridade~ a . sub-
screvi sem o intuito~ __ sem a -preoocupaçã{) · de cercear attri
huicões . (Apoiados),-mas ·com o intuito; com· a· preoccu.p~tão de 
~onsagral-as~ · (Apoiadf:!S.) . . · .. _ .. _ · 
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' . . 
· · o: SR .. ·· CÃNTÃo ·~ E. foi ·essa a. mtenÇãd ·de todos.· · -. · . ..-. 
· · · O SR.. SERZEDELLo - · Eu a SÚbscrevi neste i.D.tuito dé 

· eonsagrar as: attribuiÇões que até ·então tinha. o Governo Pro
visorio (Apoiados),. de dar-lhe a~uetoridad·e cómpleta. e lega~ 
.para que elle continuasse a gerir os destinos publicos .. 
(.4poiados.) . · 

Assigando a moção, quiz levantar este grande principio, 
~e acceita.va a declaração <la mensagem, quando depunha no· 
S·e1o do . Congresso os poderes que o ex-dieta dor havia recebido 
da revolução, ·e que este Congresso soberano, , confiado no seu 
grande. patriotismo. como .no patriotismo dó ·Governo, coriju
rava-o legalmente para que continuasse a dirigir os m-esmos 
destinos da Nação. (Apo1·ados; muito bem.) 

Não poderia proceder de outra form~ Sr. ~esidente~ eu 
que .assisti á revolucão de 15 de· novembro, que nos limites 
das minhas forças cooperei para ella~ que vi naqu~lle dia an
gustiado o Governo Provisorio assoberbado pelas maiores dif
fku!rl:t.des~ que o vi proclamado a Republica apoiado no Ex
ercito oe na armada . nacionaes e na opinião publica, que o vi 
firmando, consolidando esta mesma' R-epublica, mantendo a 
ordem: ·mantendo a integridade do territorio~ mantendo a uni
dade nacional e, ainda depois disto. tendo o tpatriotismo;de 
saber cumprir o seu dever~ depondo no seio da Nação .:esses 
m_esmos poderes, que havia recebido da revoluçã·o. {Numerosos 
apoioAos·~· muito bem_: mttito beín.~ 

O meu ·voto~ por consequencia, não foi cercear attri
buições!' do que não cogitei. Cogitei apenas disto: salvar o 
grande principio de que. este Con~esso _era~ pela -propria Men
sagem~ o soberano ... dos ' destinos da iNação~ e que etle dele
gass~ esses poderes que·: o · Governo· Provisorio até então tinha· 
da. · resolução~ n1as · cuia· auctoridade o mesmo Governo vinbn. 
agora buscar no seio dQ ·proprio COngresso. (Muitbs apoiados.)' 
· ' o Sa. ·· :A..'\nm!ccr ·.Lô~ô·' - Façam~s isto claro. "' 

O SR.. SERZÉDELLO - Não ha!' portanto~ nas -differerites 
moções apresentadas, motivo :para retractacão .. ·. 

UMA voz - Para . retractação, . nunea. 
·· O SR. SERzEDELLO - . .• nen-- ryara que se supponha qoê 

nos rSomos capaz-es de abdicar da nossa autonomia ·e da nossa 
rlignidade. dea.nte mesmo do .Governo ~Provisorio~ quando elle 
se quizesse arrogar de novo o poder dietatorial. (Apciados; 
·muito ~bem.) . -

Não pretendemos. como di~se: -senão 'legalizar, instituir o 
:{'{ovP;rno dP,baixo da legalidade. · · · 
. · · Ouvi~ Sr. Presidente. logo <lepois de votada a moção, não 
s6 entre ·aquelles · que a haviam assignado~ como entre, muitos 
·QU'e~ a ··baviam . votado~ variadas interpretações; e V. Ex. eom
:prehende que ·a primeira palavra d·este Congresso é nece&
sario que seja ·pr-ecis~ é n.ecessàrio que se.ia clara, 'POsitiva. e 
terminante·. P.' que não se preste a duplas interpretações .. 
(Apoiados.) De modo que nã·o se :p'6de, nem se deve dizer que 
o Con~esso ·hoje se retracta (Ápm~ados); , o ·que ·o Congresso 
pretende ·lb'oje . fazer é deixar firmada uma doutrina clara e po~ 
sitiva. · · . -. · . . 

·· Não' ·. vejo, pôis, ·motivos, Sr. Presidente,. parn :que· baja .. 
essas pequenas recriminações. (Apoi-ados.)' 



- · 'Entre ·a moção'' apresentada pelo illustre riQ-:-grandense ê 
a moção apresentada .pelo· digno Deputado il)elo 'Rio de Janeiro · 
não · ha. absolutam-ente··désaceôrdo; ha;:apenas·o intuito de dar ,· 
uma - demonstração .franca · e·· -cla~a ao ·Governo Provisorio· de· · 
.que elle póde cqntinmir ·a ·gerir os destinos da 'Nação, com o , 
mesn1o patrioUsnio com que os tern gerido até hoje . . (Nume- · 
'I'OSOs apoiados; '(ftUÍt() . l)em.; . ·muito .bem.) .· . . . ~ . . .. ' -

O Sr. -se abra -:- Sr~ P.r-esidente, pouco tenho a dizer a 
respeito da moção que se discute. · · . . . 

Nã-o se ·trata de sacrificar a ·dignidade · do Congt"esso ~ · 
Nenhum de · s·eus · m-embros · concorreria directa ·OU iridirecta
mente para semelhante · iSacrificio. · A qu-estão~ ··levada .para. este 
t~r~eno, fica. deslocada. Devemos discutir no terreno dos . prin-
clpios. · . -. . · · · · · ' ·· 

Sr. Presidente, o assumpto é ·-importante; realmente, a 
moção apresentaria pelo Sr. Senador : Ubaldino do ~1\.maral. 
interpretada como o ten1 sido. dá em resultado uma demonstra~ 
ção de desconfiança ao Governo Provisorio. O Congresso começa 
por· um voto de d-esconfiança, quando está na consciencia de 
todos os seus menbros dar a 'Prova mais e1oquente de con
fiancn. do Governo~ que patrioticamente tem dirigido os desti-
nos· rln Nac-ãe~ . · · · 

U:M SR ~ REPRESENTANTE - Essa · des.confiança não estew 
·na intenção de . ninguem. . . . · . . ;~· .: . 

::::: O Sn . .SEABRA -Diga que. si. porventura. a moção anre- .. 
sentada . pelo nobre Senador fôr interpretada co;:no a inter- ' 
pretou o nobre Deputado pelo · Rio . de .Janeiro~ sobretudo com 
a restricção -p_osta pelo riobre . Deputado pela Bahia re1ativa
n1ente ao Ministerio. nes.tas .. condiç'õe_s essa · moção~ assim .ex:.. 
.plicada. é um.a TI10Cão de descônfiança; mas, si, pelo co·ntrario. : 
--está na consciencia . de todos os . membros do Congresso Na..:: 
cional dar uma prova exhuberante de confiança. . a este Go
verno .. cru e n1anteve a paz ·publica durante o· periodo dictatorja1. 
a este Governo~ que teni dirJgido patrioticamente os destinos 
ela Nacão. nest.e caso. porque· recusa-se a approvacã.o da moÇão 
do nobre · Senador Pelo Rio ·Grande do Sul ? (ApoiadosJ 

Já se vê, portanto~ que o Cmigresso ~stá ooHocado ·nesta 
~ituarão ou approva-se .a n1ocão do _Sr. $enador Ubaldino do 
Amaral tal -corno está explicada pelo ·nobr~ 'Deputado pelo Rio 
de .Taneiro. e o Conp:resso tem -dado uma prova de desoeonfiança 
:'lO Gov0rnó Provisorio. ou. si.. ao contrario. est.á na cdnsciencia 
. do Congresso . dár uma prova de confiança. não· : .p6de elle 
rlei:x:~T· de appTovar essa moção, porém explicada, como o fez 
o. noht~ Senador ~elo· Rio Grande á o Sul. ·· · . 

. 1\rlas. ainda .esta não é a ·questão:· o Governo Provisorio nen1 
mesmo precisa dessa prova de confiança. desde que merec~ a 
confiança· da Nação, que applaudin o movimento revoluciO-
nario de 15 de Novembro. (A. pofad~s.) . . . . 

O ~R. ELYSEU MARTINS - A· .grat1d~n o Congresso neve 
dal-a. embora o Go·verno nã.o precise · õella.. · 
. · .. . Ó SR . . SEABFL~ _ . Para d~l-à: : é· necessarto .ser poder legis
lativo ordinario. e. o Congres~. como assembMa_ constituinte, 
não é este poder; nemo dat quod rJ-On Júzbet . . · (Apoitz4c'S.) · 

. . . . \ 

·o S&. ELYsEu M.o\RTINS -· Esta· é a verdadeira doutrina. 
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·· o---sa. · SEABRA-_ -Para q.ue fomos convocados . pelo Governo 
~rovisorip, .que (le un1 .- modo-tão . ;patriotico . JJ)Toeurou no n1a.is . . 
breve espaço rle tenJ.po .sabir da-D1etadura?. Fo1nos convocados; 
recebemos ·.· o mandato · eon1o . legisladores .: eonsti tuintes, •. isto ·é~ · 
eomo um ~oder que não é normal, o poder de legislar extraor
dinariamente. · · · 

O Sn. ELrsro M.ARTr~s - Poder organjco. · 
, C? · Sa. SEABRA - - Pois bem, eu desejaria · perguntar 
aqueltf"S que combateram a nlo(}ão elo nobre Senador pelo Pa
raná: E~ . poSBivel conceber-se o Est.ado sem poder . legislativo. 
logo, · deve estar en1 mãos daquelle poder rlict.at.orial. cuja~ 
Gove!'no Provisorio, mas o L.egis!ativo nas.n:ãos de quen1 está? 
Nas mãos do Congresso, não; porque é poder constituinte; 
logo, deve .· estar em n1ãos daquelle poder di-ctatorial. cujas 
func~es só desapparecerão no dia :que ftn- vot.arla -a Cnnst.i
t;uiçãc. Os nobres Deputado~ ~ Senadores qucrmn snhi1' clcssn 
periodo 'dictátorial c anorn1al? Sejamos então logicos -r. pn
trioticos; procuren1os -discuUr e votar quanto antes, ::;em J:lCNln 
de ten1po,. a ·Constituioão. 

Voz:Es- Muito ~bem. 
O SR. SEABRA. ~Mas. delcgarn1os poderes ordinarios. que 

não temos~ é ir de ·encontro a todos, os bons principins de .pu
])licistica constitucional. -Ao Congresso eompete fazer a ··con
stitui-cão, organizar os poderes ordinarios. l'narcar guaF. atf:ri
buicões: actualmente, porén1, não póde del~gar o qu~ não lhe 
foi conferido. . · . ... . _ c _ 

E~ta é a doutrina.-.. corist.ituciónal scientifica. Por isso ex
~:ranhei _que o nob~e ·· Dep'iitádõ -pelo Rio de Janeiro. ·aliás üm 
<los talentos n1ais >brilhàntes - desta Assemhléa. viesse sus
tentar a -doutriná: 'dê ·que · pOdiamos d·elegàr, cón10 --;.-;Se tives
semo~~ como Constituinte; os podere.::; ordinarios, · poder ex-
ee'utivo; reservando c. o 'poder: ·legislativo constit:u.inte e · Jegi~--
lativo ordinario. · · ~.: . 

· ·2\'fuE:. ·qúa:e.s são as . nossas · a·ttribuiqões como poder legis:;
laf.ivo ordinário ? Onde estão essas attribuições~ quanrlo ainda 
não temos Constituicão? · · ·. ·· · · · · 
.. _· E' preciso. nDs éonvencermos de qúe estamos crn _nn1 p-e
riodo anorn1al, ainda que só depois .de decret.ada a Consti-: 
tuição entraremos .no caminho regular . 

. Com-Q,rehendo. Sr . Pre~idente~ que 0 act.o do . Governo 
Provisorio foi um acto de cortezia para 0 Congresso · Na-
cional. · 

"'J\.1: SR. REPRES&~TA:.-;TE - Não a.uoiacln. Era seu . dever; 
o~ podere~ da Con~tituinte são lin1itados. 
.. .. O SR. SEABRA - Perdão. Tndo é limlt.ado. A propria 
~ob-erania nacional, .que é a base dos governos livrc~~.: tcm sP.us 
limite~ naturacs. - . · 

Sr. Presidente! assim · entendida e collocada a questão, 
o Congresso Nacional não ·pode d~h:ar de considerar entregues 
an G·.:weno nrovisorio · aue at.é o - dia 15 de novembro deste 
anno . assumiu a direcção dictatorial do paiz, os poderes de 
que está investido · até o dia en1 ·il·UA, por força da Const.it.uição_ 
que approvarmos, os poderes pnblicos eStiverem . organizados.· 
:. . Só ahi ·é que se acaba o periodo revolucionaria· dicf.a
torial. 
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- . · .··Uma . outra ' an<>rmalidade ·foi · a·· do .. nobre riepreseJ).tante 
pela Bahia. S. Ex. quer ·.fazer uma . questão de confiança de 

· governo :· ·e -então· p~iu·: que . qualquer :dos .Srs . .. ministros. ""'iessE· . . . 
dizer-no.s como entendia essa moção. Isto é que· seria ·uma 
humilhação para O: Congresso, · si~ :çorventura~ elle . esperesse . 
qtie o l\finisterio se manifestas-se~ pai-a · que pudesse· deliberar 
como entendia ·. essa :moção. · . ... . . . . .. ,:. ·~. . . 

O~ Srs .. Ministros, como ministros~ não podein fallar no 
Congr.esso; só 'P'od·em fallar. os deputados e senadores, porque 
acabou-se o :parlamentarismo. ... · . . . . .. · 

· O .que · se quer, o que se deseja é exactamente que o Con- · 
gresso não exhorbite de suas attribuições; o que. se deseja. é 
·que o Congresso iCOnserve o seu caracber constituinte; ene· não 
tem poderes ordi:narios e; portanto> não p6de ·delegar.. · 

Ne·stas condições, tod-os esses requerimento·s~ todas essas 
asseverações e todas essas ·considerat;.ões~ no intuito de pro
cnrar interpretar a moção apresentada pelo nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro~ só servem para conflagrar os ani·mos~ le
vando a questão para urn terreno 'l)eri·gos<>~ ~qual o da digni
dade. que nenhum m-em·bro do Congresso ainda sentiu sacri-
ficada. . . -

Sr. Pr.esidente~ antes confiar sf et in qu.antum, os ;poderes 
legislativo e exe·cutivo ao natriotico . Governo · Provisorio e 
esperar pela ·nromu1gacão dà Constituição. do qUe entregar · o 
pajz a un1a dictadura por seis ou sete annos. · Sim~ :porque 
a Dict.adura é que · seria a su~ppressão da · dignidade nacional. 
{;.ll1lit(~.~ apoiados) é que .seria o sacrifiCJo dos ;principias 
republicanos. (Apoiados.) . · · 

. E' ainda T,)referiv.el. Sr. Presidente~· confiar nàs mãos do 
Governo Pr.ovisorio estes !!Oderes~ - do que oe.cretar uma Cons.:... , 
tituicão . para começar ·desde logo a funooioilar sem ser con-
·sultada a opiiliãp nacionaL . (Apoiados.) . . 

. O nobre Deputado~ que fez -parte do Governo Provisorio~ 
·:veiu aqui f.allar de dignidade of.fendida do Congresso, quando 

.s~ Ex. desejava~ entretanto~ a decretação de uma constituição, -
~~çrificando. assim~ · os principi_os da -politica de que· ~~ Ex. se 

- mostra boj e adepto. · · · . · 
portanto, entendo que é .. um acto .de p.atriotisino do .. Con

gresso sustentar a mocã.o do Sr. Ubaldino do Amaral~ expU
cada · con:io foi. por.qu.e. assim. affjrn1á1nos o ~spirito de pa
t-riotismo do Congresso~ que faz voltar estes poderes á fonta 
de onde ·S6 devem sa!hir no . dia em que o Congresso apvrovar 
a Constituioã.o. (_7t1uitos apoiados.) · · · 
. · Assim, daremos uma prova · mais do nosso patriotismo; 
respeitaremos as susceptjbilidades · dos membros do Governo 
e reconheceremos que o Governo Provisori.o pre~tou' homena
gP.in ao Congresso quando vehJ a este restit.u ir os poderes que 

· em · u1n momento revolucionaria concentrou em suas n1ãos. 
mantendo a ordem publica e a õignidade nacionaL (MuUo 
bem.: -:nuito bem.) · 

·· VozEs-· -Votos! votos! ·~: 

O SR'. FREDÊR!CO BoRGEs diz que a questão está ·suffi.cien
ten1ente debatida~. eonseeoúinternente . prop:õe q:ne se consulte 
o. Co~ooresso ... si se . deve _ encerrar: a discussã.o. 

· . · Post~ a votos~ o req.ueriaento é·· approvado. - .. : ;; : 

· · O:' .SR.Cusmoro ·oE 1\fELr ... o protesta contra ·O acf.o ·da: .l\{esa -
nega!ldp-lhe a palavra n~r.a fundarnentar o . seu voto. 
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~ - · ·- o.sa VL~RA:Es (:pela , ordem)- Requer <tue. a -votação da 
. rrioção seja. nominal. . . . . 
. · .. ·_· . . C_':lD$nlt~do, ._ o -Congresso app.r·ova ·_ e·ste : r~qu~rimento. .. .. . . 

QUEST.40 DE ORDEl\{ . . 

. ~.o :SR. OITICicA (pela ordem) diz que a nioção ·tem ·eviden
.ten1ente duas ·· partes~ uma . que se refere .á nomeação de tres 
membros, e OU-tra ao lllOdO pelo qual ella deve ser· redigida. 

· Pens..a qtie a votação deve_ ser dividida. · -. 
. ·. -- ~0 ~SR-. -- ~-\RISTID~S -- I~ÕBO-(pet~--- m .. de1'n) ju1ga .. que existen1 

sobre a mesa · duas n1oções_: un1a apresentada pelo .seu col.:.. 
lega e amigo Sr. Ran1iro Barcellos, e outra. pelo orador . 

.. ..: Suppõe que a approvacão de uma exclue ·a approvacão 
da outra. Assim. deseja ouvir a opi-nião da Mesa~ si' o orador 
pode reclamar que o Congresso se -pronuncie a respeito da 
priorirlade desstt.s mo(.'Õ8s. 

O SR. Pm~smENTE- Peco ao nobre Deputado que falle 
nuti:; alto. pnra a ::\'1-c~n. poder ouvjr o seu requerin1·ento. 

O SR. ARISTIDES IÃ)BO requer á 1\-lesa que consulte á Casa 
si ena concorda na aUeração da or~~m ~da a:presentação -das 
·moções. ·t-endo prio:r.idade a sua. ~ 

O SR. · PnESTDEN'TE declara que a terceira inocão apre
c;Pntarla foi por ~eus aJU·tores retirada. e annuncia que vai pro
ceder-se á votac}1o noriiinal da mocão do Sr. Ramiro Barcellos. . ~ . 

f Retiraram-se: do ... récfnl-o os Srs. · Minístios.) . \ . '• ,.. . ~ 

O SR." ZAM:\ ·.· (pela ordem) requer que a votação seja por 
partes. ·· ... · · -· .. 

O Sn. PRESIDENTE- NãQ- · .pód~ · acce:1tar~- -~ · requerimento, 
porque a vo_taçã.o já con1eçou. . · _ 

Procede-se ·á vot~ac;:.ão nominal da ·moção do Sr. Ramiro Bar-:-
cellos. · . · · · . 

· Respondem .çim ·os ·&rs. · Francisco 1\fachado, · Leovigildo 
:Coelho~ .Joaquim Sarm-ento .• Toão . Pedro. Cunha . Junior; Paes 
rle Carvalho. Manoel· Barata. Ariton1o· · Baena. Joaquim ' Cruz, 
Theódoro Pácheco. Elyseu Martins .. Toaauim Catunda. Bezerra 
çle Albuquerque . Junior~ Théodureto Souto. .José BernaTdo, 
Oliveira GalvãJo. Amaro Cavalcanti. Almeida Barreto. João 
Neiva. Eir1nino ·da Silveira. -Pedro ·Paulino. Tavares Bastos~ 
}R'Osa ·.J1Jnior, Coelho . e Caril nos. Thomaz Cru ·z~ Virgilio Dama~ 
si o, ·Domingos· Vicente~ Gil Goulart, ·Monteiro de Barros, 
.Lapér~ Braz Carneiro~ . Prudente de Moraes, Ubaldino . do 
Amaral, .Santos Andrade~ Generoso Marques, Raulino Horn~ 
Esteves Junior . . Luiz- Delphino, Ramiro Baréellos,7:._ .Pinheiro . 
Machado, Julio Frota, .João Severiano, .Joaquim . de -_Souia, 
Silva Canedo. Silva Paranhos. Aquilino do Amaral, Pinheiro 

· Guedes. Belfort Vieira. Tn-dio --do Brazil .. Lauro Sodré~ .- Ser
.· zedello~· - Nina Ribeiro. Cantão. PP..dro - Chér-mont. Matta -Ba:cel

lar, . Costa .Rodrigues.· Casimiro .• Junior. Rodrigues. Fernandes. 
Henrique ···de · Carvalho~ ·Anfrisio· •Fialho. ·Nogueira · Paranag:uá. 
Nelson~ : Pi:r:es· Ferreira~ Marthibo ·Rodrigues, Bezerril; ~Toão 
Lope$~ J'ustiniano Serpa~ FredericO Borg-es, José Avelin0. José 
.Be-v·iJaqua, Go-n:calo :_rle La.goos, Nascinient.p.· Alniino .Affonso, . 

. Pedrn · Velho,_ Miguel: de Castro, ,·_-\morim · Garcia:, : Epitacio, 



Pedro Americo: Couto Cartaxo~ Retumba, ·Toleritino· ·de · Car-' · 
valho; João Barbalho. Juvencio de 4-.guiar, André. =Cávalcanti, 
.Toão d·e Si cru-eira. ·~J.oão Vieira. Luit .(I e . Andrade. :, ·Belarmino· 
Carneiro~ Theophilo dos Santos,. _ Gabino de _.c\.lbuquerque, 
Oliveira Valladão. LeandJ'O · ~1aciel. Augusto de Freitas. Paula 
~.\.rgollo, Tosta, Seabra. Antonio Euzebio, .A.rthur Rios, Gar
cia Pires, Marcolino Moura, ·Paula-- Guimarães, . Milton~ Dyo
nisio Cerqueira; Leovigildo Filgueiras~ Barão de . S . . Marcos, 
Medrado~ Munii Freire. ·.Athayde _ .Turi.ior. Fonseca e · Silva, 
Fonseca· Herm~s~ Nilo Peçanha~ Urbario ·Marcondes! Manhães 
Barreto, Oliveira Pinto~ ··.Joa<nHm · Breves. Virgilio ·Pessôa, · 
Viriato ele· Medeiros. Francisco ·Amaral, . Baptista da Motta, 
.Tacqucs Ourique~ •. ' 1\f:ayrink~ Furquim Werneck. Domin:ros 
.Tesuino~ Cond8 de Figueiredo. · Francisco Badar6, João Pi
nheiro. Leonel de Resenne. Matta .. Machado. _ Gonçalves Chaves, 
Amcrico Luz. Pol:vcarpn Viotti. FP.rreira Rabelln. 1\fannel Ful
:gencio! Astolpho Pio. Doming-os Rocha. Costa Machado. Bue
;,o de Paiva . . Ferreira Pirc~. Bernardino de Camnos. Moraeo; 
Rarros. Lopes Chaves. Doming-os de 1\rm~aes, .o\dolpho Gordo, 
Carvalhal. Angelo Pinheiro. Mursa, Rodolpho Miranda~ Pau.
lino Carlr>s. Costa Junior. H9drigne~ Alves, Al.fredo Ellis;· 
Carlos Garcia. 1\fnrcira. da Silva. Rnbião .Junior. Guimarães 
Natal. Caet,an·n de Albuauerque. Belarmino de 1\fendonça, _ 
Mareiano de Maga~hã'es. Eduarrio Gonça·lves. I_jauro Müller. 
Carlos de Can1:pos~ Sr.hmidt. Lacerda Coutinho, Victorino 
Monteiro. Pereira tia Costa. .Tulio õe Castilhos. Borges de 
Medeiros: Alcides Lima. Thomaz Flores. Abr.eu. Homero 
Baptista.· Cassiano do Na~.cin'lento e ·Menna Ba.rreto. (73). 

iJlespondera!'11 não os Srs .. José Hygino. José Simeão. Frede
rico .Serr~.no, Uchôa Rodrigues. BarlJosa Lima . .Sá Andrade. Rosa 
e Sih·n~ Pernambuco. Annibal Falcão~ Mejra. de Vasconcelloc:, 
!Espírito Santo. Oiticica. Zn.n1a. Santos · ·Pereira, Custodio . 
de .Mello~ . Amphiloph1o. Cyrillo. de Lemos. França Carvalho, 
Alcindo Guanabara~ Erico Coelho~ . Aristides Lobo~· Vinhaes, 
Thomaz Delphino. · Antnnio OJyntho • . Paci,fioo MascaJ·enhas~ 
Gabriel de Magalhães. Chaga~ Lobato~ Francisco Veiga. Fer
reira Brandão. I..Jamonnier. Alvaro Botelho. Feliciano Penna. · 
D'utr~ Nicacio: ·Aristides Maia. :Gon0alves Ramos. Carlos das 
Chagas~ Domingos Pórto~ Palleta. .Toão de Avelar, Corrêa 
Rabello. ~João !Luiz. ·MarHnho Prado .Junior. Leonoldo Bulhões. 
Antão de Faria e Den1etrio Ribeiro (4'5-).. · 

O SR. PRESIDENTE declara approvada a mocão do Sr. Ra-
·mil·o Barcellos e nrejudicada a do ·Sr .. Aristides-Lobo. e nom·eia 
nara n Commissão :que tem de redigir e apresentar· ao c~1efe 
do Governo a mocão. os Srs. Ramiro Barcellos, Antonio Eu
zebio e Costa Machado. 

\ ,..êm :-í ·Mesa as seguintes · 

Declarações 

. Não, vi~to votar pela moção .do Dr. Silveira Lobo.- Sá 
A.ndrade. 

Votei contra. oora ~:ard.ar a cob~rencia com o ,~oto .que . 
anteriormente proferi sobre a rooçã.o Ubaldino. : · · · · ' ' ~ · 
... ·· .. S~.Ía elas scssõe~. 20 de . n~\rembro 'd.e. iS90. fla@r1el. 
IJfagalhães. · · · · 
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· Voto - sim - com a seguinte restricção: 
O ·Congresso não. está de posse da soberania nacionaL .· 

· Sala das sessões, 20 de noveinbro de 1890. ~ Ma:rciano de MagaLhães.;. .. 

Voto-sim-á n1oção do Sr. Rn1iro Barcellos: os po
dere"!i legislativo e executivo~ l)Or emquanto, não Dódem de:xar 
de . continuar nas mãos do Governo Provisorio. . . 

· O Co~oor.esso~ convocado 'P.elo unico poder leg:itin10 então 
existente, -para votar a: Constitui<;:,ão e eleger o ·Presidente e o 
:Vi}}8-'Presidente da Republica~ tem .apenas o p9der c9nsti
tu1nte; o Governo crue bai.~ou aquclle decreto nao devia re
nunciar os seus :poder-es nas n1ãos de uma assembléa que não 
era con1petente para rece;bel-os~ desde que fôra eleita sómente! 
em seu primeirc periodo~ com faculdade constituinte. 

O Congresso não es~á de pos-se de todo:; os ;poderes. como 
diz v. moção~ tern a.Penas o constituinte. e. por isso. não tCJn 
•Que fazer del-egações: deYe limitar-se a n·ão ·acccit.ar a renuncia 
feit~ <pelo Governo. 

~ . :. :Sala da s::=essües. 20 de novembro de 1.sgo. - Epitacio 
Pessôa. 

Declaro que voto peJa n1oção apre$entada pelo Dr. Aris
tides I .. obo. 

~S.ala das 5essões. 20 de noven1bro de i890. - Leo}Joldo 
de Bulhões. · · 

Sim - n1enos quanto a- senhor dos destinos da Nação 
-por entender que este prineipio~ enun0iado en1 urna Cons
!f:.ituinfe envbh"e doutriná. p1e.rigúsa ... con10 [)l"O•varia si não· fosse 
encerrada a discussão~ para a qual -aliás n1e havia inscl'ipto. · . 

. .Sala das sessões, 20 de noven1bro de 1890. - Caetano 
de A.lbuquerque. 

Declaro que votei contra a mocão do Dr. Rarniro Bar
cellos~ porqu-e votaria pela do Dr. Aristides Lobo. 

Sala das sessões. 20 de novembro de 1890. - Thomaz 
DelJJll,ina. · - · 

Declare ,que ,~otei pe1a primeira parte da n1oção do Dr. 
1Rían1iro Barcelos e votaria pela n1oção do Dr. Aristides Lobo. 

Sala das sessões. 20 de noven1bro de 189f0i. - Süva Ca-
nedo. · · · 

Declaro que votaria pela mocão 
. Aristides Lobo. 

apresentada pelo Sr. 

:Sala das sessões. 20 de novembro 
~faia. · 

de 18'90. A'ristides 

ORDEM .· DO DIA 

DISCUSS:\0 DO PRO.TECTO. DE REGIMENTO PARA O' CONGR.l'JSSO 
·· NACION .. :\L CONSTITUINTE 

·Continúa a discussão de Reghnento do Congre~so Nacional. 
Entra·:em discussão o . capitulo VIII - Da eleivão do 

Presidente ,e do Vice-Presidente da Republica: · · 
· .. ·Art.· 69: Adopt.ada a Constituição. proceder-se-á, na forma 

das ·suas· disposiçõe~ transitorias, á. ·eleicão ·do Presidente e. 
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do ·Vice-Presidente . .. da Republica. Esta . eleição con.stitu irá 
a materia especial e unica· da' sessão para que for. annunciada 
em ordem ·do- dia.. . . . ' 

• Art~ 70~ .Para ·esse fim o Presidente convidará · os ;ne:c!bros 
do Congresso a depositaren1, cada um por sua vez e á medida 
que forem sendo ehamaàos,na urna collocada subre a mesa, 
uma cedula contendo o seguinte:- Para, Presidente· da Re
:publi·ca, ·:F. ~·_..;.__Para Vice-Presidente1 F.~ . 

_1\.rt. 7L Recolhidas todas as cedulas e ; v~rificado que 
o n'UJI'llero dellas ·· corresponde ao . dos membros do Congresso 
presentes á sessão, ·O Presidente procederá á sua leitura e 
a·puração, no que será auxiliado pelos secretarios, que servi
rão de escru tadores, escrevendo os· 1 o e 2° secretari os os · 
..,,oto.s apuradOts para PT~esidle.nte, e ·OS 3° e 4o os 1apurados paJI'Ia 
Vice-Presidente. · 

_'-\.rt. 72. Serão pelo ·PI.'esidente d'o · Congresso Nacional pro
clamados - Presidente e Vice-Presidente da Republioa os 
cidadãos aue obtiverem para os respectivos cargos a maioria 
a·bsoluta dos votos apurados. 

Art. 73. .S'Í n.inguern obtiver a maioria de que trata o ar
tigo antecedente~ proceder...;se-á a nova eleição pela fórma 
estabelecia· nos arts. -6·9. 70 .e 71, e serão considerados eleitos 
os cidadãos que · na apuràcão obtiveren1 maioria relativa 
para os ,cargos de Presidente e V'ic·e-Presidente ·da Republica. 

Art. 7·4. Esta eleicão · começará e findará na mesma 
sessão. 

§ 1.° Feita a chamada d9s n1.embros do Congresso, não 
será permitti-d.o a estes retirarem--se da Casa, tpara o qu:e se 
tomarão as convenientes medidas de precaução material. 

§ 2.0 -Nenhum membro -do Congresso póde abste~ ... se de 
votar. ·· · - ·· 

A.rt. 75. Eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da H.e
puhHoo, o Presidente do ·Qono~esso ·Nacional -declarará •QU·e 

·, se vai officiar · ao Mi-nistro do Interior e aos cidadãos eleitos 
communicando o resultado da eleiçãô a que se procedeu; ê, 
suspendendo a sessão, em.quanto ·se lavra a acta, convidará 
os ·m·embros do :Congresso a s-e conservaren1 na Casa. 
· . Art. 76. Reaberta a sessão; lida e . ap.provada a acta, 
o Presidente, dando por terminada a rrâssão do Congresso na 
fórma da •Constituição,. declarará encerrados os respectivos 
trabalhos. convidando os seus membros a encetarem o exer
cício de suas f.uncç·ões ordinarias. 

O Sr. Frederi~o Borges v1ai faz.er. obser.vações muito li-
g~ei1ras sobre a materia sujeit-a a cdeJbate~. . . . · . 

O onad:or, assim como mu:itos illustr.es collegas seus, está 
disposto a votar pela· emenda apresentada 1>'elo illustre repre
sentante das Alagôas, para que. seja supprimido todo o capitulo 
VITI do projooto de Regimento, até .que seja definitivamente 
approvada a Constituição. . · 

Ha um .fundam·ento racional para esta en1enda, visto conio 
a materia daquelle capitulo está consagra-da nas Disposições 
tr·ansitorias <la Constituição, ·Cujo projecto t-erá :de ser suhmet-
tido á consideração desta Casa. · · · . , 

Portanto, desde que o projecto de Regi.ment.o não fez mais 
do que . reproduzir esta .. matéria,. torna-~e ·ella ·urria. verda.deira 
redundancia. ( A.po.iados.) · · · · ·· · · . . . ... _ ..... _ .... . .... . _ ····· . 
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.. Nesta conformidade, parece que é .. P.ensa.meiito_ do · Con
gresso rejeitax.·in limine .toda a niateria do ~apitulo Vllll; . e, si, 
porventura; . a ·emenda do illustre representante . das. Alagõas. não 

. J:'õ~ approvada,: o que .não . é de .. esperar, ~ á visia . d~.: fundamento . 
em ... que assenta, à ·orador, p·a:a · evitar• os esc.rtipulos,. aliás 
muito justos, desta iliustre Assembléa. r-elativamente á dispo

-· ·sição do art. · .7 4, mandará ·á ~Mesa, . com mais ~dguns collegas, 
.outra emenda, afim de que se salve a redaccão deste artigo .. 

·. ···:· ·Esta ·emendá é ·concebida ·nos seguintes t~rmos .· (lê): 

. . --~A Mesa providenciará em orden1 á ·que seja~ facultados 
aos rnembros do Congresso todos os meios de. commodidade, 
J.e n1aneira que possam se consevvar na Casa õ tempo indis..:. 
pe.osavel · ao processo . de eleição do Presidente e Vice-Presi
dente da Republica.» 

O Sr. Angelo Pinheiro apresentou hontem a seguinte 
emenda ao art. 76 e ultimo do Regimento: · 

~_:_Depois de ter o Pre_sidente da Republiua, eiejto nos 
.termos dos artigos anterlore~, pr_e.5tado COL.L1Prornisso pe1:ante · 
.o Congresso~ 

O orador ignorava que áq uelle artigo ·havia sido offere
cida. uma. emenda pelo nobre Deputado pelo Pará.ná. ·e a~aba 
de ·saber que a maioria do Congresso está ·de accôrdo em 
eliminar co.mpletamen~e o. capitulo Vill do Regim-ento, porque 
envolve incontestavelmente n1ateria inconstitueional. e dep·ende 
da approvação definitiva da Constituição. . 

Assim, de a~cürdo com a opinião da maioria do Con
gr·esso, .o orador retira a su:a. emenda e desde já declara que 
;vota. pela suppressão cornp.leta do capitulo V]E[ do Regi.mento, 
cuja materia, como ·já. disse, fica_ subord'inada á approvacão 
defini.tiva da Constituição. - · ·. . · · · 
· · O Sr. José Avelino ·d'i.z .que a Collliliissão, de que teve a 

honra de fazer parte, não pretendeu estabelecer doutrina nova, 
quando organizou , o capitulo VIII, que se discute; . e tendo !POr 
guia unicamente o que se, acha estabelecido no proj ecto da 
Coo..stitui{}ão, limitou-se a transportar para o mesmo ca
pitulo a disposição . nella contida relativamente ao ·processo 
da . ~.eleição para o Presidente da Republica, parecendo-lhe · · 
ser .isto o ·mais razoavel. · · 
· Depois de feito o .trabalho; ponderaram acertadamente 
muitos membros do Congresso que não convinha tomar desde . 
já qualquer deliberacãa a tal respeito, porque a Constituição, . 
que. tem de ser submettida a debate, podia so:ffrer alteracão 

. na parte relativa ao n1odo pelo qual se deva :· fa.Zer a eleição 
··do Presidente da Republica. ·· . · .· · .. · · . 

. ::' -.Estando nisso accorde a Commissão. em seu nome vai o ·· 
. orador·, apresentar um · requerimento, afim de que . seja eli
minado· o :capitui.o vrn, e:x:ceptuado . apenas o art. 69. . . . ' ' 

·Vem· á Mesa e é lido o s~ouinte :. 

Req'!:e~imentp . 

: . Proponho -a: suppressão dos arts. · 70 a 76. · · · 
.·· Peia 1Cfl._mmi§Sã9, Jo§.é A~eli~~ ··· ·· · . .. 
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·Emendas 

" . A Mesa providoenciará em ordem . a ··que ·sejam .facultadas 
aos · membros do 'Congresso todos os meios .de commodidades, 
de· m·anéira que· possam se eonsenar ;na casa o tempo indis
pensayel .. ao. processo de eleição do Presidente .e Vice-Pre-
sidente da Republica.. . • 

S. R. Frederico BoTges . . -···- Martinho R.odrigues. - Fran
.cisco Badar6. - Viriato de Medeiros~ 

Art. 69. Seja redigido do segUinte 'modo: 
.. · « Adaptada a Constituição~ :proceder...:se-á, na fórma por 

ella determinada. á eleição do Pl'esidente e Vice-Presidente 
da Republica. Esta eleição constituirá a unica materia de 

·.ordem do dia da sessão para que fôr annuriciada~~ 
Ao art .. 70~ Aoorescente-se: 
§ 1.0 Uma vez cón1~ecada, esta eleição não poderá· ser 

interrompida, devendo,'· portanto, .. terminar na mesma .ses-
são. · . - .. - : - : . 

§ 2.0 Nenhum membro do Congresso poderá abster-se de 
votar, salvo o · caso de não poder · comparecer, o que deverá 
justificar com antecedencia. 

_4-o arrt. 73. Ac.crescente-se: 
;Paragrapho unico. No .caso de empate, decidir-se-á de 

.accordo com o que . preceitua~ a Constituição. 
Art. 7 4. Supprima-se por desnecessario, á vista da re-

dacção proposta para'= o art 7G. . · . . 
. Sala das sessões do Congresso, 20 de novembro de 1890. 

-. - Manoel Valladão~ --- Rosa Junior. · 
Apoiados, entra·m -conjunctamente em · discussão não só 

o requerimento, como as -emendas. . . 
o Sr.. Lopes .. Trovão .. diz· que o proj e c to .. de ConstitUição; 

sujeito pelo Governo~ Provisori'O á. a;p,provaéão do Congresso,. 
na parte relativa ao processo electivo do Presidente, dis-
põe con1o. elle deve realizar-se. · 

Além desse processo, nós con'h-ecemos outros, · entre os 
•quaes o adoptado pela ·Confederação da Suissa; . e entre . nós 
póde. ~em acontecer que algp.m repr~sentante se levante para. 
propor o· suffragio popular; : . · . · . ··. . · . 

·No en1tanto, o orador vê neste Regimento um~ outro·· pro~ 
cesso adoptado, -o processo franC?z· .. ~:· . . · 

Vingando o processo·. que está preceituado no .projecto de 
Donstituição, pergunta: Não resultará dah1 um C()!n.flicto ?·Na-: 
~uralmente; ·é esta a: -~ua opinião·-: 

O Sr. José Avelino.- Conflioto entre o :·Regimento e a 
Constituição ? . ·· · · 

. ~ .. . .. 
· 0 -SR. LOPES TROVÃO. :...._ Sem duvida nenhuma. - -· 

· · O. SP.. •. ·JosÉ .Â.VELm() _:_O n'ob~e .Deputado -dá. licença: para 
.u..n· apar.te ? ~. . . -· . . .. . ... · . : - · · · . . . - \'.) ~ 

O M • . 
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··O = SR. LoP.ES · Toov.~o·· _ .-. .Pois-_ não ? .. · . . -. .·· .... 
--- o SIÍ; ;rOsÊ· :iVEI.i.~o-· ' ·· ,_. ·:Eil''ácábo ·de ' d~ciarir;': em · iiôroe '-da 

·Con1missão, que .retír9 todo o ·.capitul{) vm, fieandQ apenas 
o primeiro -de ·seus·:artigos; :-: · · · :, ··· · ·: ·_ 
- ,~ o Sa. LoPEs :l:RovÃo - · Ah ! Então, _ i)eri~itan1ente de ac-
cô.rdo~ p_orqtie~· realm-ente, seria lasUmavel que nós, ps enear
regadüs de· redigi-r ·a lei fundamental .do paiz!' comecassemos 
por- atacar ~sa n1esma. lei, e , ·que, abrindo ao paiz, por mei{) 
do Congresso~ .a porta Iars·a da legalida.cle. pen~trass·emos 
ahí pela. janella estreita _d-a illegalidade. 

O Sa. ELYsEu MARTiNs -En1-todo-<> caso. não·· -seria un1a· 
illegalioalde, porq;ue 9 Regimento p-odia ser alterado,. de aecôrdo 
co·n1 os preceitos da Constituição. · · · · 

. .Não havendo .mais quem peça a palavra, . é . encerrada a 
discussão. 

O SR.· FREDERICO .BoRGES (pela ordem) pede ·a retirada 
de sua emenda. : · 

Consultado, o Congresso consente na · retirada da mnenda 
· do Sr. , Freder1co Borges e outr.os. · 

Proc~de-:-se á votacã·o dp requerimento do Sr. José Avelino, · 
que é :approvardo~ ficand.O pr-ejudica-das as emendas apresentadas 
na :;essão de•hoje~ e a do Sr. Garbino Besouro, offerecida na de -
honte1n. · · · 

. -·Subn1ettido á votação _o art. =6-9, é .approvado . 
Ve-1n á Mesa a seguinte '. 

, ., De ela?· ação 
- . ~ 

_ . Dec:laro que votei . a Javor .. ::: da en1enda su!ppressiva · do 
' cscrútinio secreto e contra·· a relativa á · reda!Cção ·das horas 

de trabalho no Congre~so Constituinte. - .4morim,_ Ga·rciq,. 
O · SR. ·PREsiDENTE~ A Mesa resolv·e·. -ei:rviar á me-sma 10om

missão o :Regin1'ento- com --as emendas aJP-provaclas: para redi-
gil-o -eonfo:-n1e o vep.cidõ .- (Apo_iados.) . :. . . 

T-end~ sido _approvada a varte do ·Regimen~o que se refere 
á eleição dá Mesa, -acredito · que podemos considerai-o :em 
execução nessa :parte, para não interromper a marcha dos 
nossos trabalhos. · 

Vai a im·p~·i-n1ir ~ seguinte 

REDACÇ.~O DO ·REGIMENTO P:ARA O CONGRESSO · 
NACIONAL . CONSTITUINTE 

. - . ' I .: .. :·. 

.... 

·_, CAPITULO I . 
.. . . . .. -. . 

• • f ~ •• • • : ·_ 

Da reunião do Congresso ·. 
.- '"? -

. . 
' 

Art. 1.0 A. _ reunião ·do Congresso Nacional t'erá · Jogar .na 
sala destinada . ás sessões .. da . :Camãra .· dos .,Deputados, · .s~rvindo 
provisoriail~ente. de . ·Presidente · o · Senádor · qlie . · houver pre-

. síàiô ás sesSlÕes pre!ptaratorüis :do Senado~ - - e.=d-e Vice-Presidente 
. o DepuJ,ado ~qu~ .1houver presidido ás da C-amaTa~ · , · · · , ·. · - ' . , • ' . . - . .. . .._ - . 
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. ·: ,Art.: ~ 2.0
· _Servirã'O· jprovisorian1ente ~- do ' secretari·os .·os · que 

h~"'uverem -servido nas ·Sessõe~ .prcpáratorias das dúas camarasp 
. ~cupando ~s logares de 1". o ;j_0 o~ 1" -c .201

. da · Carilara-: dos 
·Deputados, e de-·2o e 4° os 1., . c 2° do Senàdó. · .. · . . .. · ·· . 
.. . .Art. '.3.0 Esta ~l-esa presdirá á s~essã.o :solemnc de .installaçã(l 

· ·d<> :COn~esso -e funccjQ~~rá até a eleição da ·Mesa ~~~!initiva·. 

CAPITULO 11 · 

·-· _ .. . .... - .. . .. , . . . . . . Da. Mesa . 

·Art. .. 4.0 A J.\tiesa definitiva · se· co-mporá de 'll:lll ~ Pres-idente 
e de ~quatrp secretaries, que .serão eieitos para servir !Pelo 
.tempo que durarcn1 as sessões do Congresso Nacional. 

Aloén1 dest-es, serão eleitos utn Vice-:Presi-dcuLc c. doi:; 
supplentes de . s.ecretarios. . . . 

.Art. . ·5.0 Esta l\1-esa será eleita por ~sc:rutinin sooret.o. l'e
cebendo..:.se -cedulas esspeciaes· para os -cargos . de P1~esidente 
e · :Vice-Presidente, .englobada e especificad~imente·~· · proce
dend-o-s-e do Ines.n1o n1odo eorn re·lação á eleição dos · ·quatrt) 
secretarios, dividida em duas tuí•n1as, sendo uma para 1o c 2.u~ 
c out.ra para 3° c 4". . ' 

Os in11nediat.o.s en1 ·voLos a estes uitin1os serão supplentcs, 
·na orden1 da votação. · 

§ 1.<~ Si nenhun1 dos votados para Presidente e ·Vice
Pre~iodente -obtiver maioria absoluta, ·prooeder-se-i a . segundD 
escrutínio entre os dois mais votados. 

· -§ 2.0 :A eleição dos sccretarios será ~.rciLa á pluralidade 
de '~otos. . · 

· .§ ·3.0 -NO caso de empate,' decidirá -a sorte. · ,., .... 
r 

·. Do P'l·esidente . . -::,;,. 

. . .. 

_·\rt. ô." .. A.o Presi-dente . cotnpete, ·além dei mais qu:e ·-lhe é 
conllnettido -por este 'Regimento: · 

· 1.(1· Abrir c eucerrar as sessõ·cs nos .dias c horas Inarcn:da~; 
":faz-er lêr e .assigna.r as actas; desi.gnar ·-a -orden1 do dia; esLa
JJele:cro· o ponto <tia questão para discussão;. ~propôr a ·vota~ão 
c declarar .n ·S<!U resultado. . · 

2."0 cc~vocar sessão, em caso urgente· ·c cxtraordinario, 
-for-a das horas · e dias -n1arcados. 

3.0 ·Suspender a sessã'o~ ou levantai-a· _quando · não puder 
niantei· a orden1 · oú as circtimstancias o exigirem: 

Art. 7/) Nos caso:;; ·· cúl :que a:lgum representante ·infringjr 
. as disposições deste Regi·mento Qu faltar á "consideracão ao· 
Congresso ou a qnal·quer de · ~eu:; ·n1en1bros. o Prcsidénle o 
advertirá, usando da formula- :1tüJ'll.ção ! . 

Si est.a advertencia não bastar·. ·. o ·Presidente dirá- Sr. 
Deputado (ou Senado·r) F ... Attençao; e, ainda si fôr jnfructi
fera esta advertencia nominal. o tPresidente consu·ltará á Casa 
si eoris·ente :· em que .. ·o 1nembro do C~gresso- ·seJa -convidado. a 
-retirar-'se; devendo ·'a · deci:sã<> ser :to-mada. por -dous t-erços · dos 
·me~ros preSentes~ ': ·. -. · .. ·.. .. _,,_ - : · ·: ·: ·. · · . · .. · . .. ~ , ,; 
- :.' ·,~:. Aft s. o ~o ·representant·e assim .- convidado ··a sahir 'deixará 

:·jm.iliediátam·erite)i salà:;·· e~ ·não '(): fazendo;. o -Presidente ·· _~ónsti~:. 
--. ·.· • . . , .. ,: . ... . . . - . . . • .. ; ' . ·. . . . ... . . /'. c- .20 . > 
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-~ :de ' novQ · Q···'.Congresso:" ~sobre a '·prpvidenci;f· que d~ se~ 
adoptada ·· · · · · · · · · · · ·. · · . · · · · · · · > · · • 

. ·. · :Art. . 9~ o · O: ·Pres~dent~ póde discutir ~ votar quando ·. jUlgar . 
conve_niente. ao exereicio d_e. seu . mandato, comtantp•·que, ·para o -

· f?-Zer; deixe a Preside~cia em·quanto ·se tratar do projeeto que 
se proponha discutir, a qual será então · exercida interinamente 
pelo Vice-Presidente, e na falta deste pelos secretarios~ se-
gundo a sua ordem numeriea. • 

O mesmo se praticará quando, durante a sessão, que deve 
ser continua, o Presidente, por . qualquer motivo, deixar a 
cadeira. . 
. Art. Ht o Presidente ·susi:>exidera i .. sessão, deelarando~o- .. 
de· viva voz, ou, não podendo ser ouvido, deixando a cade·ira • . · . 

• 1 

Do Vice-Presidente 

Art. 11. ·O Vice-Presidente substituirá em todas as sua c: 
. attribuições ao Presid~nte, .. em seus impedimentos, e não po
derá fazer parte . em Comniissão alguma. 

Dos secretarias 

· ·:..{rt. 12. Ao :1° sec.retario compete: Iêr os offieios diri
gidos ao Congresso e quaes-quer outros ·.papeis · presentes á 
Mesa; subscrever a correspondeneia official; assignar, depois 
do Presidente, as actas das sessões; ter a. direeção e a ~isea
lisação dos trabalhos e des-pezas da Secretaria durante as 
sessões do Congresso. · · · · · _ 

Art. 13. Ao 2o· Secretario incumbe: Iêr .e assignar, depois 
dQ ·1 o Secretario, ·as· actàs -das sessões._ que serão escriptas, sob 
sua inspeccão, l)Or um dos <>fficiaes da Secretaria, o ~qual para 
esse fim terá na sala uma m-esa especial, em lagar ;que fOr 
designado. -. ·· . · 

Art. 14. O 3° e o 4° secretarias contarão os votos nas deli-·: 
berações, havendo duvida, e ·servirão ·de eserutadores na vo
tação secreta; farão a lista das pessoas: que obtiverem vo~os e 
tomarão nota dos representantes que pedirem a ,palavra. 

· Art. 15. Não havendo sessão por falta. de numero legal, o 
go e 4° secretarias farão a chamwa, para notar os que fal
tarem, com :participação de 'causa ·ou sem ella, e, assim, se 
declarará . na .acta do dia, que sempre se lavrará 

·Art. 16. A substituição dos secretarias será feita conforme 
a ordem regular da numeração7 e; para supprir as faltas mo
meritaneas delles e de seus supplentes, o . Presidente convidará 
qualquer dos membros do Congresso presentes. 

· ; .· .. 

CAPITOLO·m 

: · Dos · Bep-ieseritantes · · 

. ·· .· , Art. .f 7. · OccUJpados os respectivos . Iogares pela ~Mesa pro
visaria, .. o Presidente convidará . .os .. membros do C~n.gresso a 
contrahirem o .formal compromtsso de bem· cumprir os ,. seus 
~ey:~~s pe-1,9-:modo.- por que elle passa a fazel-o; e l~vantan
do-:-se, no que. será acompanhado por-todos . quantos-se S~Charem 
.na ~la, · pr_ofe~á a seguinte affirmaçã~: < P'ltY!!J.ettp ~U!J.rdm:. 
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· 'a · ConstituiçD.o· t,edero.Z qué f~ aõi>:itada,:·âésem]ienhar. iiêi e 
legalmente.: o cargo que. me. [ot confiado p~la Naçao, e su.stentar. · 
a u~iáo, a integridtide-e a i'IIJkpeiulencia da Repulilica.> . 

Paragmpho unico •. Em· Seg.ttida mandará faze~ a chamada, 
e . cada um dos representant-es, oo~ando pelos outros mem
bros d~ ~~esa, dirá, á -pr~.o~ao que 10~ pr9ferid,o ·o ~:U. nome_:. 
-A.sstm · pr_o1114!~. . . · . · ; !i·f-tl..,..~~iM 

· _..ut. d.S. O r:ep.rtesentante que tCOmpareeer depois, _será 
recebido po~ uma . Commissão de quatro membros, n()meada · 
pelo Pre-sidente, e profez·irá, perante este a mencionada for
mula de affir.Dlação, nãp s·endo. necessario qu~ haja na. · Casa .. .o 

· numero' . e:rigldo para as. deliberações do. Congresso .. ; · 
.Art. 19. O representante .que fôr- obrigado •a. :faltar, por 

ma!s.· de .tres di.as, dará pax:te ao 1 ~ Secret~io · dQ impedimento 
legttuno qu~ tiver; 

.ArL 20. Si carecer de licença, deverá r_equer.er por eseripto 
ao Congresso; e, nomeada pelo Presidente uma Commissão de 
tres membros para dar parecer, e li-do este em: sessão, será dado 
·para ordem 7. do dia~ e sem discussão posto a votos, entenden
do-se que foi approvado -si tiver a seu favor .. um terç.o dos 
:votos dos membros do Congresso presentes. 

Art. 21. Nenhum representante poâerá f aliar sem pedir a 
palavra ao Presidente, e, concedida esta~ 'fallará. de pé e diri-
girá o discurso ao Presidente ou oo Congresso., . 

Art. 22. Um dos -secretarios fará a relação dos represen-:' · ·-= 
tantes que tiverem pedido a palavra, -e, de aooôrdo com. a lisú::. 
organizada, seriá a palavra concedida alternadamente, w 
oróem em ~®.e tiver sido inootipto. - · ··· . 

Paragrapho unieo. Quando muitos pedirem: a . palavra ao 
mesmo tempo, o Presidente dará a preeed:enôia a quem lhe pa
recer, ·· ficando, porém, a sua decisão sujeita á a.pprov.ação dp 
.Congresso si algum representant-e o requerer. . 

Ast. 23. O autor de · qualquer indicação ou reauerimento 
terá preferencia sempre que _pedir a. !Palavra .sobre sua mate-· 
ria. Os relatores das eommissões -serão para. este fim conside
derados como auetores dos respootiJvos pareceres. . 

Art. 24. E, prohibido aos ·:oradores usar . de expressões des
respeitosas~ para com os outros. m·embros do ,QonpesE?· ou 
p Chefe de Estado, b~m assim fazer ireferencias individuaes. 

Art. 25. Nenhum representante poderá fallar eontra o ven .. 
cido. . · · · · · . 

Art. 2.6. Qualquer membro <io Congresso tem-direito de in
sistir pela observancia deste Regimento, e ao Presidente 
cumpre satisfazer immediatamente. ·.semelhante · ·requisição, 
sem admittir reflexões ou debate, salvo si houver duvida em 
se~ a disposição . do Regimento ap1)li.eavel ao ca.So. · 

.Art. 27. Não poderá ser dado para a ordem do dia,. nem 
constituir obj·ecto de. discussão, assumpto que não seja imme
diatamente ligado ao . fim do Congresso ®mo :Cons.~it:uinte, 
salvo requerimento devidamente a,.pprovad{) · em s~tr' anterior. 
pela mai.oria <los membros presentes. :-

Art. 28. Si depois que . o Congresso eomevar a. ·funooio- .. 
nar, comparecer. algum Deputado = ou .Senador cudos poderes 
ainda não estejam reconhecidos, ã . Camara ou o Senado pro:
cederá á.:.. competente v~rifiCMão7 perante a Mesa qq:e serviu :: 
nas· , sessoes · preparatorias, · -~eumnao-se para este .. ftm _ sepa- · . 
radamente, em hp-ras diversas d~. m~_pa.~a ~~o~ . 
do-~IlBT;~. .· ·· . . : .. . _ .. . · ·· .·. : · · · - ___ .. -

.. -
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J)_as . Actas 

.. · ·Art.- 29. As -actas devem . ~·onter deooripçãp · suoointa ·dos 
. tràbalhos do Congr.essó durante cada sessão~" e , serão sempr-e 
· . assi·gnadas . pelo --Presidente ·e <i ois secretarios . 

... .. -- · :Art. ao. Qualquer membro do Colleooresso póde fazer · in
~erir :o -seu voto ;na acta, s:em_ motivai-o, com tanto · .que manlie 

.. •a. Mesa, -antes -de . aprp-rovada a acta, a c01npetente · declaraçao 
por escri:Pto~ ;podendo, porem, :falzer. inserir no Diario 
Official -a sua <ieclaraçã:o motivada ·de ·voto. · 

Art. 3 i. A iM1esa-do •Congresso 'Providenciará sobre a publi
ca~ã'O .das actas ·e n1:ais trabalhos das sessões e sua reeopilaçã.o 
cm.annaes. 

.•.r •.•. ' !. 

f • I ~ • ' ., , . ·' 
·. 0 '•' I j . .. 

····· .. 
· CAPITULO V 

. . , .. .. 
. . Da . ordern do .. li trabalhos J; : i 

=~ 

. : ~::;, t· 
·' ... , ; . . :- ~ 

' : . : • 

Art. 32 .. Ao n1eio dia en1 ~ponto; o ·Presidente t,ooar.ã a 
ean1painha~ tomará assento e~ verifi-cando que se acha pre.:.. 
sente a quarta parte dos. n1e·m1bros do Congresso, abrirá a 

-~essão. · 
Art . .3:3. Si até ao -rneio dia e um .quarLo não se achar 

rew1ido nuznero legal para a abertura da ·sessão, far-se-á a 
cha-mada e. logo d~ois~ ~c procede:-á á leitura. do expediente, 
dando-se-H1c destino; e. si ainda d·epois de fin-da a -dita leitura 
.não .houver ntnnero. o· :Presià·ente annunciará ,q.ue . não póde 

· llaVCJ' - S~essã-o. · · · · ' - · --'.:"' ·" · · · · ·· · 
Art. 3 4. Qu.and:o~ no in1eio :cta .sessão, . retirando-se algum 

.dos ·membros do · Congresso~ reconhecer~se ·que . não ha nu
·mero legal. continuará a discussão .das materias dadas para 
a orden1 do dia, ficando a votação adiada para o dia . se-
:minte. .., · · e . . - . . . 

·Art. 35. ;Si -por ·· n1otivo de demora a · sessã·o ·começar 
. depois ·. da ·hora · regín1-entai: durará o tempo necessario para 
completar quatro :horas· -de ·effectivo · traballho~ ·. · · 

Parag·rapho unico. Por deliberação do Congresso, . to
Jnada a req!Uerimento de algun1 de seus n1embros, poderá a 
sessão ser .. prorogada. . · · 

. Art. 36·. Aberta a sessão. ·Intandará o Presidente •lêr a 
:acta :da sessão antecedent.e e, não lha vendo observaçõ-es contra 
.o. i'edacção! entender-s·e-á que foi approv-ada. 

Paragrapho .unico. Sj: ·porém, algum membro do .Con
gTesso :not-ar algum:1 inex.actidão~ . o 2° Secretario ou qual
quer dos . outros dará os neCiessariüs esclàrecim,ento.s~ •e quando~ 

. ape$:ar :deUes . . o " ~conon-resso rrec·onheCJer a · inexactidão indi-cada, 
será ,en1endada a acta. conforn1e se vencer. · · 

A:r;t. 37. Depois · da acta~ proceder-se-á . á leitura da 
correspondencia · official, dos ·· pareceres ·de commissões es
peciaes, :S~"Uindo:-se a. apresentação . de · requerimentos e 
:indicações .~<I.ue tiv·eren1:. por .fim: . .· . · . . 
· · · _.: ~ _. ~Pe.di:r··-dj~·ensa : de ~ -q~al~uer. Iogar ·d.a M.e.sa· _··o\1 .~ de :· ~om~ 
:m1ssão; :· ~ · .. -·-.- ·:: .. . · .. . . . · . . .. . .. · . ;· ·. . ·- · ~ . ~ ·. ·· ... · ,= 
· :· : ";,· ·'···'Réclamar ' ordem· · · · · · · · · · · · · · ·: b 

· ' ' · Propo~ a nom~ão. de algu~a .Commissã.o. ":ESp~i~l; J. 
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'. ·. Pedir :que se I cvan te a· sessão· por: m·otivo de I neto· ou re-
gosijo :.publico'; . : . · c· : ·· ·· 

Apresentar qualquer moção attinente aos fins do· Con
gresso~ sobre assumptos ·que entendam _·con1 . funcç:.ões da 
Constituinte. e qualquer requerimento relativo a· assumpto 
de ordem {lU ·interesse 1)uhlico. · . · _ 

. :..1\rL- .3·8. Estes, ::-equeri:Inentos e indicaçõ:es, depois de 
apo1ados e postos em discussão, que não ·exceder-á da pri
·meira ·meia .hora da sessão: serão 'POStos a votos, si não ·:hou-
ver quen1 sobre enes :peça a palavra. · -·· · ·· · . · 

. Art. 39. · As-· sessões serão . ·:publicas~ · excepto · quando o 
.Congresso,. a requer-in1ento,--r.esolver.".:CI-Ue-sejam....sec.:tetas ......... :... .. _ .. 

Art. 40. O representante que .pedir sessão secreta ·· deve 
airigir ao Presidente .a competente proposta. assign.ada por 
elle e -por mais sete represe.nt.antf3s: á vista da qual o Presi
dente, consultado o ·Congresso e · dc.pois de deliberação deste, 
ai'firmativa, declarará que, a sessão secrela ter:.í. logar 
no dia util segliinte. segundo lhe houver sido pedido pelos 
proponentes, cujos non1es ficarão secretos. 

·Art. -H. Havendo. sessão secreta. o Preside-nte fará sus
pen~er· a sessão publica~ quando tenha comecado, para fazer 
sa'h1r os espectadores. 

Art .. 42. -Reunido o Congresso P-m sessão secre(a. delihr.
rar-se-ú. en1,primeiro Iogar si o a.ssumpto _deve ou · n;[o SC'!' 
ussiln ·tratado, e~ segundo se resolver~ a sessão- continuará se
creta ou se fará publica. 

§ 1.0 Antes de encerrar-se a sessão secreta, o Congresso 
resolverá si o seu objecto e resultado devem ficar secretos ou 
ser notados na ad.a publica; cg'ualmente decidirá. por sirnples 
votacão,, e sem discussão, si os nomes dos proponentes deven1 
ficar secretos. 

·· § 2.0 As actas respectivas serão lavradas por un1 dos se
cretarias, e lidas e approvadas antes de encerrada a. sessão. ·. 

Art. 43. E' permittido assistir ás sessõ·es a todas as pessoas 
decentemente trajadas, uma vez -que não tragam armas e se 
conservem no maior silencio. · · 

Art. 44. üs espectadores que perturbarem a sessão ·serão 
obrigados a~ sá'hir immediatamente; e, em caso extraordinario. 
a 1\rlesa detern1inará a providencia que deva ·ser tomada.. 

Art· 45.- Si no edifício alg·unl espectador praticar excesso 
ou delicto. o :Presidente o fará pôr em custodia; e: -passando a 
averiguar· o facto. si resultaren1 motivos suff'icientes para se 
proceder contra ·o· auctor~ o enviará á aucto·ri·dade competente, 
para proceder na fórma da lei. · 

CAPITULO VI 

Da ?Jotar;ão 
.. 

I • • ... 

Art. 46 .. Nenhum assumpto sertí posto a votos sem que -es
teja presente· rnetadc e mais ri.Hl1 dos men1bros do Congre:sso. 
tendo prioridade na vot_!l_cão as . questões cuja discussão hve:,
ficado encerrada na sessao antenor. A falta de /num P-ro para a~ 
votações não prejudicará a discussão das 1naterias incluida~ na 
ordem do dia, a qual" eontinuará emquanto :houver para 1sso 
numero, nos t.ern1os do arf. 32. · ~ _ 

· Art. 47. Sen1nre que deixar de realizar-se qualquer vota
ção por não se a~har.·presente nuinero·:l-c~:rat~dé representantes, · 



proceder~se-á ji. nõvà' cliamadá, . n:i:eooionãii-do-se : na aeta os .. 
nomes dos_ que se houverem retirado com causa· participada ou · 
sem ella. . · . _ : . -__ _ - _ ~ . _ : __ . _ - __ 

. -. -- ~ . ' . 

Art. -48. Pór tres maneiras se póde :votar: . . ' ·• . . ' ' . 

.. 
I 

l 0
7 pelo methodo _ sympolico, nos casos ·ordinari'os; 

-2°, pelo nomiinal ·de - · sim, ou .;__ -não, nos o;bjootos de 
maior'jmportarncia; - . 
: . 3°; por eserutinio -secreto. nas e-leições e nos liegooios de 

interesse particular. - - - -
. - -:Art ·- '49. · -O ·methodo ·symbolico se pratica diZendo o Pré
sidente: - --Os senhores ·que: são de 'Parecer. . . . queiram le-
vantar-se. - · · 

:Art. 50. Si o resultado dos vótos fôr tão manifesto que á: 
primeira vista se conheça a pluralidade, o Presidente o publi
cará: ·mas. si esta não se evidenciar desde logo~ ou si parecer 
a algum representante que o_ Tesultado publicado pelo Pres·i
dente não é exncf.o, poderá pedir que se contem os votos. Em 
qualquer dest.es casos. dirá o Presidente: - Queiram l~van
tar-se os sen·bore.c; que votaram contra -; os ao e 4° secre
tarios. ·cada um d·o seu lado. eo·ntarão os votos, para serem 
combinados com· os primeiros. 

Art. 51 . Para se praticar a votação nominal! será p~eciso' 
que algum representante a requeira e o Congresso a admittn 
por meio de votação. · 

Este requerimento será feito ve't'balmente na occasião de 
proceder-se á votação e não será sujeito á discussão. 

L.\'rt. 52. Determina a votal}ão nominal, o f o secretario, 
nela Hsta geral, irá chamando cada: um dos membros do· 
Congresso de ner sL, e dois dos outro~ secretarios farão, 
cada um, sua lista. _uma com os nomes dos que votaram -
sim, e outra com os nomes dos que votare!Yl - ?iíitJ . -,-, 

·Paragrapbo unico. Havendo em.pate nas votações de qne 
· trata·m os arts. 48 a 51~ ficará a m:ateria adiada para a sessão 

seguinte. e. si houver ainda segundo empate.· considerai:-se-á 
regeitada. menos quanto á 1a parte do ~ go do art. 48. · 

Art. 53·. O escruf.inio secreto se praticará., por meio de 
cedu1as escrirntas. sendo est.as lançadas em urnas~ que os con
finuos correrão IJ)or , f.t')dos os representantes; e. apresentadas 
<i. ·Mesa a.s cedula.s. depois de contadas e lidas cada uma 
de per si, tomarão os secretarias M competentes notas. pelas 
qua'es se fnrã a ·apuracão para se publicar o resultado. 

Havendo emnate, procP;der-se-á ·a . sorteio. - . . . 
~t:. 54'. Nenhum membro do Congresso, e-.:tando pre~e-nte. 

poderá exeusar-se de votar. salvo si não tiver assistido ao 
debate. ou tratar-se de caus:a propri-a ou -em que fôr suspeito:· 
nest~s.- .casos não terá voto~ podendo, todavia, assistir- á dis-

1 cussao. · .. 
Alrt. 55. ~{. votação, u,ma vez começa~a, J;tão se_ inter- . 

rompe. 
·_ CAPITULO VII 

Da Constituição, sua âiSctissl!o e approvaçãt?_ 
.- ' 

. ' . .. 

ArL 56. [;ogo que fôr reeebirla -a: 1\fensag-em do cb.e:f'e do 
Governo Provisorio. ac·ompanbando · a Constituição . ad · -refe.;.· 
ren.dum, .o Presidente mandará lêr e publicar. a mesma · Cons:--
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tituição no Dia'li-o Official e em avulso, para ser distribu1da 
por todos os membros do Congresso. . ·· · · · · . 

. .. · · · Art~ . :57. ·O Con.greS:so elegerá un1a .C0n1missão Especial 
de 2:1. . membros, para dar parecer sobre ;.a ConstituiÇão. · . · . 

: § 1.0 A representação de cada Estado e do Districto Fe
âeal : ·elegerá separaaamente · o . membro~ · que deva· .fazer parte 
desta : Conimissão. · : . .. , · · · · . · . · : · · · - · · · 

· · § 2.0 ·O pareeer da ·Commissão será impresso no ··Diario 
'Official e distribuído em ·avulsos .pelos membros ~do Con
gresso. 

· · · § 3.0 Os votos divergentes, . si os houver, serão designados 
lple1·as palaVlras .;__ vencido, com ou sem Testricções - ·ou -em 
pareceres em separado. . ,. 

§ · 4.•. Tres dias · depois da distribuição avu.fsa·,. · será · 
·o parecer dado tpara a ordem do dia, eonjunctamente eom a 
ConstituiíJão decretada. · · 

A.rt. 58. O parecer e a Constitui~ão soffrerão duas dis
cussões, sendo a primeira por capitulos . e a vota:cão por 
artigos, e a '·'2• discussão e votação englobadamente, salvo 
:lS emendas. que serão votadas cada uma de per si. 

§ 1.• Terminada a 1• 'discussão, ha v:erá um interstieio 
âe dois dias~ o que começará à ser contado do dia em <tue 
tiver logar a distribuição da Constituição com as · emendas. 

§' 2.0 Na 2• discussão poderão ser apres·entadas, ainda~ 
novas emendas. as quaes, si forem approvadas, soffrerão uma 
3ll discussão, finda a qual serão a:pprovadas ou rejeitadas~ 
sem sub-emendas. 
. !Art.. 59:. Cada membro ;, do Congresso s6 poderá f aliar 
uma vez ·em cada discussão. excepto na 1·~ . em que poder~ 
"fallar tantas vezes quantos forem os çapitulos da Constituicão. 

Paragrapho uni co. A discussão' será restricta ao project.o~ 
·sendo absolutamente vedado ao membro do Con~esso tratnr 
de materia extranha- ao debate. nod-endo o Presidente cassar
-lhe a palavra. depois de advertido duas vezes. . 

Art~ .60 •. A. requerimento de um de seus ·membros, o Con
'gresso, por. maioria · dos presentes. pode:-á encerrar a dis~ 
euss5.o~ desde que julgar sufficientemente discutida a· materia. 

O pedido -de ecerramento não soffrerá. discussão. 
:Art. 61. As emendas apresentadas entrarão em discussão 

conjunctamente com a Constituição. depois · ~ de apoiadas por 
um ter·co dos membros presentes do. Cong-resso. 

Paragrapho unico. · Serão consideradas emendas: surp
pressões:- additamentos oru' correccões. As primeiras nreferem 

:ás segündas e·· éstas. ás · terceiras. As mais amplas-terão o pri-
meiro Jo-gar na classe. · . . 

:ArL 62. Si durante a discussão vier- .á ·Mesa algum pe
dido ·de a-diamento -da ma teria ·em debate.· o Presidente o 
submetterá . á . approvação do Congresso, indelpendentemente 
de . dism~sssão. ,. · . . . . . . . : 

Não hayendo numero para deliberar~ considerar-se:-á 'Pre 
judicado o requerimento. . . - . .· .. 

No caso de .· ap;prov~ção, entender-se-á qu·e a ma teria · 
fica adiada at.é a sessão se~inte. · ~. 

. Art. .63. Terminada· a discussão e appprovada -3, Consti
·.tujcão. o ·Presidente ·.a; r emet.terá ·com as :émendas :approvadas 

. .. á .Conimissão -Espeeiai; pará: redigil~a conforme ·o vencido . . > · 
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· . . :.~rt. fi4. Re<ligída a Constituição~ . ser.á apresentada á 
:Mesa, que a far-d. lêr c in1-p1~in1ir. submetteudo depois a re
dacção á revisão do Cong·resso~ que sóm·ent..e poderá emendai-a 
si reconhecer . que envolYe · in~oherenC.ia, eontradieção ·{)u 

· absurdo · mani:festo. · · • .. · 
·. Nesse c-aso. o· Presidente abrirá · discussão, que será ·uniea •. . 

· =- Art. 65. As en1endas apresentadas nessa revisão, de;Pois 
de . ap:provadas .. separadan1ente, -serão de novo o enviadas á 
Con1n1issão Espec-ial; para -proceder· de aeeôrdo com o ven- . 
cido. : -

~~rt. 66. R1evi~ta a reaacção~ será pelo ·Presidente submet-
tida :i appr·ovacão do Congresso.. · · 

Ap·provada a redac<;-ão por mninria ahs~luta dos n1en1bros 
pres(\ntcs. o Presid·P.!lte decla1·ará ado;p.fada a Constituição da 
Hepubl ica do.s E-s·tados Unidos do Bra.zil. 

Art. 67. Da Constituição a~~im adopt..ada se tirarão tres 
untog·rapbo$! que~ depois dn a~~ignados por· todos os n1cmbros 
da Mesa do Congre~so. serão enviado~ ao chefe rio Governo 
Pro\'isorio. por intern1cdio do :\linistro do Interior, para a 
~ua p-romulgacão. 

Ar.t. 68 o~ nu togrnpho$ mencionados nn nrl,igo antece
dente serão~ df\pois de prnmnlg·a.da. a Consti l .n íção~ enviados 
Tim ú. ~cerP.1a1•ia do Sr.naido. Ol.l f l'O :í Cama:·a dor-- nepn tados, e 
T1 I c-rcl'iro ao AT·.chiyo l'nhlic_o. 

CAPITIJLO Vll f 

Da rlci~·,7o du P1•rsidentc c do 'Vir:f!-J>rrsidcntc da Rcpu.lJ_lica 

· Art. GQA A clei(:ão do Presidente c do Vice-presidente da 
Rcpublica ser:'i . feita · ~cg~undo o n1odo que fôr adoptado pela 

· Constituieão. ; 
Sala das Con1missões. en.1 2{)· de novemb~o ·de 1.891().

Prudente José de Jlloraes Ban•os . ...,.._ :Elyseu, de Sottza Martins. 
- Jotío Ped1·o Bcl{m·t Vieil·a. - Dion?;sio Manhães Ba·rreto.
J nsé A7)elino Gn1•!Jel do .. 41nfl1'(1.l. - Gab1·iel de Paul.a Almeida 
de .'lfaaalhr1e.r;. 

O Sn. ·J)nEsroE:'\TE declara qnr.: ac:han:do-so adeantada a 
hora~ dú para am·anhã n ~Aguinfe ordem rlo dia: 

ElP.ição r;3 !\-lesa; 
Elei,.ão da Commis~flo para dar pa1.·~c.er ~obre . ~· projec.to 

dP- .Con~(itniçfio .· 

LP.Ya.nta-Rc a ::;c~~ão á.s 3 l1oras e .20 n1inutos. ·da 
lârde. 

-111 .SESS.:\:0 EM 21 DE ~OVEMBRO DE 1890 · 
• • 4- '" • • 

r • 

PRESIDENCI.:\ DO Sl\ •• !0~\QUll\'I FBLICIO 

Ao n1eio- dia acham-~c presente~ os Sr::;. .Joaq_uin1 Fe
li.cio. Matta ~I-ae.hado. ·rhMdu::ret0. S.o\\~. o~ Alva:ro Boj,elbo~ 
Ely,seu :· ·l\fartins~ Franéis0o MacJhado, . . Léovigild.o C.oelh.o~ _ Joa-
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quim Sarn1crito, João Pedro. Cunha Junior~ .José Scgundino·, 
J)ae.s de Carvalho~ · Manoel Barata, Antonio Baena~ .Joaquim 
Cruz,- Theodoro Pacheco. Joaquim Catunda, Bezerra de Al
buquerque Junior, Josér· -Bernard{)t~ Oliveira .. Galvão, ·· Amaro 
Cavalcanti~ ·Alme.ida _ Barreto, Jt>ão . Neiva, Firmino da Sil
veira, José :Hygino, José .s~meão. Theodorico Serrano. Flo
riano Peixoto, Pedro .. Paulino, Tavares Bastos, Rosa.· junior, 
Coelho e _ 'C~mp9s, _ rhomaz :·qruz, ·. Virgilio Da1n~zio; Ruy Bar
bosa, Don11ngos -VIcente, G1l . Goulart. Monte1ro de Barros, 
. Q_u-intino Bocayuva, Lapér, Moraes Carneiro, Prudente de 
:\'loraes, . Can1pos . Salles, Ubalclino do AmaraL Santos Andrade, 
Generoso l\f'3.rques. Rau li no Horn. Esteves '.Junior. Luiz Del
phino, Ran1iro · Ba-rcellos~ Pinheiro l\fachaclo, .Julio Frota, 
Cesario Alvilú, Americo Lobo, Eduardo \Vandenkolk; . João 
Scveriano, .Joaquim de Souza, Silva . Canedo, :Silva Paranhos, 
~-\.quilino do .:\.rnaral, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa 
rllodrignc~. Inclio do R:·asil Lauro Sodré. Serzedello. Nina 

· Jliboiro. Cantão. Pedro ·Chci.·n1onL. )Jatta Bacellar. ·Costa Ro
driguPs. llodrigues Fernand('s, -Gasimiro Junior~ Henrique de 
Carvalho. Ennes de' Souza, Anfri:-;io Fiallho. ~ogueirn. Pnra~ 
nn.guá~ X elson~ Pires Ferreira, Marf.inho Hodrigues~ Barbosa 
Lima~ Bezerril. .Toã1) Lopo:::~ .Ju~tiniano Scrpa~ Frederico 
Borges~ :José Avelino. .To.~é Bevilaqua. Gonçalo :de :Lagos, 
Nascimento, Almino Arfon~o~ Pedro Velho~ l\Iiguel de Castro, 
Amoriln Garci·a~ Epitacio, Pedro An1erico~ Couto ·. Cartaxo, 
Sá Andrade. Uetun1ba. Tolentino de Carvalho. Rosa e 
SilYa~ João · Barbalho~ Aln1eida Pe!!nambuco, .Júvencio de 
.Aguiar, André C.ava·fcanti~ Rayn.1undo-· Bandeira. Annibal Fal
~;~o, Meira de Vasconcellos, Pereira de Lyra, .João de Siqueira, 
.Toão Vieira. Luiz de Andrade. Es,pirito Santo. Bellarroino 
Carneiro, Theophilo dos Santos, -Oiticica, Gabino Be
zouro, Ivo <lo Prado, Oliveira Valladão, Leandro Ma
ciel, Felisbello _Freire, Augusto de Freitas,. Paula Argollo, 
Tosta, .S:eabra, Antonio Euzebio, Zan1a~ Arthur Rios, Garcia 
Pires, :Marcolino _Moura, Santos Pereira, · Cu-stodio de ·Mello, 
;Paula Guimarães, Milton, Ampthi,lophio, Dionysio Cerqueira, 
Lcovigildo Filgueiras~ Barão de :S~ Marco~. Medrado, Muniz 
Freire, Athayde .Junior, Fonseca c Silva; Fonseca Hermes, 
:~·no ·Peçanha. Urbano Marcondes, Manlhães Barreto, Cyrillo 
de I .. emo$, A1be.rto Brandão. Oih•eira Pinto, Viriato de l\Ie
rlciros. .Joaquin1 Br~ves~ . Virgílio Pess·oa: França Carvalho, 
Luiz :l\Iurat~ Baptista da Motta, Alcindo Guanabara, Erico 
Coel-ho. Lopes Trovão~ ~Ta-c:ques Onrique, Aristides Lobo, May
rink. Furquin1 ;\V.ernec.k, Domingos' Jesuino. Vinhaes, : Tho-
maz Delphino~ Antonio Olynth:o, Badaró~ João Pinheiro, Gabriel 
de Magalhães, Leonel de Rezende, Chagas · [,oba to, Jacob da 
Paixão, Alexandre :Stocyler, F.eancisco Veiga, Ferreira ·Bran
dão, Lan1ounier, Gonçalves Chaves . . Americo Lüz. Feliciano· 
Penn3.:. -Poly~arpo Victti , Dutra · Nicacio. F e-rrei r~. fiabcllo, 
Manoel Fulgencio, Astolpho · Pio~ Aristides Maia~ Gonçalves 
Ran1o~, CaFlos das · Chagas~ Francisco Amaral, Domingos Ro
cha, co·.sta Maebado, Domingos Porti>~ Palleta~· .João -de A.véllar, 
Corrêa Rabello.· Bueno de Paiva. Ferreira ;p:ires. Pires de Cam
pos~ Martinho ·Prado !Junior,_ Bern ardino de Carnpos~ Francisco 
Glycerio~ ·:Moraes Barros~ ·Lopes Chaves~ Domingos -de ·].\lforaes, 
Adolpho- Gordo. CaTvalhal, ·Angelo· Pinheiro~ Mursa; ·Rodolpho 

. J~f.iran~a, Pau~l~no Carlos: Cos ta JuniOr, . Ro-drigu>Os . Alves,. · 
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~Ifredo . Ellis, Carlos Garcia·. Moreira da Silva, Rubião J'uniflr, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, Ca
etano de Albuquerque, Belarmino de Mendonça, Marciano de 
Magalhães, Eduardo Gonçalves, . Fernando Sim as~ ·Lauro Mül
ler, Carlos de Campos~ Schimid~ Lacerda Coutinho, Victorino 
il\fonteiro, Pereira dá. Costa, ·Antão de Faria. Julio de Cas
tilhos, Borges de Medeiros; Alcides Lima, Thomaz. Fl.ores, · . 
~breu, Homero Baptista. Rocha Osorio, Cassianno do . Nas-
cimento, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. . . · 

!Abre-se a sessão. 
Deixaram de comparecer os Srs~ · Saldanha Marinho," sa.:..· 

raiva, Rangel Pestana, Joaquim Murtinbo, Tasso Fragoso, 
Goncalves Ferreira. José Marianno~ Castello Branco, Pontes 
de lliranda~ . Ladisláo Netto, Santos Vieira, Fr6es da Cruz •. 
Samrpaio Ferraz, Conde de Figueiredo. Costa 8enna, Barão 
de Sant.a Helena, Cesario Motta Jnnior. Antonio Prado~ Al
meida No~eira. Antonio :A.zeredo. Ernesto de Oliveira, Assis 
Brazil e Fernando -~ott. 

E' lida:- posta em discusãão e sem debate approvadn a 
acta da sessão antecedente. 

O SR. 1 o S:emETARTO procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do :Ministéri() do Interior. de 20 do corrente. 
·remette-ndo. pa~ra serem disLribuidos pelos mP.mbros ifo Con~ 
~csso Nacional. 300 exemplares da Constitui()ão dos Estados. 
· Uni.Oo~ fio Brazil. publica-da com o :de~refu. n. 9'14 A~ õe 23 
de Outubro ultimo. - Inteirada . 

.São distribuídos aos 1Srs. congressistas' exemplares da 
Constitui~ão, que é a seguinte: 

DECRETO N. 9'1.4 A-. DE 23 DE OUTUBRO DE !890 

PUBLICA A CONSTITUIÇÃO DOS EST~o\DOS UNIDOS DO BR.AZIL, SUB
ME!TIDA PELO GOVER..'I\"0 PROVISORIO AO CONGRESSO . CONS
TITUINTE. 

... O Governo Provisorio fia Republica dos Estados Unidos 
do Brazil. constituid<:l pelo Exercito e a :Armada, em· n&me e 
com · assenso da Nação : · · . ..... 

Considerando na eon-.;~nieneia de atten"der , fmmedmta.
. mente ao sentimento nacional~ contemplando : algumas ai
. teracões indicada.s " Con~tituição .. da Republica .. dos .Estados 
Unidos do Brazil, cujo f.exto, dependente da approvação do 

. futuro Cono~esso, se publicou pelo decreto de 22 . de j11nho 
, deste anno; · . . . . · . · . · .. 

· · Resolveu modificai-o. desde logo, nos raros· f.opicos sobre 
que se l)ronuneiou aecentuadamente neste sentido ·. a opinião 
do paiz; ., . . · · 
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. ·E, ~em: ~ conse<Iueneia, 
~ Decreta: 

Artigo uni co. Ji: Constituição, dada: a: publico· ·no decreto 
n. 510, de 22 de junho de 1890,. é ~substituída pelà ·.que com 
este decreto se puiblicou : · · 

Constituição dos Bstados Unidos do Brazil 

\ : · TI'l'UILO PRIMEIRO 

DA ORGANizAÇÃ~ FEDERAI.; 

Art. f.O A Nação Brazileira, adoptando, como fórma de 
Governo, a Republi~a Federativa, proclamada pelo decreto 
n. f, de 1.5 de novembro de f889, constitue-s~, por tm.ião per
·petua e· indissoluvel entre as suas antigas proVincias, em 
Estados Unidos do Brazil. . 

Art. 2.° Cada uma das antigas províncias . formará ·um 
Estado, e o antigo município . neutro constituirá o Districto 
Federal, -continuando a ser a Capital da União, emquanto 
outra cousa não deliberar o Congresso. 

Paragrapho unico. Si .o Congresso resolver a mudanca 
da Capital, escolhido, .para ·este fim. o t.erritorio. mediante 
o consenso do Estado ou esta-dos de que houver de desmem
brar-se, passará o actual Districto Federal de per si a cons
tituir um Estado. 

Art. 3.0 Os estndos p6dem incorporar-se entre si, sub
dividir-se! ou des-membrar-se, para se annexa.rem a outros~ 
ou formarem n(r~~·os estados, mediante acquiescencja das res
pectivas legislaturas locaes, em doi's ' annos suceessivos, e 
approvação do Congresso 'Nacional. 

Art. 4.° Compete a cada Estado prover, a expensas pro
-pr.ias~ as necessidades de seu governo e administração, po-: 
dendo a União subsidia.1-o . s6m-ente nos casos excepcionaes 
de calamidade publica. 

Art . . 5.0 O Governo Federal não poderá intervir em nego
cios peculiares aos estados, salvo : 

1. o P3.ra repeli ir invasão e:rtrangej~ ou de um Estado 
em ·outro; · _ . 

2.0 ·Para manter-· a fórma republicana federativa; 
3.0 p·ara restabelecer a ordem e a tranquillid~de nos esta-

dos, á reauisicão dos poderes Iocaes; . · . · 
14.0 Para assegurar a execução .das leis do Congresso 

e o cumprimento das sentenças federaes. · · . . · 
.Art~ 6.0 E' da competencia exclusiva .da-..iUnião decretar: 

. . . 

f.o Impostos sobre a importação de :Procedencia extran-

ge~: o Direitos (!e entrada. sabida e estadia de navios. serido 
livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, . 
be~ como ás e:rtrangeilras . que· já ·tenham· pago ·o iinposto' de 
1mportacão;. : · · -

3.• · Taxas de seno; · · 
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5.0 A creação e _manuten~o de alfandegas; 

., -· . . ·.: : ;~ 
. -. . .. 

. :'- 6.0
· A . .inst;itui~ão de bancos erm.issores. . .. . . . 

. Par~gra.pbo unico. :A.s leis~ actos · e · sentenças das aueto
ridades da União executar-se~-ã10, em todo o paiz, por fune-
cionarios federaes. · . . 

·Art. 7." ·E' vedado . ao . Governo Federal crear distincc.ões _ 
c l)referencias :. ezn favor dos· .vortos de uns· .contra os de 
outros estados n1ediante regula-mentos · comrilerciaes, ou fis-
caes. = 

Al~t:. _8.0 E' da con1petenci-a exclusiva dos estados deeretar. 
impostos: 

1.0 Sobre a exportação de mercadorias que não sejan1 de 
011 tros esta-dos: 

2.0 :Sobre ·a propriedade territorial; 
3.0 Sobre transn1issão de propriedade; 
§ 1 o E' -isenta de impostos~· no Estado por onde se expor

tar~ a :producção àos outros estados. 
§ 2.0 :-Enl d·S98. ou antes~ si o Co"Qgresso deliberar. cessarão 

de . todo os direitos de exportação. 
§ 3.0 S6 é licito a un1 Estado tributar a exporn.tcão de 

n1ercadorias extt~angeiras~ quando destinadas a consumo no 
seu territorio. ·rével'tendo, porém~ o .'Producto do imposto para 
o Thesouro NacionaL ... · 

Art. 9.0 E' prohibido aos estados tribu.La:- de qualquer 
n1odo. ou e~nbaraçar con1 .qualquer difficuldade~ ou gravame, 
regulán1entar, :ou adm'inistrativo~ actos~ instituições~ ou servi
co~ estabelecidos pelo Governo da União . 

..:\.rt. 10. E'. vedado aos ·estados, corno á Uniãó: 
· 1 o C~ear in1postos de transito pelo t_rritorio de um Estado, 

ou na passagem de .um -para outro. sobre. productos de outro_s 
estados da· Rep.ubli~.a, ou · extrangeires~ e bem assim sobre ps 
vehiculos, de terra e· agua, .que os transportarem; 

2° . Estabelecer~ subvencionar~ ou ·embaraçar q exercício 
de. cu 1 tos religiosos; . 

3° Prescrever leis. retroactivas; 
· -Art. · 11. -Nos assun1ptos que pertencen1 concurrenternente 

ao Governo ·da União e aos .governos dos e·stados!' o exer-c.icio 
da . arictoridade pelo prin1eiro obsta a acção dos segundos e 
annulla, de então en1 deante~ as leis e disposições della ema-
nadas~ . . . . . . · . 

Art. 12 .. Além das fontes de ·receita diserilninadas nos 
. arts. õo · e ·go~ (} licito · á u.nião, con1o aos es:tado.s, cumulati- · 
· van1ente~· ou ·não, creàr outras .q~aesquer, não -contravindó ·o 
disposto nos arts. 7°, go e 110.o: ~ 1°. · : ·· . . 

-_-\rL 13. O di,~eHo ·da · Unjão e dos estados a legislarem 
sobre .'vi3Jção · :ferrea e · ·navegacão int~rior será r~oulado por 
lei do Congresso :Nacional. . -- :.. . 

Art... 14.:As forç-as de terra e n1ar. são-instituições nacionaes 
po.rn1a!len.t~s, . destinadas á defesa da Patria no exterior. e · á 
m.ainuteheão · :da~ ·. leis.·n('l intcrio.r. . . ... · . · . . . 
. _ · Dentro· : .. ~-- .limites da lei~ a for~a arn1ada é essencialn1enre 
obedicntae aós seüs sup·eriúres hierãre.lücos . e obrigada . u sus-
tentar as institüieões constit:ucionae-s. ... · ' · 
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·· - ~ .,. ~t. ':15. ·São -·orgãos ~·aa :ooberanüi: naeio~al : :os-_ poderes le
. .g1slatrvo, -· exec-utivo.· e . judicíaria · harn1oni~os · · e · .independente:; · 
ent~e ~i. ... · · '. · 

SECÇÃO II 

· Do Poder legislativo 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GER.o.\.ES 

Art.. 16. O Poder . Legislativo é exercido . pelo Congresso 
Nacional. con1 a sanc(;ão do Presid-ente da Republica. 

· § 1." !O Congresso ·Nacional con1põe-se ·de dois ran:10s: a 
Camara c o Senado. · . . 

§ 2." A el~ição pat·a Slmadores e deputados á . Can1ara 
·far-se-(L simultaneamente en1 todo o .paiz. . · 

§ :3." Ninguen1 póde ser. ao n1esn1o . ten1po, Deputado c 
.Senador. . · · · . · · 

Art. 1 i. O Congresso reunir-se-á, na Capital Federal~ aos 
3 de n1aio de ca:da anno. indepe1.1dentemente de· convoc3.(;ão. c 
funccional·á quatro nlezes~ da data da abertura~ . podendo ser 
pro rogado~ ou convocado extra-ordinariamente . . 

§ 1.u !Cada le~;islatura dura~á.~ tres annos . . 
§ 2.0 En1 caso de vaga aberta · no Congresso, por quaiqucr 

c.ausa, inclusive . a de renuncia! as auctoridades -do respectivo 
Estado farão proceder imme'diatamente ·a nova eleição. 

Art. 18. A Camara e o Sena-do. trabalharão separadan1ente~ 
funccionando en1 sessões publi·cas, quando ó contrario .. se não 
resolver por maio1·ia. dos Yotos presentes~ e só deliberarão, 
cOn1parecendo, en1 cada ·. tuna .das , camaras~ a 1naioria absoluta 
de seüs membros. · · 

§ 1.0 Os regirnentns das · duas carnaras estabelecerão os 
n1eios de cornpellir 'OS n1en1bros ausentes a con1parecer. 

· § 2.0 .Cada un1a dellas verificar.á~ e r-econhecerá os poderes 
dos seus · n1embros. 

Art. 19 . . Cada un1a das can1aras el.e.ge.iYá a sua· Mesa, · or
ganizará o seu Regimento interno~ con1minando penas disci
plinares, inclusive a de exclusão tem'Poraria, aos :respectivos 
n1e1nbros: nomeará os en1pregados de sua ~Pm~P.taria, e regu-

. lará o sei~viço de sua policia interna. . _ . . · ~-. 
_1\.rt. 20: Os deputados e senadores ,são iuviolaveis por 

~·' : suas opiniões, · palav-ras . e -votos no . e:x:ercicio do n1an~ato. 
Art. 2L Os· rle.nntados e senadores não pódem ser·presos, 

nem processados crin1inalmente, -sen1 previa licenÇa de sua 
· Can1ara. salvo flagrante delicto. :E, neste caso. : le.vadq o pro
. cesso· até ·pronunc-ia · excl u.sive, a auetoridaqe . P.rooossante. : re
:ziletteÍ'Iã os ·autos ·á :Can1ara respectiva~ ··para : resolver<sobr_e ,;' ~
··procedencia 'da : accusação; si o ~ accusado não . optar ~ pelo:· JUl- ·. 
:San:iento immediato. . .:: . . : . . ~ . .. . . . ·.-- _ . . ... ~ .. · .. 
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· · · · !Art.· 22. ·Os ·membros . das· duas camara8, ao tomar assento, 
contrahirão compronússo formal, em sessfio publica, de bem 
cumprir os seus deveres.· . · :. · 

· Art. 23. Durante as sessões vencerão os senado~es e· depu
tados um .subsidio pecuniari<Y,. ~lém da ajuda de cp.sto, fixada 
pelo Congresso, no fim de caaa·J-egislatura, para a seguinte. 

· Art. 24. Os ~embros do Congresso não pódem receber do 
·Poder Executivo, emprego,: ou commissão remunerados, ex
cepto si forem missões diplomatieas, commissões militares, 
.ou cargús de accesso ou promoção legal. · 

Paragrapho unico. Durante o exercício legislativo cessa 
.o ~e outra qualqu·er funcção. · 
· . Art. 25. 1São condic6es de elegibilidade para o Congresso 
Na-cional: : ·· . 

i~, estar na posse dos direitos d·e eleitor; . 
2~~ para a ~Camara, ter mais de quatro annos de cidadão 

brázileiro, e mais ·de seis para o -Senado. 
Art. 26. São inelegíveis para o Congresso Nacional; 
i o, os religiosos regulares e seculares, bem eomo os ar

cebispos, bispos, vi gari os geraes ou foraneos,_ -parocbos, 
coadjuctores e todos os ,sacerdotes que exercerem ãuctoridade 
nas suas respectivas confissões; · 

2°, os governadores; 
· · 3°, os chefes de policia; 

4°, os commandantes de armas, bem como os demais íunc
cionarios militares, que exe~cerem eominandos de forcas de 
terra e niar equivalentes, ou superiores; : · 

5°, os commandantes do~ corpos policiaes; 
6°, Os magistrados,. salvo se estiverem avulsos lha mais de 

um anno; 
7°, os funccionarios. administrativos demissíveis indepen

~-~ntemente de sentença. 

CAPITULO II I . 

DA CAMARA 

art. 27. A Camara compõe-se de ::deputados eleitos pelos 
. estados e pelo Districto Federal, mediante o suffras:io directo. 

·· § i. o O numero de deputados será fixadO' pelõ Co~~esso, 
em proporção que não excederá de um· po~ setenta m1l ha-
bitantes. -· · 

:§ · 2.0 1Para esse fim mandal"á o Governo Federal proceder, 
dentro em . tres annos da ínauguração do p~imeiro Congres~o,. 
ao receneêamento da poptdac~~ da :Rlepubliea, o :qual se re-
verá decenahnente. · · 

. Art. 28. Comp~te á Camara a iniciativa de todas ~ Ieis .ge 
impostos, · a fixacao . das .f-orcas de te~ra e mar, a discuss!o 
dos projectos · offereeidos pelo Poder Ex~utivo e a : declaraçao 
da procedeneià ou imJJrooedeneia · da aoousaoã.o contr:1. o Pre-
§idente da :R)epublica np_~ ~e~.os dQ a~ 52. . .. . . . . . ___ ·. J 
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~ITULOm· 

DO SENADO.m 

. . . 

· .Art. 29. ·O Senado compõe-se ·dos . cidadãos elegiveis nos 
termos do art. 25 e maio~es de . 35 annos, escolhidos pelas 
legislaturas dos . estados, em · numero de tres · senadores por 
c~da um, mediante pluralidade de votos. . . · . · · . . . · 

Paragrapho unieo. Os senadores do Districto. Federal 
serão eleitos pela· fó~ma instituída para a eleição do Pre
sidente da Republica. · . 

· · Art.. 30.. lO mandato de Senador durará nove annos~ :re
novando-se o Senado pelo terço triennalmente .. 
.. ·§ 1. o No primeiro anno da primeira legislatura, logo nos 
trabalhos p~eparatorios, discriminará o Senado .o primeiro e 
segundo terços de seus membros, cujo mand-to · ha de . cessar 
rio termo do primeiro e do segundo t?ienniv.. . · 

, § 2.0 Essa discriminação effectuar-se-á em tres listas, 
correspondentes · aos tres tercos, graduando-se os senadores 
de cada Estado e os do Districto Federal pela ordem de sua 
votac;ão respectiva, de modo que se distribua ao terço do 
ultimo triennio o primeiro votado. no Districto Fed·eral e em 
cada um dos estados, e aos . dois · terços segü.intes· os outros 
dois nomes na escala dos suffragios obtidos. · · 

§ 3. o Em caso de empate, considerar-se-ão favorecidos os 
n1ais velhos, decidindo-se por sorteio, quando a edade fOr 
egual. 

:§ 4. c O mandato do Senador eleito em · substituição de 
outro durará o tempo restante ao do substituido. 

Art. 31. O Vice-Presidente da Republica será ipso facto 
o Presidente d() :Senado, ·onde· só teOO. o voto de qualidade, e · 
será substituído, nas ausencias e impedimentos, pelo :vice-
Presidente dessa .camara. · · . ~ - · . 

Art. 3·2. Compete privativamente ao Senado julgar o · Pre-. 
sidente da Republica· e os demais funccionarios federaes desi
gnados pda .Constituição, nos termos e pela fó~ma que . ena· 
prescreve. -. · ·. 

§ -1.0 ro Senado,_ ~ando deliberar como tribunal de jus.. 
tiça, .será presidido · pelo _Presidente do· Supremo Tribunal 
Federal. . . · · · . 

· § 2. o Não prof ~rirá sentenc~ condemnatoria senão por dots 
terços dos membros · presentes. . .. 

· § i3-. o Não poderá impOr outras penas mais que a perda 
. do ·cargo e á incapacidade = de .. exercer . qualquer outro, sem 
prejuízo dia. acção da . justiça ordinaria contra o eondemnado ., 

CAPITULO IV 

. DAS ·A_~UIÇÕES DO CONGRESSO . 

Art:. 33 . Co~pete priv~tivamente ao Coniresso Nacional·: 
. . 1°, ·orçâr a r.eceif.a, e fixar a despeza. federa:I annualn)~nte;. 

· 2° auctorizar ·o Poder Executivo ,a cont~a:h1r empresttmo_s . 
e !azef outra·s. operaÇões de . oz:editá; . . -. ' ' - . . '---~ 
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,. . 3°, legislar .sobre a dividà·publiea, e estabelecer ps.máios 
para o seu pagamento; · · · •· · . ·· · ·· .. .· · · . · · 
· .j_"; regular ·a . arrccadaçã~ .c _:d.istrih.uíção das rendas na-

cionaes; · · ·. · · · · · ·· · · 
5°: i'egular o c01nmercio internacional; bem como o dos 

estados ·entre si e con1 o Districto Fcderat .alfande;;ar · poi·tos, 
crear ' ou supprinlir entrepostos; . . . . · . 

6°, legislar sohre a naveB'a,ção dos rios, que banhen1' mais · 
de un1 Estado~ ou corran1 ·por tcrdtorio ·extrangeiro; · · 

7°, dete:rminar o pe-SQ: val.or, inscripção: typo · e · denonli-
. na.ção · das : moedas; . . _ · . . . · 

8n~ ·.c:r:ear bancos· de ·ellllSSaO. legiSlar SObr-e ella, . C 
t:ributál.:.a: . ' ·. · · · · · 

. 9°, fixar o · padrão dos · :pesos e · medidas; 
'10, resolver ·· definitivan1ente sobre . os lilnites dos estados 

entré · sL os do Di.strioto Federa] e os do ·territorio naeional 
com -as ·nações lin1itrophes; 
· 11~ decretar· a aoousação do Presidente da Republicu. nos 

casos do art. 5G; . .. 
12, · auctorizar o Governo a declarar a guerra c fazer· a paz; 
13. resolver definitivamente sobre · os tratados e con

venções com as nações extran.geir3.s; 
14, designar ~ capi.tal -da -União: 
·15. conceder subsídios aos esl.ados na hypothc:sc tio 

art. 4°· 
:16:' legislar sobre o servi-e.o dos corr(!ins c telegraphos: 
17. adaptar· u regin1en conve·nicnte á S'Jgura·nc;-tl.. das 

fronteira . .,; 
1S.. ··fixar annualtn1ente as for,~s de terra o 1nar; 
19'~ regular a conli[)Osição do êxet•cito; , 
~O~ cunceder. ou nega,1· passagem a forças . c~.tra~1gciras 

·pelo territorio do paiz. p-ara . <>perações 111ilitares;· -··-
21. 1nobilizar e uti1izai~ a força policial uos .estados, no:s 

casos taxados · p·ela 'Constituição; 
22~ declarar em estado de sitio · utn ou· mais pontos do 

territorio nac-ional: na · en1ergenocia d-o ag~Tessão por. forca~ 
-extraJJ.geiras~ cu coa1n1oção i11te1·na~ e approv:ar óu suspender 
o declarado pel-o Poder Executivo', <>u seus · agentes respon-

- savci~.? na auseucia ·do Congresso; • . . - · 
23, regular as condicões --e o processo -da ·eleiçã·o para os 

c-argos federaes en1 todo o paiz; 
. 24, ~.odificar as leis ·ci:vis. criminaes ·C . con1n1erciaes da 

Hepuhlica, e betn assiln_ as·· pro"cessuaes da justiça federal; 
· "2-5, fb:ar ._·. o·s vencin1entos dos -· n1inist.r.os . de Estado; 

·26, crear e sup,primir en1pregos · publicos . federaes', 
fi~ar-lhes as attribuições: é estipular-lhes os · vencin1entos; 

27! jnstitu ir trjbunaes. subordinados ao 'Suprenio T-d
bunal Federal: 

i28: }egislár contra ·-a pirataria e os attentados ao direito 
das gentes; · 

29. --conceder . an1nistia: . 
ao: .con1n1utar e r~rdoar as :Penas ilnpostas, por crin1cs de 

re-sponsabiliçlade! aos funccionarios federaes; 
· · s·L 'legislar· ·sobre terras de ·p ropriedade nacional e minas; 
.. . 3Z, estatuir . leis .peculiat~es ao.·· Districto . ]federal; · . 

. · _33:. stibmet~er .a legislação especial .·_os pontos do territo
rio da Republica necessar.ios-.. para_ a ·fundacão ·de· arsenaes~ ou 
putr.os estabelooim_entos e insti·tuiÇões de conveniencia ·1edêra:I; .. 
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·.· : · · 3!~ legislar · sÜbre o ensino superior no Districtá _Federal; 
. . 3o, regular os casos de extr.adicão . ~ntre . os estados; . 

· · ·a6, vela.r··-na guarda·· da : Co~stituicão ,e . das · leis, .~ provi
denciar sobre ·a.s-necessidades de caracter féde!'al; · · .. _ . . · 
- · 31;· decretar as I·eis ·e .. resoluções. necessarias ao exercício 

dos _. poderes .en1 ·que a · Constituieão jnveste o .Governo: da 
União; . .. · · · -- · 

~8, decretar as leis organi-cas .. para a execuÇãó con1pleta 
da Constituiçã-o. · · . - · · . 

. Art. 34. Incun1be, outro$in1, ao Congresso: n1as não pri-
vatlvanlente; · . · · · -. .. _\ . 

-· . · ·1 ~, anin}ar~ no paiz, o desenv-olvünento da eduéação pü-
bh(ja, a agricultura, a industria e a imnügração; . .. 

2°, crear instituições de ensino superior e secundario 
nos estados· 

' · 3°, prover á instruccão primaria c secundaria no Di.stricto 
Fed:eral; · . -

ll'ar3Jgrapho unico. · Qua_esquer :·outras despezas ue ca.
~·acter local, na Capital da Republica, incu1nbmn ·cxclusiva-
nleutc á auctoridade municipal. ·· 

CAPITULO V 

DAS L'EIS E RESOLUÇÕES 

.h.rl. 35 . .Salvas a? excepções -do art. 28, todos os pro
jcct-o::; de lei poden1 ter origen1 indistinctamenLe na Cilimara, 
ou no Senado, .sob a inicia-ti:va ·de qualquer dos seus ·n1embros, 
ou, p1·oposta en1 mensag-em do Poder Executivo. 

· Art. 36-. O projecto: de lei; adoptado .nun1a _qas camaras, 
se11ú. submettido á. outra; e esta, si o approvar, · envial-o..;.fd. 
ao Poder Executivo, que, acquiescendo, ·o ~anccionará e pro
nlulgará. · · · . · . . . · . 

§ 1.0 Si, p.oré~, o Presidente da Republica o julgar· in
constitucional, oo contrario aos interesses _da Nação, oppor
lhe-á o seu veto dentro en1 dez dias uteis; daquelle cn1 que 
recebeu o projec·to, devolvendo-o~ nesse n1esn1o prazo~ á Ca
mara onde elle se !houver iniciado, con1 os 1notivos da recusa. 

:§ ~ 2.0 O silencio do Poder Ex:.ecutivo no decendio importa 
a .sancção, ~salvo si esse tern1o se cumprir estando já encerradú 
o Congresso. · · · · . . · · · 

§ 3.0 Devolvido o J)ro:iecto á 1Ga1:nara iniciadora, alli se. 
sujeitará a un1a discussão e a ·votação nominal, considerando-se 
approva:do~ .si obtiver dous terços . dos suffragios presentes; 
e, neste caso, se rcn1ettei'á á outra Can1ara, de onde, si vcncc1·, 
p_Clos mes1nos tramites, a n1esn1a Inaioria;· voltam., como lei~. 
áo 'Poder Executivo para a solemnidade da prom.u·Igacão. 

§ 4.0 :..~ saneção e a -pron1ulgação effectuan1-se por estas 
fórmulas: · 

t 11
, «0 Congresso Nacional . decreto, . .e · eu ~ancciono . a se-

guinte lei (ou resolução) ;l> . 
2a, «0 Co!lcoresso :Nacional decreta, e eu ·pro-mulg() a se

guinte lei (ou resO'lução).> · . . . . . . 

21 
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. . Art. 37. O projecto de lei de u1na Camara, emendado na 
outra, volverá á . pJ:in1eifa, que, si acceitar as emendas, 
enviai-o-á, modüicado ·eni conforn1idade dellas, .. ao. . Poder 
Executivo. · · .:. 
. . § L o No caso contrario; volverá á Carp.ara revisora, onde 
só =se considerarão approvadl3.s · as alterações, si .obtiverern. 
dous ter~os dos sufi'ragios presentes; e, ne:.;ta hypothese, 
to1•nará eá ,Caniara -iniciadora, que só as podená reprovar Ine-
diante dous terços dos seus votos~ ·· . 

§ 2.0 !Rejeitadas deste modo as alterações, o projecto 
sub1netter-se-á sem ellas á sanccão. · . 

·.A:.rt; 38·.·· Os projectos totalmente ·· rejeitados, c: ou não , 
sanccionados, não se poderão renovar. na mesma sessão legis-
lativa. · 

SECÇÃO II 

.... _ 
Do Poder Executivo 

-~.... . . 
CAPITULO I 

DO PRESIDEN1'E E DO V~CE-PRESI!>EN'fE 

A ,.t.. ::19. Ex~rce n Poder Executivo o Presidente dos Es
tadns Unidns do Brazil. comn chefe electivo da Nar_:ão. 

· ~ 1.0 Snb~t.itne 0 · P.resjdente. no ca3o de impedimento. 
r c succede-Ihe. nn de falta, o 'Vice-Presidente, eleito simulta-

neamente com ·eU e. . 
§ :z..Q No impedin1ento: ou falta d·o Vice~Presidente, 

serão :::ncces~ivan1~nte chamados á. presidencia o Vice-1Pl'P.s1-
dente no ~enacio. o Presidente da Camara e o do Supremo Tri-

. bilnal Federal. · · 
§ 3.0 São condi<:ões e3senciaes~ para ser eleito Presidente: 

ou. Vice-Presidente da Republica: 
1.0 ·Ser brazileiro nato;. · 
2.0 Estar. no exercício dos direitos politicos; 
3.0 Ser maior de 35 annos. 
Art. 40. O Pre~idente exBrcerá o cargo por seis annos; 

não podendo ser reeJejto para o período presidencial imme
diato. 

. § 1.0 O Vice-Presidente. gue exercer a preaidencia p~los 
tres uJUmos · annos do período presidencial, não poderá ser 
eleito Pre~idente nara o período seguinte. 

§ 2.0 tO Presidente deixará o exereicio <ie suas funcçõe.s, 
improrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu pe
riooo presidencial; succedendo-lhe logo o recem-eleito. 

§ 3.0 Si este se achar· .impedido~ ou falt.ar, a substituição 
1'ar-se-á· nns tern1os d-o artigo antecedente. §§ 1 o e 2°. 

§ 4.0 O primeiro periodo presidencial f('rmjnará · aos 15 
de novembro de 1896. · 

Ar.t. 41. Ao emnossar-se no cargo. o .Presidente pronun
ciará .. e!Yl ses_§ão publica~ ante ·.o. Supremo Tribunal Federal~ 
esta aff1rmacao : · 

·«.Pr?J!I·etfo ··manter e cumprir com perfeita lealdade· a· 
Const1tu1çao Federal: promover o bem geral da RepublicaJ 
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observar as suas leis, .sustentar-lhe a união, a in.teg;ridade e 
a .independencia. '> 
: · · . Art. _42. ·.o _J?J:esíde!lte e o Vjce-Presidente não podem " 
sahir <lo terr1tOr1o nacional sem permissão do Congresso; 
pena _de . perderem o cargo. . . 

::U:t~ 43~ O .Presidente e o Vice-Presidente perceberão 
subs1d10, f1:x:ado pelo Congresso · no periodo presidencial an-
t~cedente. - ·· . · · · 

; ; 

·. :: -· . .. ..,.,...... · .. 
CAPITULO ·li 

,_ . . . - - -
DA ELEIÇAO. DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 44. O Presidente e· o Vice~Presidente serão ·ascoihidos 
~elo povo, mediante eleição inãirecta, para a qual cada Estado, 
bem ·como o Districto Federal, constituirá uma circumscripção, 
com eleitores especiaes em numero duplo do da respectiva re-
presentação no Congresso. . 

§ 1.0 Não podem ser eleitores especiaes, além dos enume
rados no art. 26, os cidadãos que occuparem . cargos retri
buídos~ de caracter legislativo, judiciario: administrativo: ou 
militar. no Governo rla União. ou nos dos estados. 

§ 2. o Essa eleição realizar-se-á no dia 1 o de marco do 
ultimo anno do período presidencial. _ 

Art. 45. No di.a 1 o d'e maio seguinte se celebrará, em todo 
·o territorio da RepubHca~ a eleição do Presidente e do ·vice
Presidente . 

. § 1.0 :Os eleitores de cada Estado formarão um eoUegio, 
e bem assim os do Districto Federal, reunindo-se tojos no · 
Iogar, que~ com ·a .(l:evida antecedeneia, . prescrever <> respe- · 
ctivo Governo . ·':,, 

§ 2.° Cada el_eitor votará, em duas urnas, por duas ce
dulas dif.ferentes, numa pará ·Presidente, noutra para . Vice
Presidente, ·em dois ·cidadãos, um dos quaes, pelo meno.s, 
filho de outro Estado. 

· ·§ 3.0 Dos votos apurados se organizarão duas actas. dis-
tinctas~ de cada uma das quaes se lavrarão tres exemplares 
authenticos~ designando os nomes dos votados e o respectivo 
numero ·de votos. 

§ 4.-o Dessas seis authenticas, cujo teor immediatamente 
se fará publico pela imprensa, r~m·etter-se-ão duas (u.ma de 
cada acta) ao Governador do Estado~ para o respectivo ar
·chivo, · e, para o mesmo · fim, no Districto Federal. ao Pre
sidente da municipalidade; duas ao Presidente do Senado da 
União, e as· duas restantes ao Archivo Nacional, todas · fe
chadas · e selladas . 
· 1§ · 5. o !Reunidas as duas eamaras em .Assem.bléa Geral, 
sob a ·presidencia do Presidente do Senado, elle abrirá · perante 
ellas as duas actas, proclamando Presidente e Vice-Presidente 
dos Estad-os Unidos do Brazil os dois cidadãos, que, em cada 
uma del1as. reunirem a maioria absoluta de votos contados. 
· § 6.0 SJ. · ninguem obtiver essa maioria, o Congresso ele
gerá o . President~, ou o Vice.:.President~, por maioria absoluta; 
em votacão nominal, dentre o.s tres mats suffragados em ,eada 
uma das actas. · - . : · ~ - . - · - -

§. ·7.0 Nessa · eleição. cada Estado, bem como o Distrie~o 
J?ederal, terá um vot_o; ·e este caberá áquelle, dos ~es · eand'!--
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. da tos~ que: . na respecth·u. . representação . no CongTesso~ al~ 
cançar a maioria relátiva do.s ~uffragios. 
. § 8.0 Para esse effeito. os representantes de cada Estado, 
·e assin1 os do ·. Districto FederaY. votarão· por grupos discrimi-
nados. · · · 

Art. 4-6. Não se considei·urái con5tituida · a . Assembléa 
Geral para próeeder á verificação da eleição do Presidente e 
Vice-Presidente da República, sem a presença, pel.o menos, de 
à ois terços dos seus n1embros. : 

§ 1.0 ·o · processo -ctete.rn1iriado para esse fim nos dois 
artigos precedentes come<,:.ará e findará na n1esma .sessão.: 

~ - 2.0 ·Feita. nessa · sessão. a . -chan1ada . d.os membros do 
Congresso, -não 'será pern1ittidio aos presentes retirarem..;se da 
Casa: para o que se t01narão as convenient_es n1edidãs de pre
caução n1aterial. · 

§ 3. o Nenhum 1nembro presente pó de abster-se de v_otar ·1 

CAPITULO III 
-

DAS Nlvl'HIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO 

Art. .í7. Compete privativativamente ao Presjdente da 
<Reopuhliüa.: -;-

:lo~ sane~ionar~ Pl'OlnUlgtU' e fazer _1)u:blicar as leis e reso
h,le)Ões do Congresso; C:\.-pedir decretos~ instrucç§es e regula-
n:wntos para a sua fiel exc~uçã.o; · : 

2(1~ n01near e den1ittir li'vre·mente os n1inistros de Estado; 
3°~ exercer o comn1ando :Supremo das forças de . texra 

e 1nar dos Estados Unid-os ·do BraziL asin1 eo-n1o das de po
licia· local~ quando cha-ma:d:a ás armas em defesa interna, ou 
externa da União: 

4Q~ administai· e dis~ribuir, ·soob ·· as léii.S do C.ongre\sso, 
conforil1e as necessidades do Governo nacionaL as forr,as de 
rnar :e terra: . . · ~ 

5°, .prover os cargos civis e militares de caracter federa?, 
salva:s as re3tricções expressas · na Constituição; 

16°. indultar e con1n1utar as penas nos crimes sujeitos á 
jurisdiccão federal~ salvo nos casos a que se referem os arts. 33, 
n. 30~ e 51~ § ·2o: 

o 7°, :declarar a guerra~ e fazer a paz nos termos do art. 33, 
n. ·I~· ; 

8°~ declarar in1DHXiiata.mente a gu-erra. nos caSOS de in-
vasão ou aggr.essão extr.angeir.a: · 

· 9<i, d~r _conta arinual:n1ente · da ·situação do paiz ao Con-
gr.esso Nacional~ •recomn1endandio-lhe as prov~dencias e 
reformas urgentes. ern un1a n1ensagen1 que rCinetterú ao 
Secretario do Sen.ado no dia da aJJertura da sessão le~is-
I.ativa: ._ . : "' 

iÓ. convocar o ConÍgTesso extraoràinlariamente. e p!'o-
r.ogar-lhe as ·s·essões ordinarias; · · · 

· 11, -nomear os magistrados federaes · 
.12, nomear os membros · dp. o Supremo Tribunal Federal 

c os ministros dipl~maticos~ mediante appro\ração do ~senado; 
podendo, na ausenc1a do Congresso, designat .. os em commissão 
até que ;o Senad-o .se.'Pronuneie;_ . o • • 
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13, nom·ear :os · demais membr<>s do corpo diplo:inat;ieo 
e os ~ ageri.t~ consulares;· · · 

14. manter as relações con1 os estados extrangeiros; 
f5, <leolarar,. P:Or si~ ou ·Seus agentes responsaveis, o 

eslado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, 
nos casos de agg.ressão extrangeira. ou grave con1moção in
.testina (Arts. 77 e 33~ n. 22) ; 

· 16~ entabolar negociaçõe·s , int.eruacionaes'. · celebrar ajus
tes, convençõe-s e tratados~ sempre ad re(e·r'endum do Çon

. g:resso~ e approvàr os que os ·estados· -celebrarem na confor
midade do art. 64~ submettendo-os, quando cumprir: á au-
ctoridado. do Congresso.. • 

,, .. CAPITULO TV 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

Art. 48. O Presidente da Republica é auxiliado pelos 
.ministros de E~tado. agentes : de .sua confiança. que l'he re-fe
rendam os actos~ ·e presidem. cada u1n a uma das secretarias, 
em que se divide a adn1inistração federal . 

. Art. 49. Os n1inistros de Estado não poderão accun1ular 
outro emprego ou funccão lpublica~ nen1 · ser e-leitos PrcsidentP 
ou Vice-Presidente ela União. -~ 

Paragrap.ho uni co. O · Deputado~ ou Senador~ .que acceita:r 
. o cargo de l\1injstro de Estado. pe~deriá: o n1andato. p_rocc
d.endo-se imrnedi.atan1ente a nova eleição, na qual não p-oderá 
ser votado. · 

Art. 50. Os n1inistros de Estado não poderão con1pa..:. 
recer ás sess·ões do Congresso~ e só se communicarão com 
elle por escripto, ou pessoalniente · en1 conferencias ·com as 
comn1issões das camaras . · 

Os -~ relatorios annuaes dos minj .. stros serão dirigidos ao 
Presidente da Rep·ublica~ e communrcados por e.:;te ao Con-
gresso. .. . . · 

Art. 51~ Os .nJinistros de Estrado não são responsaveis 
ao ·Congressd~ ou aos Tribunaes, pelos conselho~ dados ao 
Presidente da Republica.. . 

§ Lo Respondem. porém~ quanto · aos seuc; actos~ pelr.~ 
crin1es qualificados ntt. lei criminal. 

§ 2.0 Nos crimes .de re5ponsabi1ida.de serão procassados 
e julgados, pelo Supremo Tribunal FederaL e~ nos connexos 
con1 os . rio iPrP.sjdentc da RepubUca. pela auctoridaàc con)pe
tente para o julgamento de~te. 

DA RE5PONS~.\inT ... !DADE D·D PRESIDENTE 

ArL 5.2. O Presidente do.s E:statdos Unidos do Brazi.l ser{t 
~ubriTettid.o ·a proces~o e julgan1ento.: depojs que a Camara de-
01arar procedente a accnsacã.o~ p~ranf.c o Sú'l)remo Tribunal 
Federal~ · nos . crimes c·oinn1uns. c, nos . rie responsabiHdad~. 
pcrnnf.e o Senado . · ·. 
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:Art. 53. São crimes de resnonsabilidade, no Presidente 
&, Rep~lica, . {)S que attentam oontra: 

i o,·. a existencia po1itica dá ·união; · · · ·· · ·· · . 
2°, a Constituição e fórma . do Governo Federal; 
3°, o livre exerci-cio dos poderes politicos; 
4°, o goso e exereicio legal dos direitos politicos~ ou in-

dividuaes; . · 
5°, a segurança interna do i>aiz; 
6°, a 'Probidade da administraÇão; 
7°, a guarda e ·emprego constitucional dos dinheiros li)U:-

blicos. · · 
§ Lo Esse~ delictos serão definido~ ·em lei especial. 
§ 2.0 Outra lei lhes regulará a accusação, .o processo e q 

julgamento. . 
§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira s·assão d6 

primeiro Congresso. 

SECÇÃO DI 

Do Poder J'udiciario 

Art. 54. 10 Poder Judiciari.o da Uni§.o 'ter·á por nrgãos um 
Supremo Tribunal F,e;derat com séde na capital da RenubJi.ca. 
e tantos Juizes e tribunaes federaes~ distribuídos pelo paiz; 
quantos o Congresso crear . 

. Art. 55. O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de 
.15 Juizes. nomeadOS na forma do art. 4.7'~ n. fi. dentre ·OS Ci-· 
da:dãos de notavel saber e reputação. elegiveis para o Senado. 

Art:. 56. Os .hli'zea federaes são vitalícios. perrl:endo 6 
cargo unicamente P·Or sentenca judicial. · 

§ 1J.<> Os seus vencimentos serão delerminado.s P.Or . le·r 
do Congresso~ que não ris poderá diminuir. : 

~ · 2.<> 10 ·Senado julgará. o~ membros d.o Supremo Tri...; 
bnnal FederaL e este os }uizes federaes ·inf.eriores . 

Art. 57. Os. tribunaes federaes elegerão de seu seio ·os 
·~eus nresj.dentes e organizarão a~ respectivas secretarias. 

§ 1.0 Nestes a n.ámeacão e demissão dos respectivos em-' 
pregados~ hem con1o o provimento dos officiog de justiçà 
nas respec.tiva:~ circumscripções judiciarias~ compete respe...; 
ctivamente aos presidentes dos tribunaes. 

·~ 2.<> O Presidente da RemulJlica desi~ará. dentre os 
men1bros do Supremo Tribunal Federal. o Procurador Gerar 
da. Republica~ cujas attribuições se definirão em lei. 

Art:. 58. ~(o Supremo Tribunal Federal comp·ete: 
I- Proces·sar e julgar, originaria e privativamente: 
a)' o :Presidente da Republica no~ c-rimes comrnl1ns~ e os 

n1inistros de Estado nos casot=; do art. 5tf: . · 
. b)' os ministros diplom.<tticos. nos crimes commnns e ncis 
de responsabilidade : · · : 

~Y os nJejtos eritre a União e os esf.:idos~ ou entre estes 
uns com os outros: , 

d)' os Iitigi-os · e reelamart5es entre naoões extraneeiras 
· e· a União ou os Estados; -
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e-) os confHcfõs d()s juizes -ou tribunaes fede!'nes entre si,. 
ou entr~ esses -e os dos estados. -

T:I-.Julgar. em gráo -de recurso. as questõ'es resolvidas· 
1p·elos juizes ~ tribunaes f.p.ileraes. assin1 como as -de que .trata 
o pl!'esente artigo. ~ 1.0

• e o art.· 60. ~ 
. . . III ~ Reyer -os· processos -. finpos nos term·os ·· do art~ 78 .• 

§ 1.0 . nas sentenÇas da .iustica ·.l:los e-stados · em · última 
instan.cia haverá recurso pàra . o Supremo ~~jbunal Feder~l :' 

a) quando se questionar sobre a validade~ ou a appliea
--- bilidade de tratados e leis federaes. e a decisão do tdbunal do· 

Est.ado for · c'oriira ellà: -- -· .. ·.. · ·· -- - .. · .. · · -- · · -
b) quando se contestar a vaHdaqe de leis. ou actos dos 

~ovcrnos dos estados cn1 face da. Constituicão. ou das leis 
-federaes. e a decisão do tribunal do Estado considerar validos 
os actos: ou iei~ 1mpu~ad0s. 

~ 2.0 Nos casos em rrue houvP.r de npplicar _leis do~ esta
dos~ .a just.ica fede:MtJ consultará a jnrispr11den3ia dos ~ribunaes· 
locaes. e .ou vice-versa. a .inst.iça dns estados con.sultarõá. a 
,iurisprudencia doF; tribunaes federaes, -. quando :tlouver de in- ~ 
tcrpretar leis da União. 

Art. ·59. Compete aos juizes ou tribunaes federa e.,: decidir:· 
. . ar as causas em que alguma. das partes estribar a accã:o·, 

ou a defesa~ em disposiçã.o da Constituicão Federal; . · 
b) os litigios entre um Estado e cidadãos· .de outro~ ou 

~ntr~ e1nact5.os de est.adns diversos. diversificando as leis . 
destes: . · . . . 

cY os pleit.os enf.re estados e:drangeiros e cidadãos bra-
zileiros: . -· 

d) ·as · acções n1ovjdas pnr · extrang-eiros .e · rundadas~ que~ 
en1 contractos com o Gov-erno da União~ quer em convenções 
ou tratados da União com outras naç~es; . . . . . 

e) as questõ'es de direito marítimo e· navegação. assim nCi 
00e::mo como no~ rio.c:; e lagos do pajz: 

f) as questõ-es de direito criminal ou civil j.iltern~cional; 
a) os · crin1cs _politicos. 
§ L" E' vodado ao Congresso co·n1mett.er qualquer ju

r1:::r1ir.crio fenPral ás justicas do-s estados. 
~ 9 ° A f· d d n-· f ·f f d 1 ,.. . :-.- ..... _"}_!=; ~~n cn-e-as e or enF; a rna,..1s ,ra ,ura e era sao 

exr.cútadas por 0ffi.e-i.aes Jndiciarjos da· União. aos quaes é 
nbrig-a.da a prrstar ri.n:dlio~ qnando jn.vocnda~ por elles~ a po-
1fr-ia JocaJ. · · 

Art. 60. As dBdsões nos Jnizés · on triburiaes do-s Estados. 
nas n1atcrias no sua. compef.encja. porão t.ern1o aos proc~ssos 
n. qu0-~tõcs: sah·0 rruanto a~ 

f 0
• habeas-cm·pu.~. ou. 

2°. espolio ,de · extrangeiro. ·onando · a e:::pecie não . estiver 
prevista. en1 co:nven~.o~ ou tratad-o. 

Em taes casos haverá re~nrso volunt.ario para. o Snpremd 
Tribunal FederaL ·· . . · · · _ ·. · 

· .:-\rL 6'1.. A justiça nos e'st.àdos não 'p6de intervir crn qÚes
f.ões submett.idas aos tribunaes federaes. ne-n1 annul1ar~- alterar, · 
ou suspender as suas se1;1tencas, ou ordens ~ . 
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TITULO II 

DOS J'.:STA!D{IS 

. . . ~ . . . . 

Art. G2. Cada Estado .r.eger-se-á pelá'·constituição e pelas · 
leis <rue adoptar~ .con1-tanto ·. que se organiz-em sob a fórma 
repubUcana, não contrarj:en1 os principios · eonstitucionaes da 
União~ respeite1n ·OS direitos :qüe esta Const.ítttircão assegura~ 
1"~ observmn· as .seguintes regràs": 

· 1~4 JOs poderes executivo~ legislativo e judiciar~o _. s~~ã~--
diseriminados ·e ined:ep·edentes; :. · · · · .. · 

2.ll Os ~gov·ernadores c os Jn~m-bros dn. leg:islat:ura .Jocal 
serão el eetivos: · 

3.ll ~ão será electiY3. n, JllU~istratura: · . 
4.n Os ·rnagistrados não serfto. den1ü:.sh·eis senão por sen-

t.enca; . 
5."' O ensino ser:í. 1 (•i~o c 1 ivre en1 iodos os grãos. c gra-

tn i to no prin1ario. · - · 
Art. 63. Uma lei do Congrcso Nacional distribuirá aos 

P~f.nclos crrf n ex1 rm~ão de , r.crTas devolutas. demarcadas ~'i. 
custa dcHcs. á·qucn1 da zona da fronteira da· Retp1ublica~ sob 
a clausula de as povoal·,~rn~ c c-olon.izJ.eern dentro em de:.er
lninado . prazo. de,·olvcndo-se~ quando essa resalva s~ não cum
prir=- :1 União a propriedade cedida. 

:Paragrapho nnico. Os estados poderão transferir~ soh a 
n1esma condição~ essas terras~ por q-ualquer titulo rle. direito~ 
onf!1~oso~ ou gratuito~ a indivíduos~ ou associações, que se pro
ponham a povaal-os, e coloniz.a:J-os. 

, .:ü::L ·&4. E' facultado aos estados: 
1.-ô Celcibra.r entre ·si aj1.1stes e convencões sen1 caract.er 

pnlil.ico (Art. ·47~ n. 16). .. 
· · 2."' En1 ~eral, todo e quS:lquer poder, ou dir.eito. que lhes 

não for negado por clausula expressa na Constituie.ão~ ou in1-
:nlicitnnwnt.e contida na organjz·acão pol1t.iea, que ella esta
belece. 

Art. · <>5. E' de.feso aos estados: 

'1.0 ·Recusar ·fé aos documentos publicos. de natureza le
gislativa. adn1ini::-trativa~ ou judiciaria~ . rla União, on de (JUUl
qner dos estados; 

2.~ Reg·eitar n. n1ocda, ou a cn11~::flo hn.ncnrin. r.m circu-lação 
por acto elo Govel'no Federal: · 

3.q .Fazer~ on declarar guérra ent,rc si c u::;ar de rcprc-
:;aJia$: · 

!1.'0 Denegar a ex:tradiç:,ão de crh11inosos~ reelarnados pelns 
jnsUças de outros 0sf'.ados. ou do Distr.íct.o Federal. segundo 
as_ J~i.s do Congresso. por que esta n1atr.ria se reger. (Art .. 3:3 ... 
n. 35.) . . . 

Art. 66. Salvo as restricções es.-p·ecifi cndas na Constituição 
c os -d-ireitos da respectiva municipalidade. o Di~t.rieto Fe
d~ral 6 directa·mente governado pelas aut()ridades federae.s. 

.. Paragrapho 1li1ic0.. O Dist.•~ict.o }~ed,~J·al será org'n.nizado 
.por lei do Co:ngresso. 
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TITULO fi 
. . .. . . . 

. 
DO MUNICIPIO· 

. _-\.rt. 67. Os cstaàos or,ganizar-se-ão. por leis . suas~ sob 
:.0 re~imen municip~l! . COll1 CS\aS bases: . . 

: - 1.0 Au.tono.mia do. n1unic.ipio. en1 tudo ·Quanto re:;peite ao 
seu peculiar interesse; . . . . . .. . . : 

.2.0 Electividade da administ.racão locai. 
Paragrapho unico. Uma lei do Congresso organizará o 

--n1unieipio no · Districto FederaL · · · - · 
Art. 6·S. Nas eleições n1unicip·aes serão eleitores e elegíveis 

os cxt.rangeiros residentes~ segundo n ~ cond i (~ií·~S (!lW a lei de 
cada E$taclo pTescrever. 

TITULO rv. 

·- SECÇÃO I 

Das qualidades do cidadão brazileiro 

Art. 69. tSão cidadãos brat.ileiros: 
Lo Os nasci.jos no Brazil. ainda que de pac cxtrn.ngoiro~ 

não residindo este a servi co de sua nacão. 
2 ... .Os fHhos 'de pae br.azileiro c os illegitimo.~ rlc mãe 

hraz:ileira.. nascidos ·C·n1 paiz extrn.ngeiro. si esta.bcleceren1 
domicilio · na Repub1ica; . 

:3." Os filhos de pàe hrazileiro~ que estiver n~out.ro paiz 
ao serviço da Republica~ embora nella não venhan1 don1icili-· 
rir-se; 

4.0 üs. etrtrang.eiros~ que~ achando-!:;e no Brazil aos 15 de 
novembro rle 1889. não declararem: dentrõ em seis n1e.zes 
depois de entrar en1 vigor a Constituicão~ Q animo ·de con-:
s·orvar a nacionalidade de origen1; 

5. o Os extrangeiros~ que possuirmn bens imm·oveis no 
Brazi1. e foren1 casados con1 brazileiras. ou tiverem filhos 
hrnzilciros. salvo si manifestarem. perante a auctoridadc com-
~~etente~ a ·intenção ·de nã·o niud.ar de nacionaildade; , 

6.0 Os extrangeiros por outro modo .. naturalizado-s. ! 
Paragrapho unico. .São da competencia priva Uva do Po- · 

der J.Jegislativo Federal as leis de naturaUzaçãô. 
Art. 70. São eleitores os cida:dã.os n1aiores de .2-1 annos~ que 

se·· alistarem na fórma da lei. 
§ 1.0 Não póden1 alistar-se -eleitores para .as eleições fc-

dcraes~ ou para as ·dos estados: 
1. o Os ·mendigos; 
2. o ü_s analphabetos; 
3. o As ·prac.as de pret~ exeeptuados os alurnnos .jus escolas 

militares -de ensino superior; . . 
4.0 Os r eligiosos de -ordens n1onasti.cas. companhias. con

gregac.ões~ ou con1n1unidades de qualquer· denominação~ . su-
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Jeitas a voto de obedieneia~ regra, ou estatuto~ .que impõrte" 
a renuncia da liberdade individuaL 

§ 2.0 A elei~ão para cargos federaes reger-se-á por lei 
dn Congresso.. · • 
. § 3.<~ São inelegíveis os cidadãos não alistaveis. · 

· Art. 71. Os direitos de cidadão brazileiro ~6 se suspendem, 
ou .perdem nos casos aqui parti·ctilarizados. · · · ·· . . 

§ 1.0 :Suspendem-s.e esses direitos: 
a) por incapacidade physica! ou moral; 
õ) por condemnação criminal. emquanto 

effeitos. . · 
· § .. 2. ~ Pérdem-se : 

durarem os seus 

a) por naturalização em paiz extrangeiro; 
b) por acceit.ação de emprego~ pensão. condecora<.;ão! ou: 

t~tulo extra.ngeiro. sem licenca do Poder Executivo Federal; 
· c) ;;)or banim·ento JudiciaL 

~ 3.C) ·Uma. lei federal estatuirá as condições de reacqui
~1ção dos direitos de cidadão brazi!eiro. 

SECÇAO II 
Declaração de direitos 

Art. 72. A ConstifJu.i«:.ão a.<>segura a hrazileiros e extrari
geiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concer
nent~s :á. liberdade. á scgo5ranc;a individual e á propriedade, 

t . . te . ~ nos .ermos seg1.nn s. ~~ 

·§ .o Ninguem p6de ser obrigado a fazer~ ou deixar de fazer 
alguma eousa. senão em virtude de lei. 

~ 90 Td - . t ·J" ·. ~ ..... n os sao eguaes ;peran e a e1 • 
A Repubjca não admitte privilegias de nascimento! des

conb€ce foros de nobreza. não crêa titulos de fidalguia.. nem· 
condecorações. · · · · ' · 

. § 3.0 _Todos os individues e confissões .religiosas podem: 
exercer publica e livremente o $eu culto, associando-se. para 
P-sse fim. ~ adquirindo bens: observados os limites post.os peias 
Iei=s de mão-morta. . · 

§ 4.0 A ·R!e.pubHca só reconhece o casamento civil. que 
preceder~í sempre as cerimonjas reHgiosas de qualquer culto. 

· ~ 5.0 Os cemiterios terão caracter sem..1lar e serão admi-
nistráõos nela aucforídade municipal. · . 

~ 6.0 Será leigo o ensino ministrado nos est.abelecimentos 
publi"cos. - · . . . 

§ 7.~ /Nlen'hum culto ou egreJa gosará de subvenção officiat 
nem terá relacões de dependencias: on aTHan0a com o Governo· 
da União. ou o dos estados. 

~ s.o Cont1n1ía Axcluida do paiz a ~companhia dos .Tesuitas 
e prohibida a Íllndaoão rle novos conventos~ . ou ordens mo
nasticas. 

§ g~o A todos é licito associarem-se e .reunirem-se livre
mente e sem armas: não podendo intervir a policia~ senão· 
para manter a ordem rpublica. 
· § 10. E' permittido a quem quer que seja rer>resenta:r, 
mediante petição. aos poderes pubHcos. denuncia~ abusos das 
auctoridades c promover a responsabilidade dos cufpados. 



§ i1 . . Eni tempõ de paz~ qualqu.er . b..6de~ entrãr e sa:hir. com 
·a ·sua fortuna e .bens~ quando e como lhe convenba.· no fer
ritorio da R'epublica:! independentemente· de Jlassaporte. ~-

. · ·~ 12.-·A casa é o a·sYlo inviõlavel do individuo; ninguem 
p6de . 1)enetra1-o . . de noite~ . sem consentimento . do . morador, 
~enão par;1 acudir · ·CJ. · vjctimas de crimes. ou desastres~ riem 
de dia~ senão nos casos e pela f6rrna preseriota na lei. - . 
.... § 13. E' ·Hvre a rnanifestacão das opiniões~ em Qtlalquer 
assumnto. nela imprensa. ou nPla. tribnn~ .. sem dependeneia de 
censura. ·respondendo eada um pelos abu!=ios que commetta, 
nos casos e pela: f6rma .que a lei :taxar.. . · · 

~ 14. A' excepção de flagranle delicto, a pr'isão não 1)oder~ 
P.x~cutar-se. senão por ordem escripta da auctoridade . com
petente. · ! 

~ 15. Ninguem poderá ser consP.rvado em prisão sem eulp-~ 
fo:::'mada:, salvas as excepções instituidas em lei. nerri levado 
á pr.jsão~ ou nella detido. Ri ipresf.ar fianca idonea., no~ casos 
Jcgaes. . r 

§· 16. Ninfruenl será sentenciado. senão pela auctoridade 
~omne.tenle. em _vir'tude :.ie lei anf.erior e na f6rrna por ella 
regulada.. · ·! 

§ f-7. :A:os a{!.cnsa.dos se a~segurará na lei a mais nlenà 
defesa. <'-om todos ·os recursos e meios essenciaes a ella. desde 
a nof.a de e.ulpa. entregue em 24 horas ao 'Preso e a.ssi:mada: 
nPT::t :rucfoddnd0. .. r.nm O~ nomes rlo accusador ~ nas f.~Rtemu
nnas. 

~ 18. O rHreH.o de pronrierlade mantem-Re ~m tnõ::~. a suà . 
r:Jrmitnd'e. salva a de~npronriacão pnr neces~idade. nu uHHrlade · 
pnbli~tl. n,P·ti'iant.c in:ie-mnir.acfio nrévia . 

~ 1.9. \E' inviolavc1 o sigi11o da corresp_ondencia. 
~ '>O N 'l..; . ' d · . :r ri 1· f . ~ -· . enunm~. nena nassara . a ncssoa c.o A e 1nqnen ,e. 
8 2L Fir-a ah.oUdn. a nona de g-alés. · 
~ 22. E' abolida cgnal-ment.e a pena de morte em crimes 

pn l it.i CO!=:. . . . . ' 

$ 23. Dar....;~e-tí () n.(1brnj:-cO'r'}J1l.~. sem'Ore Q1.1~ o inàiYiduo 
~nffrcr _violen-c-ia. ou coaccf:in. nor i11 0~a1idarle. Cl'll abusn de 
Dnr'Jer. on ~c scnf.ir· ·yexad0 p~1a immincnc1a eYidenfc desse 
rperi~fl. 

§ 2ft.-; A.. rxceprão .. dn~ c.auRa~. q1.1'e. pnr sna natnrezà. 
f • • • - ~ 1: f .. . "1 • d prr ,encem n. .lln7.o:=; e~perw.es. n~0 unver.t . oi'o P.,..1v1 ezm o. 

Ai'f .. 73. O~ e~rg-o~ n.nblicn~ ch:-i~. ou militare~. :::$in acces
::;iveis a todos os bra7.HP.iros. nb.~erviJns a~ condições de capa-
c1·dndc- . e31necial. rrue a. lei esf.:l.'trlJ..ir. . · 

Art... 7~. O~ nfficiaes do Exercito P. d? Armada s6 perderã6 
ac; ~mas patentes por senten~.a pas.sada em Julgado~ a que se 
Hgue ess~ effeito. · . 

· Art. 75. A esp~cificac:ln dos direitos e garantias e:wressos 
na Cnnstitnição não exclue outra~ garantias e direitos. não· 
enumerados. mas resultantes da f6rma de governo que ella' 
e~f,abe1ece e dos rprinci-pios que consigna. · 

TI'l'OLO V 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art; • . 76. O cidadão investido em funcções .de qualquer 
dos tres poderes não poderá exeroer as d-e outro. · · 
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,.. A.rt..- 77. !Poder-se-á decla~ar _em estado. sitio qualquer 
. parte . do territorio da União, suspendendo-se ahi . as garan- . 
tias _con.stitucionaes· p·or tempo : deternlinado~ . quando ·-a se~ 
guranca da Republica· o exigir. em casos de ag.gres'são extran-
geira~ ou commoção · · inte5tina~ (Art.- 33. n.. ·2·2). · . 

. _· · · . § 1.0
. Não se achando reui::Lido o Congresso, e correndo a 

Pat.ria in1rninente perigo~ exercer-á. essa attribuioão o Poder 
Executivo Federa]. · (Art. 47. n. :15.) · · 

. § 2.0 ·lEste~ porém, durante ·. o estado de sitio: restringlr
.se-ú~ nas m_edidas de repressão contra as · pessoas: 

1.0 _!\.' -detencão en1 logar não destinado aos réos de crimes 
COU1ll1UnS: . 

2. o A-ô desterro para outros sitips do territorio nacional, 
§ 3.0 Logo que se reuna o Congresso: o Presidente da Re

:publica lhe relatará~ motivadas: as . medidas de e:x:cepção~ a 
(!Ue se houver recorrido~ respondendo as· auctoridades~ a que 
ellas se ·deveren1~ pelos abusos en1 que: a esse respeito~ se . 
ac.1haren1 incursas . 

:Art. 7S. Os processos ftndos~ en1 materia crin1e. poderão 
ser revistos~ a qua1quer tempo~ eri1 hepeficio dos condemnados, 
~elo Supren1o Tribunal F;ederal~ ,piara se reforn1a.r~ ou con
rfirmar a sentenç:..a . . 

·§: 1. A lei marcará os casos e a f6rma da revisão~ que po
derá ser requerida pelo. sentenciado, por qualquer do povo, 
ou· ex-officio pelo Procurador Geral da !Riepuh-1ica. 

§ 2.0 Na revisão não se pódem aggravar as penas da sen
_tenca revista. 

:A..rt. '79. Os funccionarins publicos são estrictamente res
,p()nsavei-s pelos a~busos e omissões~ en1 que incorr.er.e~m no 
exer,cicio de seus ; --·cargos~ assim como pela indulgen.cia: ou 
negligencia e1n não respousabi1:sarem effectivam-ente os seus 
subalternos. - . . 

Paragra.pho unioo. Todos elles obrigar-se-ãio~ por com
pronlisso formal~ no acto. da posse~ ao desempenho dos seus 
deveres legaes.-
· · Art. 80. 'Continuam en1 vigor~ emqua.nto não revogadas, 

as leis do antigo regimen. no que exPlícita ou in1plicita
·nJente não fôr contrario ao systen1a de governo firmado pela 
Constituiçã.o e aos princípios nella consagrados. -

_.ut. 81. O Governo ·Federal afiança o pagamento da di
vida pulica interna e externa. 

Art. '82. Todo o brazileiro é obrigado ao serviç-o n1ilit.ar~ 
em defesa da Pat..ria e da Constituição, na fórrna das lejs 
:federaes. · · 

.Art. 83. Fi·ca abolido o recrutamento n1ilitar. 
!O Exercito e a Armada nacionaes con1por-se-ão por sor

teio, n1ediante prévio alistamento: não se admittindo a isenoão 
:pecuniaria. · 

Art. 84 Em· caso nenhum, directa ou indirectamente, por 
si ou em allianva con1 outra nação. os Estados Unidos do 
Braz.U se empenharão en1 guerra de conquista. · 

ATt. A Constitui cão poderá. ser reforn1ada. mediante .. 
iniciativa do Congresso Nacional~ ou .jas .·legislaturas . d'os 
estados. · _ -- · ·· 

§ _Lo Considerar-se_-á proposta à ' refonna: quando, apre.;. 
·sentada por uma· quarta 'Parte: pelo rr:ienos: d,os membros de 



qualqu~r d~~ camaras. do . ~Gonooresso Federal, f.ôr acceita) em 
tres d1_scussoes, por dois tcrcos dos votos n'uma c n'ontra 
casa do Cõngr:_esso, .ou quan~~J: Jôr solicitada pol' dois tertos 
dos e;:;tados~· representados cada um pela n1aíoria do~ votos de 
suas legislaturas. tomadi':lS no decurso de un1 anno. · 

- · ·§ 2.4> ESsa pro-posta dar-se-á por approvada, si no anno 
.seguinte o fôr, n1ediante tres discussões. tpor maioria d·e tres 
quartos dos \rotos nas duas ca1naras do Congresso. 

·§ :3:> A p:roposl.u. · approvada,:public.ar-se-á con1 as assignn.
turas dos presidente:; e seeretarios das duas camaras. incorpo
rando-se ci Constituiçmo conlo parLe integrante dellu. · 

§ 4. o Não se 1poderã~· adnlittir co1no obj ecto de deHheração. 
o.o Congresso: projecJ,os tendentes a abolir a fórma republi_:_ 
cana-f~derativa1 ou ·a: egualdade ela repre3er:ta1;ão dos estados 
no Senado. · 

DISPOSIÇÕES 'fR:\.N Sl'l'ORL-\S 

= .Art,. i.o Arnbas as ca1naras do prin1eiro Congresso Na.: 
uional, _c~vocado parà 15 de novembro -de 18~0, serão eleitas 
por eleu;ao popular directa, segundo o regulan1ento decretado 
pelo Governo Provisorio. 

§ 1.0 Esse .Congresso receberá do eleitorado poderes e~
'Peciaes, para eX3p:ri•mir álcerca desta Constit~uição a vontade 
nacional, bem como para eleger o prin1eiro Presidente e Viee-
Presidente da Republica. . 

§ 2.0 :Reunido o pr:in1eiro Congresso) deliberará en1 As
seniliJ éa Geral, fu;ndidas as duas ca.ma.ras, sobre esta Consti
tuição, e, approvando-a~ elegerá:t en1 seguida~ por maioria 
absoluta de votos, na primeira vota!}ão~ e, si niugue1n a 
obtiver, por maioria relativa na· segunda: o Presidente e. o 
Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brazil. 

§ 3.0 O Presidente :e o Vice-Presidente, eleitos na fórma 
deste artigo~ occuparão a presidencia ·e' ·a vice-1)residcncia da 
Republica dur·ante o= primeiro ·periodo presidencial. 

§ 4.0 Para essa eleição não haverá incompatibili-dades.· 
§ 5. o Concluida ella, o Congresso -dar<i por terrninada a 

sua missão constituinte: e, separando-se em Camara e Senado, 
encet,ará o exercicio de suas funccões normaes. 

§ 6.0 Para a eleição do prin1eiro Congresso não vigor•arão 
as incompatibilidades da .Constituição, art . 26, ns. 2 a ·.T; n1as 
os exclui-dos .por essa disposição!" uma vez eleitos: perderão 
os seus cargos, salvo si por elles optaretn, logo que sejam 
reconhecidos senadores ou deputados. . 

_r\rt. 2.0 iOs actos do Governo ·Provisorio: não revogados 
pela Constituição, serão leis .da Republica. . 

:Paragrapho uni co. As patentes, os postos, os cargos ln
amoviveis as concessões e os contractos outorgados pelo Go
verno PrÓvisorio são garantidos . en1 toda a sua plenitud~
. . _-'lrt. 3.0 o Estado que .até ao fin1 do anno de 1._892 nao 
houver decretado a sua Constituição, será subn1ett1do, por 
acto do Poder Legislativo 1Federal, á de um dos outros~ que 
mais conveniente a -essa .adaptação parecer~ até {fUC o Estado
sujeito . a es~e regi~en a. reforme, pelo :processo nella de-

. terminado. -. · - .. . 
· f.~.rt. 4.0 A' . proporção que os - estado~ se . foren: . _organ~
zando · o ·Gov-erno F·ederal .entregar-lhes-a a ~dm1rus-traçao 

' c . 
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. ·dos. servic_?s~ . que -~ela ·Constituiç~~ lhes_ competirem, e. Ilqui~ 
<Iara. a . re:»_pçnSab1hdade da a-dfilmistraçao federal ·no tocante 
_a esses servJCO.s .e ao pagamento do. pessoal respectivo~ · 

. Art. 5.0 Emquanto os est~d~s se occurar~m· :em ·regUla
riZ~~ as . despesas} durante o per1odo de organiZação dos seus 
serVlCO:S, o ;Governo Federal, para esse fim, abrir-1hes-á ere
dito3. especiaes, em õondiç·ões fixa:das . pelo ·Congresso. 
. · Art. 6. o Dentro eln dois annos depois de approvada a 
~Cons~i~uiç~o ·pelo primeiro .· Congresso, entrará em vigor a 
p~ass1f1eaç.ao -das rendas nella estabelecidas~ 
· Art. 7. o Nas primeiras nomeações para a· magistratura 
federal de primeira · e segunda ínstancia o Presidente da · 
Republica. adn .. ittirá, quando· . convenha á boa selecção desses 
tribunaes e juizos, os juizes ·de direito .e desembargadores de 
mais nota. · 
·- Art. 8.0 Na primeira organização das suas respeétivas 
magi'ilratura dos estados contem:plarão de preferencia, ~nto 
lhes permittir o interesse da melhor composição dellas:J os 
actuaes juizes de prin1eira e sef,runda instancia. · 

Art. 9.0 ~os desembargadores e os membros -do Supremo 
·Tribunal de Justiça não admittídos ao .Supremo Tribunal 
Federal continuarão a perceber -os seus vencimentos actuaes. 
· Art. 10 ... Os juizes de ·direito que, por effeito da nova 
.organiza_cão judiciaria, perderem os seus Jogares, perceberão, 
.emquanto não se empregarem, os seus ·act"t;aes ordenados. 

Art. 11. Ernquanto os estados se não constituírem, a 
despesa com a n1.agistratura actual correriá pelos cofres fe
deraes, mas irá sendo classificada, á medida q:ue se forem or-
gar.iizando os tribunaes respectivos. ··- · ~~ :; 
· Art. 12. Em quanto não se achar perfeitamente orga
nizado o regimen do sorteio- militar, praticar-se-á o :volunta
riâdo na c01nposição das forças de ri1ar e terra. 
· · · .M.andamos, J)Ortanto, a todas as auctorídades, · a quero _ o 
conhecimento e execução deste decreto pertencer, que ·o 
executelll7 e facarn executar e ·observar tão inteiramente como 
nelle se·. contém. · 
· 10 Ministro de Estado dos· Negocias do Interior o faça 
:imprimir, ·publicar, e eorrer. _ ·· 

. ·.Sala das sessões do Governo · Provisorio dos Estados 
Pnidos do Brazi1, 23 de outubro de iS·90, segundo da Reptiblica. 

1\{-\...l'{OEL DEODORO DA il?ONSECA. 

Flor:iano PeiaJoto~ 
Francisco Glicerio. . . 
Ruy Ba·rb.osa. . :: 
'José Cesario de Faria Alvim. 
Eduardo Wandenkolli. 

'"' M. Fe·rra:. de Campos Satles. 
· .. ,.,, Ben;jamin Co?Mtant Bótelho de Magalhães. 

Q. Bocayuva. 

O. SR.. BADARÓ (pela ordera) .· - Sr. Presidente, como · 
V. Ei. sabe, de 15 de novembro até esta data, tem o Governo 
Frovis.orio expedido muitos decreto~, qu~ y!er~m ,estabe~ecer 
direito novo nó tpaiz. ·Ora,. tendo s1dO·· d1stribu1do o proJecto 
·de Constitúicão; torna-se necessario, para nosso· estudo, que 
~en}lamos -~ mão a~ CQlleccõe~ des.§e~ · mesmQ_~ dec~etp_s._ ._ 



. . -.P<lr isso mando a Mesa ,o seguinte Tequerimento 1(M): 
· · . . <Req'lieiro que, pela reparticão competente, sejam- re
-mettido$ a.os membros ·do Congresso exemplares · de ·. ·todas as 
leis ·e ·regulametito·s promulgados -pelo -Governo ·, Provi~orio 
desde 15 .·de novembro do ·anno passado .até hoje. · · 

·O S:R . . CoRRErA RABELt.o (pela. oredm) . - Sr. ·Presidente, 
tendo eu, .na sessão de · h ontem_, . votado contra a:. rrwvão do 
Sr:. Senador Ramiro . Barcellos, mandamos nós,. deputados de 
Minas, uma d_~laração ._de que .~ssim pr.ocediamo.s _porque es
tavamos ·resolvidos a dar o nosso voto a favor da. rnocão . do 
Sr. Deputado Aristides Lobo. Consta-me agora que foi re-
Urada dessa declaracão de .voto, sem que eu tivesse sido ou
;vido. 1\-fas, como sou Deputado~ que sustenta o ·Gover.no e não 
quero que se entenda ·que, eom o meu procedimento, haja as
sumido . a ·posição de opposieionista, venho resolver essa· in-
~erp~eta.ção . · 

O SR. ANTONio Or..r..."lTO - Nen.bum de nós . está em oppo-.. - -. - . SlÇ80. . ~ . -~ 

· O SR. CoRREtA RABEJ;.Lo - Mas podia se entender, tanto 
mais quanto . houve omissão do meu nome na-~ votação da 
moç§o do Sr. · Ubaldino, quando votei por ella; e éomo se têm 
dada constanteni~nte omif$sões semelhantes nas actas publi
cadas no Diario Offir:ial, não 'POdia ~eu deixar de vir fazer 
esta declaração, mostrando assim que sou do numero da
quelles deputados que sustentam o Governo, . como ·republi
cano~ :'}Ue sou e era anteriormente á data de . i5 de nov~rnbro. 

O .Sl\. NILo PE:CANHA - Não é-· questão.·de desconfianÇa. 
·UM..<\. :voz _- - Nem hOtlve pensamento hostil. 
O Sá. CoRREIA RABELLO- !vias quiz salvaguardar a minha 

.responsabj]idade e .por isso julguei dever fazer esta decla.-
~·ação. . ~ ~, 

O SR. A..~TO~IO ÜLI!-ITo (pela ordem) - Sr.. P~sidente. 
depois da declaracão do meu illt~stre -companheiro de bancada, · 
Sr . Rabello, eu e outros .collegas mineiros, que votámos h on
tem contra a moção do · Sr. Barcellos, vi.Inos fazer a mesma 
·declaracão, para que o nosso voto não exprima absolutamente 
lJostilidade ao Governo. Exprime apenas coher.encia (Apoia
âos), em virtude de havermos votado pela moção do Sr. · Ubal-
dino do Amaral. .. .. __ · · 
· Pareceu-me necessaria esta · declaracão, para que o nosso 
procedimento não tivesse outra interpretação.. . -

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem debate apprf.'-
yado_ o $eguinte · 

REQUERIMENTO 

· 'Requeiro que) pela repartição competente, sejam reme~ 
tidos ·aos membros do Congresso exemplares de todas . as leis 
e regulamentos · Promulgados · pelo GOverno Provisorio d~de 
15 de -novembro . do·-anno passa(}O!_ até. hoje. .. . . . . • 

:_ .Sala da5 sessões, 21 de novembro de 1890 .. - F'rtmNCO . 
Badar6. ·. . . . · · .· · 
. . . ;o · sr~· Bevila~a (pela o~demr: ~ Sr.:. Presidente; pedi a 
. palavra· para uma explicação á _v~ .Ex . .. e. ao . illustrado Con-
grJ!S~9; : . - . . . . : ... ·--·--ri 

' • · . .. . 
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:Fui acoimado de prurido de que {} meu nome figurasse 
no~ af!D.aes do Co~ooresso. , N"ã.o,_. senhores; reclamo :pára mim 
a Justiça de·· ser enearado dé · um. modo um pouc~ mais ele-: 
v_ado, porque foram outros. ~ntti.itos, muito mais elevados~ que 
n1e 111overa.n1 a reclamar sobre· as ·declaracões e . os apartes 
que . se não 31C.ham ·consignados. - · · 

Eu não me importaria que elles figurassem anDnyma
Jnente nos _annaes. O que eu queria era que se consignasse 
que - uma v~z - um representante, dis·se _isto, nada mais.: 

Eu ~queria que ficasse consignado que houve .alguem que 
. se levantou · nesta Casa, que trazia o peito aberto a todas as 
e:\rpan~ões~ para celebrar dignamente à .sessão inaugural do 

· Congr~sso Nácional; e, no em tanto, sinto profundo desgosto, 
profunda magua, por ver que, provavelmente sem intenção, 
foi perfeitamente burlada a minha esp-ectativa. . 

· · O que eu 'queda era que a Historia consignasse que aqui 
troux-emos ás mesmas inTpressões patrioticas: expansivas que 
nos tinham levado ao camp·o ··de Sant'Anna na mesma data do 
anno ante.rior; queria que a justiça hístorica começasse nesse 
mesmo dia. . 

Isto, porén1, não aconteceu, e eu declarei que pretendia 
apresentar um re@erimento que: prejudicado: adiei para 
outra ·opportunidade~ : .:: 

Quando aqui fallou-se em :votações nominaes, dei •logo o 
m.eu) voto, de a-ccôrdo com os meus principias ·d-e viver ás 
.c-laras, porque faço questão dos principios _. 

Si tenho -pruridos, é de magua. de :indignação, .de revolta 
por vPr que o n1esmo sy$ten1a antigo vai incoluinen1ente en-
t1'ando ne~ia Casa. (Não (l.J)Oiados.) , • 

;Q .sa. CosTA JuNr-oR: -· -Bom será .que o não a-coim-em de 
pretencioso . : 

:: . c_ Ul\1 .. SR.. REPH.ESE)l'T.AX1'E- v. Ex. é pouco generoso parâ 
con1 seus eollegas ~ 
_ O SR. BEVIL..<\.QU.A - Poderão~ quando n1uito, arcoin1ar-n1e 
de. e:x!c·essivamente . purista, emb.ora eu não tenha a preten
cão de revoltar-m-e 'contral o meio-; mas o :que não . qu-ero é 
que passe sem r.eclamacão um acto que se parece .com aquillo 
que ·cons-tituia o ~stema parlam·entar anti,g<>. Não -quero ver 
atrazar-se o relogio~ etc. 

· O .Sn. ELYSEU ~ú.RTL.~S - Quem atrazou o r-elogio? Não 
ten1 c3bimento essa allusão. 

O .Sa. BEVIL.:\QUA - E' :preciso ir cortando o mal antes 
que -appareça. .. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - :Ma·s não appareceÚ. ainda. 
o· Sn. BEVILAQUA - los tristes -sym.ptomas condemnados .. 

e -condemnaveis do parlamentarismo .estão mais que latentes, 
·estão patent€s. 

Nenhum ·sentim-ento d:e <>diosidade tenho contra o ·ilhis
tre membro da M-esa. o Sr. 1 o Sec.retario. ·-de quem~ aliás, 

·tenho ouvido· .fazer os maio-res -elogios, por suas qualidades 
pessoaes~ ·e·. creio qu·e é merecedor· delles. ·· '(A.poiiu:los.) .. 

Entre nós· ha apenas uma divergencia. politica: ~os noosos 
prineipio·s nã~_ se harmon~am ~ · . · · . 

0 SR.: ELYSEU .MARTINs- MaS··quando .já se mani:(e~to:o: 
~v:-ergeneia ·~ntre v-: Ex., -e () s~.: i o Secre~ri<> ? . . . 
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·9· SR. BEVII., ... ~QUA .7 ·Si S ... ~x.· fosse candidato· iá presi- 
dencza ~a Re.pub,hea, · nao. lhe dar1a .() meu iVC)to, wrque _acho 
·que :seria. muito cedo~ ser·1a ·entrar para o céo sem passar pelo 
r:urgatorw; 1nas vai nisso a · n1enor duvida sobre as .- qua
lidades · ·pessoaes d-o illustre representante de Minas. 
. Era -esta a ·explicação que· .eu •queria dar. Não tenho pru

ndos d·e que o n1_eu nome _figure; o ·que eu. quero· é a justiça; 
c quf\ eu quero e que se lltangurc u1n reg1men~ Eobretüdo, de 
moralização, que as deploraveis praxes antigas sejam de ·uma 
vez supprin1idas. . . · · · 

0 SH., EL YSEU l\L~RTINS - l\fesnlo a-s bôas ? 
o .SR. BE\:IL.~QUA - Moldes llOVO:S: reg.imen novo. 
E' o que eu tinha .a dizer. · 
O . Sr. Pinheiro Guedes - Sr. Presidente, meus -eollegas, 

1>eia \ ·otaçãt) da moção hrmtc~m aprt:'sentada nesta ·Casa~ J'u1 
collo-cado e1n ·posição dubia.. Muitos d-e vós ouvistes os apar
tes I(JUC tiYe 'a honra de dar ao .illustrado representante do Rio 
Gra.ude ·do Sul~ 1neu. diStincto · collfi.ga~ o Sr. Senador Ramiro 
Barcellos.·· Eu diss·e. - nessa; oc-casião, qúe o Congresso era a 
cabeça da Nação~ quo nn1 eorpo vivo~ corr.:.o ~~ a Nação~ nãu 
póde ter duas c a-becas~ e~ pois, ·não podian1os transferjr ao 
Governo o direito- d-e legislar. 

Votando~ .eu disse : «Certifi-c-o o meu' voto». Votei, . con
firmando o -voto anterior~ e não consinto que -se àltere o··meu 
n1odo d-e pensar c de· sentir. 

Sou francamente republicano. en1bora o não fosse nas 
p1'a(}as; que1'o vr.r inaugurado Ílo Congresso Brazileiro o 

·.principio!. da verdade ... 
o ·sn. BEvrLAQuA __:__ Apoiado. --
o Sn.. ·PINHEIRO GuEDES - . • • essencialmente da ver

dade ... 
·· O· Sa. 13EVIL"\QU .. \ - Muito J)CnL 

O Sn. J?INHEnto GUEDES - • . • -quero que se fava desap
. parecer de entre nó~ os principio~ da ment-ira ~ff:lcial. 

b SR. BEVILAQUA .:-- Apoiado. 
O Sn.. 'PINHEIRu -.:.~UEDES . - .•. que não se procure des

virtuar as co usas~ 
· · Não Yotei nern sün. ncn1 não; c.lt•i a cel'Lificação do n1eu 
voto anterior. · · 

· O Sr. Eduardo Gonçalves - Sr. Pr·esidente; pedi a pala
Vl'fli ·para uma ligeira explicUQÜO: qu.c .julg:o de grande -im
portancia.:o c -penso, assim, expnnur u111 senLunenlo geral .. deste 
cone"ress-o. · · . .. . 

. -Hontem~ quando _orava o illust!·e represe~tante_ d9 Rw 
Grande do 'Sul. dei un1 apa:qte, _ .que. ·Ju}g:o . ter - · s1-~o .. mal li?.t~r

. pretado pelo nobre ·Senador, -e attr1bu1 1sso ã ~tfTiculda~e:::de 
audi~üe, qJuc a-qui $C nota, devido ás n1ás con(hçõcs acuslwa::; 
da sala c · ao constante sussurro . 

. Eu disse Cfll·e Il:ÓS n~o cp.le_rian10S . t-r~nsformar . ~_ste. c~~
n-re~so en1 un1a <!:Convcnçao !\acwnab. Parece~ 1Jela puhhcaGao · 

. do :seu . discurso . no· Diq.1·io .Off~cial. de . D:oje, · ·qu~ _S ... Ex. ·~n
tendeu o contrario . e: adduz1u por 1sso diversa~ eons_!derac9es. 

Eu . apoio . c apoc-1 sempre todas as considerac;oes feitas 



~338-

!Pelo illu~tre····repre5entante -do Rio .. Grande do Sul, porque es
tava e estou de perfeito accôrdo. com .os que entendem que 
nós aqui constituímos apenas.· uma a.ssembléa .·· .. com ·· :poderes 
limit&dos para votar uma . Constituição . 

. Mas: das_bancadas havia :uma tal fuzilaria de apartes, que 
attribuo, a ·isso a miá interpretaçãO' dada ;p•eio orador ás mi-
nhas palavras.. · · -

Lamento o facto., Como um dos trabalhadores mais humil
des da·· eausa republicana, declaro .que os meus .esforços serão 
para que este Congre5so seja un1 ~xemplo de ordem e de 
moderação, acreditando assim a Republica e os republicanos 
que prepararam esta ordem de oousas. ·- ·_ 

O Sa. 1 o SECRETARIO procede á. l·eitura da ·seguinte 

REDACÇÃO DA MENSAGEM 
- -

Generalíssimo. O Congresso dos Estados Unidos do :Sra
zil, reservand()-se erri toda a plenif.ude os 'POderes constituin
tes~ clr que e~tá investido~ resolveu, en1· sessão do dia ·1s~ ap
;:pellar para o vosso patriotismo. afim de que vo~ mantenhaes 
na .direccão dos nego cios publiéos. 
. Assim, pois. espera que continueis no exercício dos po
_deres .que, em cumprimento de honroso dever, restituistes á 
Nacão :na pe.ssoa de seus eleitos. até oue. definitivamente de
crétada a Constituição política ·da Rêpublica e eleito o seu 
President0: se observe a divisão <:los poderes nacionaes, con-
forme ,fôr pela mesma estatui-do. . 

. Saude ·e fraternidade-. - los é da Costa Machado Souza. 
- Antonio Euzebio Gonçalves de Almeida.::~ Ramiro Bar-
cellos.· : · 

O · Sr. Caetano de Albuquerque - Sr.- :Presidente-. lendo 
hoje no Diario Official o resultado dos debates de · hontem, 
confesso a V. Ex. .e a todo o parlamento, senti uma surpreza 
completa,. um desanimo invadir-me -a alma.- .· 

Hontem, quando o distincto Senador_ :pelo Rio Grande . do 
Sul apresentou · a moção, ·entendi que ·devia .apoiai-a, por
que estava de accôrqo con1 .os m.eus princípios; mas- a · minha 
surpreza consiste no seguinte: é que a mocão que posterior
mente foi lida pela Mesa não· ·m·e pareceu exactamente a 
me~ma lida pelo nobre Senador; por isso, dei .o. meu voto 
eom restriccões. . · 

.1\fas, lendo hoje no JJia1·io Ofticial .esta phrase - O Con
gresso, de posse de todos vs poderes riacionaes -. tenho ... ainda 
a accrescentar o· .seguinte: - Voto contrfl~ es,tas expressões, 
'·porque é opinião n1inha que o Co:ngr._es~o não :está n.em póde 
estar -de posse de todos os poderes· nac1onaes.. (Apotados.) 

. · lPcrante a Nacão nós somos só um poder constituinte. 
;_(Apoiados.) Existe um_ poder .de fa:cto~ mas es~e poder é _Q 

1~oder dictatoriaL que felizn1ente ·rege os destinO? do· pa1_~ 
desde. :15 .. de,_ novembro do anno _passado até _hO.JC~ .. con1 o 
maior criterio. com a ma.is plena _noção do que sejam os de-
:veres, cio patriotis~o .. (.Apqi~os~) . . . · · . . . 

. : . -.-E' uma, :doutr1na perniCI:osa, que transforma as camara.s 
.constituintes., ~m convenções,~ , confundir- poderes ~constituintes 
.C()m: os_ :poderes :eonstituidos. ~enhpres, · es~ inversãq -de :Pt:il?-
cipjos. está.; proJe~tada na H1storut .deba~o das cores. rna1s 



lugru.bres; e á Franca ahi está .. para nos servir· .de en.Sinámento, 
~e. ~ev~mos ter -deante :dos olhos · (Apartes.)• Eli -éstou aqui:. 
Justtfwando.- o meu voto; não me queiram estrr.mgular a pa
la"\Ta. • • reclamo para mim e para todos os Srs. Conoo-ressist4s 
a mais plena liberdade de pensamento . 

. s~. Presidente, _peco a V. Ex. que mande declarar na 
a~.tà de hoje que -o meu voto: ainda é mais restrieto, que:·.voto 
amda c~ntra · est~ e:xpressãq - . de posse de todos o~ poder~ 
da · Naçao·. (J1u1.to bem. ) . 

• . E' enviada á Mesa a seguinte 
- . 

DECLARAÇÃO_ 

R e queira que ao meu vota se accresceri.te, depois de 
senhor dos destinos da Nação e de posse de todos os poderes 
nacionaes. 

· . Sala das sessões, 2'1 de novembro de 1890. - Caetano 
de Albuquerque.. ·· - ·-

E' sem debate appro'\rada a redacção d~ 1\-!ensagem. 
O Sn. PnESID~~·rE nomeia a ::· scgnint') Commissão para 

h--var :·t Me:nsagem crue ao : Sr. gcneralissimn chefe do Governo 
Provisorio dirige o Congresso Nacional: Ramiro Barcellos, 
Joaquim Sarmento, Lapér, João Pedro, Martinho Rodrigpes, 
~!oraes Barros, João Vieira, Miiguel Castro. e Seabra._ -

São lidas as seguintes : 
• 

; ! 

Declaro que,"· presente á sessão- de hontem '(20)', votei 
pela moção apresentada pelo senador Ramiro Barcellos. · 
: · Sala · das sessões, 21 de· novembro de 1890 •. - Fleuru. 
Curado. . . ._ .. . . · . · _ 

Declaro .que, por occasião de votar-se a indicação Ramiro 
Bareellos, no dia de hontem, . votei do seguinte modo: · Com 
restriccão, por principio, sim. · . 

Esta restriccão significa. - cohereneia.. com o meu voto. 
anteriormente dado, no dja 18, á indicação do Sr ·: represen
tante Ubaldino do Amaral. · . · 

Sala das sessões, 21 de n·ovempro de· 1890. ~ A.lmin~ 
Affonso·. · . _ · . 

·O SR. JosÉ AVELINO - (pela f?1~dem,) - Sr. Pre-sidente, a 
Gomrrd~são 'l\fixta, -que confecc]onou o. Regimento, examinou 
attentamente todos os :pap_eis_~cru~ ·rhe fóraril. entregJJ.es e o 
mandou imprimir conforme···ãqúi se . _venceu . e que hoje foi 
distribuído: mas, tendo-se dado uma · omissão em ponto es
sencial . venho fazer uma rectificacão, ante$ de · votarmos .. 

: 011ando .se discutiu o art.. 57, o Sr. Senador Americo 
Lobo -apresentou e:rri!3nda .. supprimindo o § .6° .. Es.ta . em~n:da 
.foi rejeitada, mas,. :pelas. n·otas . tomadas.· no ·Dtarto Offtctal, 
.con_sta .. que _ fOi approvada.. . . ·. . . .· _- . 

. Isto· deu . logar a . que hontem, na cóp1a. fosse om1ttido o 
~ .. G~: znas, ·examinando i env~nda do Sr. Senador Lobo, . veri
fica-·se que foi rejeitada~ · a . é. esta a no! a _ que s~: lê · á maz:
gcm.: · . 
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. . . Portanto, a Con1missão e~ tendeu de rest~belee~~ ·o· § 6~ ~--· · 
. -- . ;Q ·Sá. -MAriA 1\L-\.CHADo · .(1° - Secretarió) ·-·-· . A·,.a.cta .ofif- ·. 
:cial está certa · · ·· · · ·· · · · · · . ·· • . · : · · ·· - . . . . . . . ~ . . 

O SR. JosE' .:\:VELINO -~ A acbi declara isto~. de accôrd(, 
com -a nota de V . . Ex.~ · mas. -o. avulso hoje distribuído resen~ 
te-se -da ,omissão: a que me re-firo:- e .. é para restabelecer ·o § so 
do .. ·ar·t 57~ ·que· tOinei .· a _t:"ala.vra: en1 .. non1e ·da Con1inissão. · 

~ (Apoiados.) - · · . 

· · 'REDACÇÃO ·Do·· REGIMENTO -- · -~ - ' 

Entra em discussão a redaecãO! do Regimento para o 
Congresso Nacional. 

O Sr. :Barbosa Lima - Sr. Presidente. vi eom profunda 
magua~ com dolorosa surpreza: ' con1 justíssima indignação, 
as su;pipres5ões que~ a pretexto da redaecão do projecto de 
)Regimento aqui votado: foram feitas neste Regimento . , 

O Sn. AL\'fTA l\L\GI-L\DO - (-/" Sec1·eta1~io) - Isto é c·om 
a Con1n1issão. 

O SH. B.-\naos~;: ··-~LI:.\rA - E~ con1 a ·Go1nn1issão justamentE\ 
e chamo a attericão della . por · intermedio da Mesa. 

Trata-se~ .sr·. Presidente~ · não só do precedente lamenta
_v.el que resulta de ter sido vencida uma ·questão e de passar 
como. si o fosse outra ... 

O . SR. .Tos1~ .:\ VELIN'D - Ou de esl.á is~o? • 
;o :·sR. BAimosA ·LIMA - .Vou formular. Peco ao meu 

nobre·: iCOUega que não .m:e interrompa. . . , 
Trata-se~ digo eu~ não . s6 do · prcedente lastimavel : que 

resulta .d·c ·ter sido vencida uma e ter passado como si o fosse 
outra questão~ niais; ainda~ um erro-substancial, a ·respeito do. 
qual tenho de n1e · exprimir: . -contando -eom a mesma defe
rencia que cabe a qualquer . membro desta Casa . (apoiado L 
uma Yez qu·e~ repito ainda~ con1 dolorosa surpreza. tenho no-

. ;tado que. ha orad~~es, .cuja palavra, :por não -virem eUes pre
cedidos de un1a certa aureola, é ouvida :com menos ·· attencão 
l (.:1htitos niio apo·iq.dos) ·· e entrec(}rtada de a:oartes menos con-
venientes. (Não apoiados.) · . 
~- Dizia eu que o que mais me indignava,. além do prece
dente, que não convén1 que seja registrado~ __ é_ . a natureza da 
en1enda que foi supprin1ida e que f.oi approvada e appro_vada 
·em votação contrastada~ verificada diversas .vezes:. vem a ser 
a relativa ao art. 61, -e mais a emen-da relativa ao art ~ 56. 

· · ~- UM_.SR . REPRESENTA.:.~TE - Apoiatlo . 
o · Sa. BAH.BO SA L IM..~ - Uma refere-se ao tempo durante 

o qual qualquer dos membros desta Casa póde expender . as 
suas· idéas~ sobre assumpto attinente ·á -Constituição; outra, -de 
-mais importancia~ é relativa á apresentação de emendas ao 
Jnesmo projecto de·c ,Constituição. A dis.posjção . primitiVa. de
term!nava que~ para serem · acc·eitas e poderem entra~ . . em.. di&
cussão~ Jazia:..:.se ·preciso· que essas emendas-·_·f-ossem ·. apoiadas · 
J•or:·linl. ter ço ~a Casa~ ao passo que a emenda substitutiva mo-:-
<Iifiúcf essa' disposição~ . exigindo a ~otalidade ·da, :represent~ção . ·. 
8P:' ]~t;;!ado) · ou sómente 15 representantes. · · · · · · . _ (. 
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T~ndo feito assim · a minha reclamacão, devo crer que· ella 
será attendida. · _ · · · · · · · · -: . · · 

M O ·• o - O ' O 0 ... O ~ o 0 o 

.E1 enviada ::a ·l\{esa :a seguinte 

. . · .. Reclamação -
. . . . 

F .oram supprünidas as emendas re~ativas no~ .. arts.· 61 e 
59. . Reclamo contra essa suppressão. - Ba'rbc~~a Li-ma. 

· . ó · Sr~ José -Aveliilo --=- ·Br. Presidente; ~ fC rcclamacão ·do- ·· 
h0nrado D:Cputado pelo · Cc:irá foi feita~ realinente~ coin ex
.pressão de n1agua tão · ·profunoa. que a nós· toflos tornou-se 
cnmmunicativa a sua tristeza. (Rü;o) 

(Trocam,-se aparte.,· en.tl~e c~~ Srs . Br.trbosa, Lim.a e Jo.~l: 
A.?)elino.) 

Se o ·nobl'iC Deputado Unba- de rc~Inn1ar contra n Regi
mento que foi publicado, niío devia ext~rnar. ob~~l'\'acõe~ quC' 
envolvem injnria ao carac·tm· dos se11s collr .. g-n~. memhro~ fia 
Con1m i s:;.fi o. o~ quas 1.c~m tanto z·~~lo c in l.eres~P · p.:-J:l h om·a e 
probidade coJn q1:1e .exr,reem ás snur.; func.çõe~. (lomo nohr~ 
Deputado. ~ 

-:; 

O Sn.. · BARBOSA LIM.."- - Não foi posta en1 duvida n. pro-: 
bidade de quem quer que -seja; o que s~ lam•~nton foi o pre
cedente. 

' . . ~ 

O SR •• J'OSl~ A:VEI .. INO - O nobre Deputado devia verificar 
si houve nisto intenção da parte ela Commissão! que Judo fez 
para apurar o vencido; neste periodo de inventar tCn1endas. 
nã.o havia quem, á semelhança dos bardos populares~ não qui
'iWBse inventar casos n-ovos. á proporção que o Regin1ento ia 
sendo. discutido ·. e approvado (Ri<Jo) . Eran1 raros os que nãc 
cedian1- á fór(}a do improviso, .:entoando · desca:ntes regimentae~ 
~Riso)~ sendo~ portanto~ àe esperar que a rin1a nem sempre · 

sahisse certa .. (Riso. ) "' 
.. . ~L\.conteceu naturalmente que: o nobre Deputado .não se 

Julgasse contente ·com _alguma idéa ... 
O SR. BARBOSA LIMA -Não é questão çle .contentamento~ 

reclamo por un1 direito. 
ü SR .• JosÉ AvELINo- O ·nobre Deputado reclama por .um 

direito e dá a tal reclamação tão grande extensão. que vai ao 
-nonto de ·desconhecer o direito que tên1 o~ 1nembrm:;. da Com.
in1ssao ao ·respeito .· aos seus co negas~ quanto á isenção conr 
que exercem os seus deveres parlamentares. (A.poia.dos. ) 

O que consta na Secretaria da Camara dos Deputados é 
que todas as emendas foram vistas attentamentc pelo e·mpre
:gado ·que nós designámos para auxiliar-nos no serviço; e este 
intelligente · en1pregado tey.e de . adstringir-se serviln1-ente a 
.tudo quanto . aqui consta ( m,ostrando a.ç nota.<:;) e está de ac
côrdo com · o · vencido . 
· · ·. O · sR. ~ ·BARBOSA · Lnv.c..4. ·-·- Então minha reclamação . e pro- . 
c.eden:te~ p:orque 'não·. consta da: n·otas-. · · 
·-.. ·:·o .. sa~ · . JosÉ CA~r..IN~ -. Ent~"'e~nto~ para -acalmar: o nobre 
Deputado~ en1 hon1e~)ageu1 ao ~"eu caracter~. que ·admiro e· res
p<•Ho/ requeiro: ,1 o que _se.ia ratifitaci? o Regimento . nos · pontos 
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inquinados de faltas contra o vencido e· onde oonstar:: dos do
cume!lfos e das _actas; 2° que~ salv~ taes omissões; seja posto 
a votos -o Regimento, para que tenl1amos •desde já uma. lei 
qne regule os nossos trabalhos. ·(Apoiados.) 

' 

· O Sr.· Paes de Carvalho - Sr.· Presidente, vou apres-entar 
tima r~clamacão~ cr11e reputo im:r-ortante, pór dizer respeito ao 
capif'1JO 7°,. O qual trata ila discussão e approvação . 

. · Ba neste ponto omissões na redacção do Regimento. in
voluntarias de certo, mas de consequencias_ sérias para os re:-:o .. 

-- -J.:í'êsenfãntes que "ãà5rumiram cômpromi.sso· solenne de uugnar. 
nela autonomia dos estado~~ trabalhar com dedicação pela 
Fener-a~ão. ampia ·e lealmente decretada, e uor intl3resses pe
culiares especia~es. qne foram confiados á defesa de seus re
spectivos repres~ntantes. 

Como um do~ ~ignatarios das emendas ao Regimento. apre
senta-das em sessões passadas. insisto nest-e -ponto .porque. s6 
a.cceitas. ellas poderemos d-esempenhar cabalmente esse com
promisso. resaivar a nn.ssa resnonsabilidade. 

Creio não haver clnvida de que as emendas -e os addífa
ment:·s a ·que me refiro foram a~ceif.o~ e- sua votação foi. 
me'=ml!. :' lgumas \tézes verifie~na. Remet.tendo. pois. á Mesa a 

· recinn1ação. espero será ella attendida, como de justiça:. 
E' enviada á :l\Iesa a. seguinte 

Reclamação· 

São. estas a:; cn:.endas remettidas :· 
Art. !51. Ao mesmo accrescente-se: E' licito :t qualquer 

membro rl0 Congr~s~o apresenta-r. nor esoripto, á Commissão, 
as ind!ca.,ões que julgar conve~ientes .· 

O a.rL 59 - Substitua~se pelo seguinte: 
· Cada, membro do Congresso !=;O pod-erá fallar duas vezes 

: ~obr~ a materia em discussão, não podendo .exceder de uma 
hora cada vez. 

Ao mesmo artigo - Supprima-se o paragra.11ho unico .. 
Ao art. 60- Substitua-se a palavra- maioria- pelas 
• .f d . t . 

~~gurn .. es: - o1s ercos. 
~-\o art. 61 - Substitua-se a 'P~Üavra - nm terco - pelas 

-~P.~J)ni es: -::- no r 15 membros ou p~la totalidade dos_ membros 
present~s da represen.ta~ção de um ·Estado. : 

S., R.- -- Paes de Carvàlko •. 
9 Sn. ·MATrA 1\t.~CHAOO' '(1° Secre·tarioV- Sr. Presidente. 

v~dfkandn a~ T)Of.as ·tnmafl~s r.>!=!l3. ~fes~. nare~e-me m1e. coni 
P.ffeito. tem razão o nobre Deputado :pelo üeará, que fez a re-
clamacão. · 

As ~menda~ aos ::trts. 59. ao e p1 foram à e facto appr(')J 
vadas: e1Jas estão com a nota. de apprnvarlas no ·imp-resso de 
que me servi aqui na Mesa. e me recordo disf.o nerfeit.amente~ 
porque trata-se~ até. de assumnto muH.o jmportante nas me~
n1as emendas. Houve naturalmente da parte · da Commissão 
tlm pequeno !apso. · 

Ul'.r Sn.. REPRESEZ...ryA;-.~ -E· o art. 57? 
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.' . · O -SR. MArrrA MAcHADO .'Uo Seeretario)' ~ Refiro-me ás 
emendas aos arts. 59, 60 e 61. Não só me recordo de -que -ellas 
~~~.;approvadas, c9rilo . as mi~as _.notas iiemo~trani. ~e: .o. 

o SR. BEVILAQUA .- E .o art. 57? _4.:_ .minha ... declaração.? 
o ·; SR. l\f~'l"i-A :M..~cH..mo (1° Se~etario) ~,·~ :..-\·-emenda ao -

art. 57, eu declaro que não foi acceita.: ·. . 
O SR. JoÃo DE SrQUEIR..-l E oumos SENHOREs ·· - Não· 

_ .np9i~do. . .. _ . 
. o SR. 1\fATTA 1\L\CRADO (1'<> Secretario r ~ .suseitÓu aqui 

hTande questão! .•• 
O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA - ... ~ 2a parte.: . 
ü SR. MATTA ·MACHADO ( 1° Sec,•etario) - Lembro-me, até, 

do incidente; apresentqu-se uma sub-emenda, que eu aeeeite_i, 
e , honv~ rec·lan\â.~!ir~s contra isto. excluindo a_:: palavras ce
dulas assignadas. O resultado de tudo foi que a . emenda que 
dt-"Yiu. . ser, de facto uã~ foi. 

VOZES - Não é isso.· 
O SR. l\fA'M'A ~!ACHADO ' :(1° SeC'I'etario)' - :Vou ler as 

-emendas que passaram: : :.: · 
Passou esta: «E' licito a· qualquer membro do COD.t,"I"esso 

<1presentar por escripto á Commjssão as indicações que julgar 
convenientes.;) . · · · · 

«Ao art. 58 - Substituam-se as palavras - por titulos 
- pelas S'Cintintes: por ~c.apitulos. s . 

O art. 59 - Substitua-se pelo seguinte: Cada membro do 
Congresso só · poderá fallar duas vezes~ não · podendo exceder 
de uma hora cada vez.- · · · 

~>\o mesmo artigo - · Suppríma-s'e o. paragrapho .,unieo. ' 
UM SR . . ItEPRESENTANTE - E' o que nã~ está declarado.· 

' o SR. MAiTA 1\f.-\CHADO ! ( 1° Secretario r ~ Esta foi" tam- -· 
bem · arprovada, como o foram egua1mente a~ seguintes: ·· 

Ao ar't. 60 - Substitua-se a pal_avra -maioria __:.pelas 
seguintes: - dois terços. · 

~-'\o art. 61 - Substituam-se as palavras -· um terço -
pelas seguintes: -por cruinze membros ou pela t.otalidade ·dos 
m·emhros presentes da representação de um Estad.o. . 

. Creio que são -estas as reclamações feitas pelos Srs. repre-
sentantes que acabam de f aliar. · 

. O Sr. Bevila:qua - Pegu.ei no 'R.egjmerito novo e pensei quo 
fosse o ·velho. Sr. Presidente!! (Ri,so). 

O art. 17~ a parte do promettc.·~ a promes.t;a foi rejeitada, 
em vista da emenda aue eu apre~entei. · 

VOZES- Não a:t:oiado . 
. O SR. BEVILAQUA - Foi. _ 
Voz;Es- Não apoiado .. . 
O SR. BEVTLAQUA - Então, peco desculpa, mas eu estava 

nE·ssa -'Persuasão~ . · . · , ·· .. . 
Em todo o câso~ suhsiste uma parte da reclamação; ·apre-. 

~cntPi tima emenda, c ella não figu-:·ou e1n parte nenhuma. 



- : . . ; .··:·:::--·-~:~-: __ :-: : .. 

: J)ce1arnrn-n1e nqn i dh·er~os cnilegas que a 1lrom,e~~a foi 
rej-eitada. . · _ 

o Sn. MA1"TA !\iACHADJ (-r· .. s~crcfm·in) . - Garanto a 
V. Ex. que não _foi. . 

O Sn. BEVIT .. AQU • .\ - Uns dizen1 que sin1~ outros que não; 
eu não •(\nt~ndo. Eu rstava conveneido rlc · ql.lQ f.inha sido r c-

. .ieil:.a.cJa. · · -
.VozEs -. ·. A promçssa f o~ approvada. 

OUTRAS VOZES- Não f-oi ! Xão foi ! : 

O SR. ~ .JosÉ AVELINo · . (pela ordem,) --.: Sr. Presidente, 
para abreviar traba1l1o. a Con1n1issão {)o Regimento declara qu(~ 
acccita as 1~orrecç;õ'e~ feita~ pelo nobre Deputado pelo Ce:.1-rá e 
rp-ed-e qn~ dt:'sde j~1 ~rja ::;.ubmt~!Jida ú . votaçfio a 1·cdacção que 
St:' rli~cutc. Je'\·ando-~~ em cnn1 a C'.:.::~~s emenda:;; pn r·n a noya 
])tJl>li.cação. que ger:\ feita. 

O Sr. Belarmino de Mendonça - Ha aqui incorrecções 
{)I" qtw n~ llli"U:" nobrr~ cnllf'ga.s nií.n fJ•ataT'am. Vnu npnnLtti-as 
agorn. 

No aet .. 22 ~xi~l'~ de maiB n. palavra - alternadamente. 
O Sn. ::\lATT.:V )!ACHADO (1" St!Cí'e_larlo )- Pa~~nu uma 

emenda · n1inha snbgtifuindo o - .nltcrnndamontc - por -
succcs:::;iyan1entc. 

O ~H. BEr .... \R:Vri:"O DE )fr~~ioo::;.;r.A- ~o arL 2ft h a de 111ais -as ull i·mas palavra..:; --:··benl assim -lazer refcr(mcias in<.livi·d11ac:::. 
E~l.as -pala\:l'as foram mandada:::. · surr}prin-:dr por uma r.menda. 
<Jn~ foi a;pproyada. 

Hn. ainda utua . contradicção entre os ·arts. · 46 c .34. O 
art. 34 dispõe que a discussão continue ind.epend~Cntcm'ente de 
não l1avcr nun1ero legal na Casa para a vot~ção~ ficando adiaõa 
esta. !)~ra o dia seguinte~ e o art. 46 -diz. na uU~ri1-a parte~ que 
a discu.~são continuarit. nos tcrn1o." do art.. B·2, .qne~ alhí.s~ e:xige 
a presença da f~:ll parte dos n1embros do Congresso. 

E~ envinda ú !::\ie~a a seguinte 

Co'rrinenda 

Ao nrL 2.2- Supprin-ta-sc a palavra- allm·nnrlrt.'lni?nte~
qu~ ficmt ~em razão d(l ~cr ~ . 

. .Ao art. 2-'t- Supprimarn-~~' n::: palavra:::- br,'m, a.çsi'Jn 
jazm~ 'i't?{m·encia.f> inrliniduar.s __;__, conforn10 o vencido. · · 

Ao ar L 46- 6U!fl.prirnarn-Be a~ palavras- a qual co11N7 
nna'l'ti em.qnanlú hoú.?X~J' paJ·o. isso numm·o- ~ nn::: termos do 
art. 32.- B .• Uenrlonr:a. 

Vcn1 :í .l\fe.sa c r~ lido o seguinte 

Requerirri-ente:• 

Propornos que o novo RegiiJ1cnto volte á Commi~~ãn. para 
que· execute as _alterações f-eitas pelo Congresso. . · · · 

Sala das .sessões.; 21 de novcn1bro -dQ 1.89() • . - Ba.1}tisto. da 
.1.1J o tta • :_:_ José Be1xi.iaqu.n. . · · (: ·= · 
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·· .Q SR. MATTA MACHADO Uo Sec'i·eta?·io)-E' preciso su:p-
primir essa parte. ' · · 

· - . O Sn. .BELARMJNO DE 1\fm·.;ooNÇA - En1 relação ao art. 60 
continúo. a affirmar. ·como fiz ha pouoo em aparte, que não foi 
acceita a emenda aprresentada por diversos. illustres represe~
tantes ao · Congresso. A em-enda era a seguinte : . 

. Ao art. 60 -.. -Substitua-se a palavra- maioria- pelas 
~eguint.es: - de dois terços. · 

Continúo a affirmar que esta cn1enda não passou, isto 
consta das 1ninhas notas~ c não passou! mesmo~ porque é 1nuito 
di:(ficil obter esse apoio de dois terços. Si isto já estava con
den1nado no antigo regin1cn~ com.o van1os restabelecer ? 

O Sn. THEQDUR>ETO Soum (3° Secreta?·io)-·- E~ mais liberal. 
O Sn. BELARMINo DE MENDONÇA - Portanto! ·proponho 

que sejam ~.reitaB as . corrccções pela ·Con1missão. · 
O SR •• JosÉ AvEr .. INO - Eu j:i tinha requerido isso, eomo 

membro da Connnissão. . .. 

O SR • . -~'1DRÉ CAVALCANTr - Eu havia pedido a pn1avrn. 
para requerer que .volten1 á Cornmissão as cm~nrlas omittidn~; 
1nas <lesisto delln, ·ctesde que outros Srs. l'eJ)rP.:::cn t.nnl.('~ .i :í r('
qnl'reram essa prpvidencia .. 

O Sn. MATTA. ~!\!ACHADO ('/ 0 Scc'l·etm·-io)- Pnr~cc-me fJllf\ 
f-eif.as as correcções indicadas· _por varios Sr::; . .represen~~ntes, 
o Regin1ento fi.ca sendo· a ·etX!pressão real do I(JUC foi ap!provn.do: 
e~ con1o este Regim·ento ten1 de servir simplesn1cnt.c dnrant.c o~ 
trabail.Jos do Congresso Constituinte. porque as cnmarn~ terãn 
de organizar os respectivos regimentos~ nao ha necessidade de 
adiar-se esse trabal'ho. As alterações serão fci t.a~ pela Gom
n1issão e pela Secretaria! para publicar-se de : nnyo o Regi
mento . 

. : Voto! potranto, contra o requ-crhnento -do nobre Depu~ado. 
::~SR. BEI.J_ARMINO 'DE. MENDONÇ.-\ - Só insisto pelri rninlH\ 

.observação quanto ao art. 60. 

O SR. PRESIDENTE põe a votos o requerimento de adia-
t r men ·.o. 
O Sn. BEviT .. AQUA- Não é adian1ento, é apenas para voltar 

:i Commissão~ afim de_ se faz~.r a alteração necessnria. 
O SR. lV!ATTA M.:\CHADO ( Jo Sec·retar'io )-E~ adiari1cnto~ 

· con1o ~c diz ordinarian1ent.c. na gíria parlamentar. · · 
Posto a . votos, o requerimento é re,ieit'ado. 
E ' approvada a red:acção do Regiln-cntn com ·. a .:.; all:c·r·ar.ões 

feitas, indo novamente á Commissão~ pn.ra t:ornal-as c1n con-
·sideração. : 

ORDEM DO DIA 

• a# . . 

ET ... EIÇAO DA MESA 
.. ... 

() Sr. Presidente annu.ncia que vai proceder-se a el ~icão · 
da Mesa -que tem de dirigir -os .tra:qalhos· do Congresso Na-
. cional Constituinte. 

Em seguida~ - o:Sr. 1'· Secrr:•f:ario faz a leitura do capHulD II 
·do Regimento. 



~ . a?rocede_.se a .. eleicão ·· do. Presid"ente · é Vice-Presidente~
~:::: Recolhem~se 236 eedul·as~ que, ap~das, dão 'p·· seguinte 

t"esultado : 
· .. 

Para PTesidente 

Prudente de 1\foraes • . . 
Saldanha Marinho ........ . 

· João Pedro .. . . . ~ •. 
Ubaldino do ... -'Unaral • . · 
Saraiva . . .. · . . . . · • . • 
Aristides Lobo . • . • • • • • 

. . .- .. 
.· . .. . . . . 

• • • 4' 

Votos 
146 

81 
1 
1 
1 
i 

Em branco, duas cedulas.· . \ 
Para 1 o ·e 2° secretarias, duas cedulas que não forem npu .. 

radas. ; ;..; , :·; .;:. 61 drbi. t 
Para v~·ce-Presiderdc 

Vo!os 
:A.ritonio Euzebio. : 151 . . 
.Tos é Simeão. . . . . 39 
Prudente de Moraes. . . . . . . • . . 39 

... Arjstides Lobo . . . . . . . . ri 
To1entino de Carvalho . . . . . . C) 

""" Gonçn.lvcs Chnvcs. C) . -. TuHo Frof.a. . . . . . . . . . 1 . 
Au~~!.o de Frei tas . - . : . . . . . . . .1 
. Toãó Sevorinno . . . . . . . . . . . . 1 . 
Dionysio Cerqucira. .. 1 
:Besouro . . . . . . . . . . . . . 1 
Ferreira Brandfio. . . . . . 1. · 
Em branco . . . . . . . . . 3 -

. . O Sa. JOA()TJn...r FF.r.tr:ro rPresidente)' 1lrn~rama Presjdcnt.e 
li o Congresso Nacional Constituinte o Sr. Prudente José de 
Moraes e Barros . 

. (0 Sr. Joaqufm: F'eli~?·o de1~xa "a "r.ade1~ra aa Pres1"denc1.'a, 
·que é· occupada pelo Sr. Prttdente de ],foraes.) 

O SR. PR:trDENTF. DE Mo~AES (tP.ndo nss7J'rnido ;-r. cadeú·a da 
Presidenc1·rt . .Attenção geral) - Srs. membros do .Congresso 
Nacirmal Constituinte! _ . 
. Tive a honra de pertencer á pha1ange . de patriota~ que·, 
õurante 19 annos. fez ~m nossa terra a propaganda da Repu:. 
:hlica. arvo:randn ~orno b3ndeira o glorioso manifesto de 3 de 
de1:emhro rle 1870. Um dos nlf,imos ~o1dados dessa pnalange 
T>Pla antidão e ue1o va10r (Não avoiadns). ent.retantn n,,n,.a 
recnnl1eci snDerior ouanrio se trat-ava da ~onviccão. da dedi
r..acão. da le~Jdade á bandeira republicana. (Numerosos apoia-
dos. Jluito bem.) ·· · 

VozEs - Perfeitamente! 
O Sf.t. PRESt:O·EN'T'E- Nunca_ abs0Iutam·ente. nun~a duvidei 

n:-~ .victorja. da ReDubi1ca ~m 'POS~a terra. P"ara cre1-o fi:rme
-:-nen.tc. CJU.andn outras ra7õe~ não' houve-sse. b~stava consjderar 
C!"tH~ o BrazH faiin parte· da A·mcrica e que a America pcrfence 



... ·. 

: ~ .Republicã; pertence. a ~:lemocra~ii . . . (Nu?rJ,erdsos .. :apõ"itidos ., 
'Muito bem.) .. : · .· · · · _· . : ·_ ·.·; -.· ·. · . · · ·,·._: . . , . ··: . _ . 

•. O c; . grarides erros . àccumulados~- pela Monarchia-. nos ... seus· 
ultimos annos . abreviaram _á época ..,f~liz .·do advento da Repu

. .-bl~ca. que realizou::-:se<pe~a .g~orios~ ·e .· iricruenta. .revolução -de 
1.5 ·-de novembro : de-J.S89_._ . . . - . ·'·· · · · : ... :~ : ->~ .. :.-, ...... . · . .-· : .. , . 

. -.-Nunca~ . poréín,' .Srs.. :membros : .âo ·:CongressO', entrou· nas 
minhas previsões que . me~ .pudesse · .... caber -.a:. extraordinaria . 
honrá·. de :presidir. ao .. Congresso Constituinte da· Republica . no 
BraziL · · · · ~- .: ; ·;_. ·:· .·. . 1 

·.o SR. RA-~o BARCELT~os· -:- Hoiirâ merecida . . ~<4"Poiados.r 
.· o SR. .PRESIDENTE. :.:.:..·· Entréta~tó~ - ·O·· resl.Ütado -d~ - ~ua ·eJei

~ão acaba de indicar-me este elevadissimo· posto.·.. . ·. · · 
0 SR. -.~NGELo· _:MACHADO _:..:. Just~ ·-.~~me~a'geni. · . : .. 
0 SR. PRESIDENTE •• · • e~ . Si O acceito~ ap~zar .. · .. .de reconhecer 

.. auc é e1l e n1uitissimo super-ior ás minh~s . forcas . (."Muitos não 
n:noiodos). é porque, · Srs. membros do Con~ZT.esso. conto,' devo· 
~rmta~ me$mo. ~om o concurso de · todos vós: ·afim. de ·aue· o 
Con~rP.~~o RepnhHcano Brazilejro mantenha-se na altura da 
~nn ~lev!lda mi~s;ãn c coopPre para. nn nr~Z(') mais cnrt.o mH~ 
Jhe for possível. desempenhar-se dá· grande· rP.s·nonsabilidade 
rn.H' ~ohr0. ~110 TH'~~- decrctarirlo umá f!nnstituiç5.o cme esta
bel r~:1 - n FerTc.rn(~fí!~ ('m hn.ses larg-as, sol idas. verdadeiramente 
dcmn~rnUcas. (A'fJo·-rados.)' · · · · 

:E.~~a é a. nrdent.P. aspirn~fi.n de nossa Po.tria, que neste 
· momrnto tem suas ·visf.as vo1tadas para n6s. .· . 

Cumn,...am·os. pojs. ~rs. mcmhros do Con~regso. o nnc:;_s;) 
'dever; Esforcemo-nos .t.odog p~.ra .-ffUP. ení breve temroo.:: a ~Jn
,...im;n.: e incruenta revolução ·.a~ -15 : de ··.novemhro pns~::a egf.ar 
1~gaHzada por nm . par-to . qu-e fa.ça honra aos ·Estados Unidos 
da AmP-rimt . f!n 8ul. (Mu.ito :-bem_: :.muito : bem_: õravo.r;;:.:.a2J':Plau-
sos prolongados.) ·· · · · ,:_ ·. . . · · .. · · · 

. . . . . . . 

O -SR. -NILo PECA-~HA-- _Peço.: . a ·.palavra .· pa~ · negoéio' · 
urgente. · · ·· ._ · 

·: o SR.·:::PRESIDENTE ·_ . . Tem a pa1a~a . . 
·O·SR. Nu.o PECAJ.~HX-· E~ · :narâ su.ieif~r~. Comn1i~~ão dt'' 

r.ong-r~~~o ::-. seguinte- moção, que peço ~seja immediatamente 
~iscutida ·(lê) : . . .- . · · . · ·. ' 

«o Gong-rP~so~ cónvncado· para ~tnrnar a. RP.nublic.!t governo · 
t~g-aJ n-o· Brázn a'OrovP.it~ ~ ·nrimeira .o-oportunidade·. mJP ~P. 
l'he -nffP.re~e n~~a render hnmen~em . aos iminortaes ~ervicos 
de Saldanha Marinho.'> ·(Muito bem;. ·inuit.o bem;. applausos.)' 

VPm á ·1\fes:t. P, lida. :posta em'·disêussão' e' 'sem· debate av-
provada ·a seguiil.te · · · · · · · . 

.. __ _ M_oç6.o <-.~- ... ;: - ~ , :-: ·. :. · · · 
- ~ ~ ,-- .. : ... ~~·· . . ·- . · • _ .... -·-

0 C('ITl2'!'P~so. co:nvnr.aflo -n~ra t.orria~ ·- .. ~ .. : Reu·nbÜca .~overllo 
lPP"=tl do Brazil. ~n-rnve;t~. ::J. n-rimP.i~ nprn.nrt.nni.rlade· (JnP. ~e lhP. 

:=::~ .. --'--~-"'-nffP.re-r.·P.· __ : p~ra 'r~nder 4opl~.n~g~m. ~qs_.: ·.~!D~ortaes serviços d~ · 
· Salda.nha Marinho. _ . .· · · · · · · - ~.- . · .>: .: · . · · · ·. 
"' sti1a elas · ~essf'~. ?i de ·nn~emb~o ·.<iP;. _:_1 ·sgo·~ :-. . ~rl.sÚdP.~ 

T,nbn. - Lope.~ . Trovfín. _: -· · Th.oin.az-.-: .. ~:Dp_lph!i!J?.fl. , · . -: .- :·Alm:Pid.ti 
P~am7J'uco. ~- ·A:u.qusto :Vinhaes-.. ~:Arz_tao· de Faria~ ~·-Bel-
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•. fort'_···:ilieíra~ -~--.Luiz Delp-ltúto. ··-.·. · Laúr.o Sodré .. -· ··cántãõ., 
-.. Paes de Carvalho. - Gomensoro. -José Hygíno_ - Bel
larmíno . Carneiro. 7· Matta ~Bacellar. ~ · J. · A.velino~ - Nilo 
PifÇa'lilw.. _;_· J~liâ de Cas~ilhps. ,.:.._ A.nuelo :Pinheiro. - Ur_;, 
bano Marcond.cs.· __;, João Baptista da Motta . ..:..__ E rico Coelho. 
- Lamounier Godofredo. - (Ja$siano ·do Nascimento. - Luiz 
Jlu'rat.· ·-· Tkeodü,reto Souto-. ~··Fonseca e Silva. - ·virgilio 
Pessoa~ - Joaqu·im :Breves~ ~ João-Lopes . ....:... Viriato ·de Me
deiros. - Olive.ira-<Pinto. - . . ·José· Bevünqúa. - Uchôa Ro
drigu.es. - Barbosá Lima . . -·-· Bezerra Fontenelle. _, oJrf.anoel 
Coelho Bastos do Nasc(mento: -_-.Gonçalo de Lagos. - Fran
r;a ._Carvalho. - ·Felippe Schmidt. --· Polycarpo ViottL- JoãO 
Avellar. - .João Luiz.--- Costa Machado. -·- Gonçalves Ramos. 
- Fer·rei1·a Pires. -Lauro Müller. - Lacerda Couti"nho. -
Antonio Ol11ntho .. ~ Aristides Maia. - J. Retumba. - Esteves. 
Jnnio·r. -· Raulino :Moraes. - Casim.iro Junior. - Castro 
Cam.pos. - Lui: de Andrade. - .. ~:Ianoel Bezerra de Albuq'lter
quc. - J.lfm·tinho Rodriques. -~ Serzed·eUo Corrêa. - Cy1•illo 
de Lem,o.~.- P·inheiro Gi.tedes. ·- Aqu,lUno do Amaral.- Cae
tano de Allnt.q1U?1·que - Pedro· Cherm,ont. - Constantino Pa
letta. 

(Ao declm·ar o S1·. Pre.r;idente apiYt·orrula. a 'lnot;lío, houve 
1/.111(1. ]Yrolongada. salva úle palmas.) : 

. . ' . . 

V ên.1 á Mesa as seguintes · 
:. • .... 

• . Declarações 

· · .. Declaro que votei contra a.· mo cão _de hon1enagem a ~al
.(lanha Maz-jnho. ~ Americo Luz. 

Declaramos que ··v{)támos. contra a moção de homenagem 
:i o Dr. Joaquim. Saldanha Marinho~ ~en1 qü·en1~ aliás~ votá mos 
paTa Presidente do .Congresso. 

Sala das sessõ-es~ 2·1 de novembro de i890. - Antpkilo
phio B. Frei're de Carvalho. ~ Custodio José de )Mello. 

Procede-se á eleiç-ão de 1 o e. 2° secretarios. 
· Reeo-lhem~s-e 229! cedulas~ que, apuradas, dão o s·e.oouinte 

resultado: · · · 

Pm·a 1°: Secretario 

Matta: Machado . ~- . • . . . . ... 
Dionysio Ce'rqueira .- ·- .~ · . 
.José Hygino. . . . · . ~·· . ·: . . . . 
·Tolentino de. Carvalho . . . 
Nilo; Peçanha . . . . . . ... 
Erico Coelho . . :-.. . . . • 

... Tulio de Castilhos. . . . . . . . 

. .. 
. . ' . 

·.João Barbalho. . . . . . , . . . 
~m separado . _ . . . _ . ·::~ . . . . 

'. 

· -_, . Pae de•: C:àr-Valho . . : : ; ~,~ . 
r Alv~ro :Botei h o ~- . · •· : . .. ~ 

:·, "~ ·.. ..:. ~ - .. - : ~ : .. 

. . ·• . . . ·-
~ .- .. 

. .. . -.. . 

Votos 
14.1 .. 

44 
14 
. 8 

2 
2 
1. 
1 
5 

-:179 
17 

· ;, .· 
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·Votos 
José Hygino ··\···---··· ........ ~ .. ::·. --~;-~ .•.. :~~--~~ - ~ ~- . ·~ ·~ s 
Alrom· do· Guan-abara . . - - ~ . . - - . . . 

v .- •• •:• •:• '•1·.~ · -:- •· ... :-~ •i· . . : ·4 
~fyt~aeoM~cabrtal_dnos·_ ·.-. _---~ ~ -:~ -~-----~:-:-~~-::.:~>- •:.•·: .. .; > : ··-~-~-

... · ·~ .... •.• ... •:':·~·-·· .. · ·:- ... .. -
P-olycar'.po . Viotti • . •. • .... :_· ........ -~~ .~ .•. ;· •• -2 ' 

.f 
· :i 

Rarniro Barcellos .. . .....• :. .- .... · .. ' ... 
Meira· de Vaseoricelfos· · ...•.•............. 
Jo!.ão {Pjnhie~ro .; \ ... · .•• ·- · .... -'~ ••• · .. ~ .. ·:· . .". ·' 
Guimarães :Natal • ·:. ~: •..•.. -~· ·:. ~· .. ~ •...•.• 
Alexandre· Stockler . .. _ - ....... -. :..-.• ~-....... . 
A~1li1ba.l Fal-cão .............. · -~.,_: . .•. -..•.. · 
VI.nhaes .: . . ·J· -~ •• · ....... -..•. · .. , ...• ·:· .; .. -..... · 
-Costa Ro-drigues . . ........ ~. · ..•..... · -~· .• 
Em branco. . ·: .. ·. ·:. ·: ...... ~, ...... : ... :. .. ·. 

.: .1. 
·1 
-1 
1 
1 
:1 
5 

: 

Pl'occde-~e êi eleição -de 3o e 4° secretarios. 
Rec91hem-se 2111 ced-ulas que. apuradas~ dão ·o segu'intc 

resultado: 

Para :J" Secre'lm··io 
-
··~~--

João Neiva .............. : .....•....... 
Costa Rodrigues .......•................ 
F r·ança ·Cu r-val-ho •••.••••••.....•••••••. 
Belfort Vieira .................. · ...... . 
Pcrnan1buco .............. , .... .- ...... . 
Retun1·ba ........... ~ .... · ...... -._ ........... . 
·:Aristides Maia ........... ·-· .......... . 
Nilo Peçanha ..•.....• ~ .... ·'· ... • · ..... :. 
J o·sé Hygino . . . . . . . . . . . ..... -............. : 
:Schmidt .. _ ......... : .......... --J .. ::. ••.• · ••.•. : 
·catunda._ ......... _ ...... · . . - .~----- ! ~--.......... -
Beso-uro . _; ... : .... ··:- ........ .". ~ · .. :. ·.-..... . · 
Ivlartinho Prado Junior ........ ~ ...... ~ · 
João Vie!ira ........ _; •....... ·.· ..•. :~ ..... . 
:Alvaro Botelho ..... -~ .. · ... ~ ..... .: ~ .... ~ . . . 
Matta .Bàé-ellar .....•.... . · ... ·~-. ~ ... ~ ...... . 
Tosta ........... · ....... · .. · · .. · ............ . 
Leovigildo _ Filgueiras .... .. ·. · ... ·~ >. · ... ·.-.. 
Zama . ·:· ........ · ...... ~:·. ~ ----~-~·· .. ~ .· ........ ~ .. · 
-João Pinheiro.-........ -. ~- .. ·-. ·.,.:·· · ........ . 
Indio do Brazil ....... :. -....... ·~ ~--. ~ ........ . 
Ale indo Guanabarà .~--. ~ ; . ~, .· .... · ·. ~ . · ~ .. ~ ~- .. · . . 

Em branco tres cedulas. 
; ·. o ··~ I 

•. - l 

Votos 
13'7 . 

1.2. 
10 

8 
8 
5 
3 
3 
3 

-3 

2 
1 
f 

·1 
1 

1 
f 
1 

,_ -:Votos· 



.. ·;_aso~ · . ·.·: 
' . . • ) . 

. ··1\ratft . Eacenar~ .. ~ ...... ·.;.:·:· ............. , 
·._ :oliveira<Valladão .. · .... _. _. ·> •• ~ . - ~ . · ••• ~ •• ~ .,· 

·· :·. ,4..,.,;· · t·d · · ·-·- ~ ·· .. M ·• ·. :. · ·. · ..... : · .. · .-.. ·.·- · . . · _ ......... .n...J.-lS 1 es . .-.· ata~ -.~ ... _-.... - ~.-.-... .; ~: ~ .;.· .~ .. -- ~. 
· ·. · c~etan~ de_. :Alliuqu·erque . . ~ ... · •.• · ... ·. ·• · •. 

M1Iton· ·· ~ -.. _ .... ~ · . .:.~ _; ...... - ........ ~ ...... · .. ~ 
Costa ·RodtigÚes ... ~ : .. ~- . ~ - ~ .. ~ .... · ~ .. ~- •. ~; 

rt . . . . 
& 

.···4 . 

4 
4 

Bastos -do·.:_·Nasciroenío.' . . . ~ . ... . ··: . ......•. · ..• . ,, .. . . .:> 

Tosta .. . ~ ... ... :_ .-. ~ .:. · ..... -...... _ .. ~ · ... · ... _ .. ·. 
Ubaidino do Amaral. . ~ . · . ·. · .•......•... · •... : 
Santos Andrade ...•..• .• ·. ~-.....•.•..•••.•.• -: 
·Dionysi-o Cerqueil'a ....... - ~ . : .••.• ~ ...... · ~ 
Lar:r;:tounier ·:.--:: ... ·:. .. .... • .. "., . . ... - .;~ · :..• J• ·• · : 

Aristides ·Lobo.· . •..... ·• · ........• .' ...•.• ·: 
_ Sá An.drade ... · .... .... -.......... -....• · ....•• ; . -. . 
·Indio ·dó Brazil. . . . .- . .. .. : .... ...... · ...... .' 
·Lauro· l\füller .. · ...• ~ .. : . ............ ~ • .. 

Duas . ceduHús·. em branco. · · . · - · · . · · · · 

1: 
' •f 
i' 

. 1.. 
i 
i: 
i 
1 
1 

Fican1· ~upplentes os Srs. Costa Rodrigues e Beifort Vieira . 
. ""' :.: . . . . . . 

O :::sa. PRESIDENTE . convida a Commissão nomeada para 
levar a n1ensagem ao generalis:Simo chefe do ·Governo Provi
sorio a cumprir a sua missão, e dá · para amanhã a seguinte 
ordem do dia: ·.. · 

Eleição da Con1missão especial que -.tem de· dar· parece!' 
.sobre a ' Constituição. ,· . . .: .. · 

Levanta-se a· sessão ás.· 4 114 horas da .tarde. . . . . . 

511 
· SESSÃO,_ E3f;. 22 ... DE .. : NOV.E.l\ffiRO ·DE- 1896 

PRESIDENCL-\ DO SR~ PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio ·día acham~s.e · ptesente.s ds· Sfs. Prudente de 
.J'fo:raes: Matta l\fachado, · Paes de Carvalho, · Alvar.o Bot-elho, 
Ely.seu IV!art.ins, Francisco Machado. Leovigildo Coelho, Joaquiln 
SaJ'Inento~ · João P edro, Cunha · Junior, .Tos é Segundino, :Manoel 

· Barata~. Antonio ·Baena~ Joaquim Cruz. The:odoro . Pache~o~ Joa
quim Catunda; Theodureto :Souto., ·Be~erra de _1\_Ibuque;rque 

. Junior,· ~José Bernardo . . Oliveira Ga~vã·o! .'Amar.o . Cavalcanti, Al
meida Barreto;: João Neiva: FirminO· da SiJveira~ José Hygino, 
José· Simeão~ . Frede:t-ico . Serrano,:. Floriano Peix-oto, Pedro 

· Paulino~ Tavares Bastos, :Rosa Junio,r, Coelho e C~inpos, Thomaz 
Cruz.· Virgílio Damasio~ . Rúy ·. -Barbosa~ ·Domingo~ Vicente. Gil 
Goulart~ _lVfonteiro de . Barros, Quintino · Bocayuva. Lapér ·Braz, 
Carneiro!: Carnpos~ .. sanes!· Ubaldino· -do Amaral, Santos Andrade, 
~eneroso · ~rarque~, .- 'Raulino . H-orn,.. Esteves Junior,. Luiz bel
phrno~ · Hamiro · Barc·euo~. pjnheiro '1\fa'chado. Julio Frota .. Joa-

. quim Felicio . . · Cesa.rio . A.lvim, .Arrierico , Lobo~ ~duardo Wan
denkolk~· João ·. _Seyeriano! · .Joa,quim.<.d.e.· Souza, .. Silva . Canedo. 
Silva P.arànhos; ~.quili.nó do Amaral . . :.Pinheiro ~ Guedes~ ·Belfort 
Vieira,-·· Uchôa .. .-Rodrigues~ _Indio do . Brasil, Lauro; ,Sodré, Ser-

. zedelJo. Nina :Ribéjro._:· caritão. Pedro Ohermont..- !Mátta ~ Bacellar, 
Çosta R-odrigues;· 'RÕ:drigues · Fernande;;; . Ca~eniiro. ·Junior, B:en ... . · . . - - ... 
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rique {}e Carvalho; Ennes de Souza, .Anfrjsio ·Fialho, Nogueira 
Paranaguá, ·Nelson, Pires Ferreira, .J.\tiartinho .:Rodrigues, .Bar
bos~ Lima, Bezerril, .João Lopes, Justiniano de ·'Serpa, Frederico 
Borges, José Avelino, José. Bevilaqua, Gonçalo de Lagru;, Nasci
mento, Almino Affonso~ Pedro ·velho, Miguel de Castro, Amorim 
.Garcia, . Epitacio, ~ . .P·edro Americo, Couto. Cartaxo, . Sá Andrade, 
Retun1ba, Tolentino de Carvalho, Rosa .. e Silva, João ·Barbalho; 
Almeida. Pernambuco, Juvencio de A:,~iar, André Cavalcanti, 
Raymundo Bandeira, '!A.nnibàl Falcão, Meira de Vasconcellos, 
··Pereira de Lyra, · João de Siqueira, João Vieira, Luiz de 
Andrade, Espírito Santo: Bellarn1ino _Carneiro, 'rheophi!o dos 

· · · Santôs, Oi~icica, G'ab~no Be$Ouro, Ivo do Pra:cio; Oliveira;·Val- ·· 
ladão,_ Lean~ro Maciel, Felisbello Freire, Augusto de -.Feitas, 
Paula · Arg.ollo; Tosta, Seabra, Antonio Euzebio, Zama, .Arthur 
Rios, Garcia Pires, úfarcolino Moura, Santos P~reira, Custodio 
de Mello, Paula Guin1arães, Milton, Arnphilophio, Dionysio 
Cerqueira, Leovigildo Filg:ueiras, Barão de..S . .Marcos, Medrado, 
.Muniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Pecanha, 
Urbano 1\Iarcondes, Manhães Barreto~ Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Oliveira Pinto, · Viria to de l\fedeiros, Joaqui-m· Breves, 
Virgilio Pessõa, França Carvalho, Luiz Murat, Baptista da 
Motta: Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Lopes 'rrovão~ Jacques 
Ourique, Aristides Lobo:. .Mayrink, Furquim \Vernec~ Do
mingos Jesuíno, Vinhaes, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João Pinheiro, Gabriel de Magalhí!es, Leonel de Re
zende, Chagas Lobato; Jacob da Paixã-o, Alexandre Stockler; 
Francisco Veiga, Ferreira Brandão, Lamounier, Gonçalves 
Chaves, Americo Luz, Feliciano Penna, Polycarpo Viotti, Dutra 
l'fi~acio, ,Ferreira Rabello, Manoel Fulgenci-o, Astolpho Pio, 
.Aristides .Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Francisco 
Amaral, Dt>mingos Rocha, Costa · Machado, Domingos Port<>, 

. Palleta, João de Avellar, Corrêa :Rahello, Bueno de 1Paiva, Fer
. reira ·Pires, Luiz de Campos, Martinho Prado Junior, Bernar

dino de Campos, Francisco Glycerio_, Moraes Barros, Domingos 
de 1\{oraes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 1\iursa, 
Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, Costa . Junior, Rodrigues 
Alves, Alfredo Ellis, Carlos Garcia, M-oreira da Silva, .Rubião 
Junior, Fleury Curado, Leopo~do de Bulhões_, Guimarães Natal, 
Caetano de AlbuquerquP., Belarmino de Mendonça, Marciano de 
1\IIagalhães, Eduardo Gonçalve~, Fernando Simas, Lauro Müller, 
Carlos de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho~ Victorino Mon
tairo, Pereira da Costa, Antão ·ele Faria, Julio de Castilhos, 
.Borges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz· Flores, .APreu~ 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Cassiano do Nascimento> De-
metrio Ribeiro e Menna Barreto. · 

Abre-se a sessão. · · 
· . Deixaran1 de comparecer, com causa, os Srs. Saldanha :Ma

rinho, · Cesario :Motta Junior~ Lopes Chaves e Fonseca Hermes; 
e sem causa, os Srs. Saraiva, Rangel Pestana, Joacruim l\'furti
nho, Tasso ~ragos9, Gonçalves Ferreira: José .M~rianno, Castello 
Branco~ Pontes de. 1\firanda, Ladislau Netto, Santos Vieira, 

_ Fr6es da Cruz, Sampaio Ferraz, Conde de · Figueiredo1 Costa. 
· Sénna, ·. Barão de Santa Helena, Antonio Prado, Almeida No:... 
gueira, Antonio Azeredo, Ernesto de Oliveira, A.ssis Brasil e 
Fernando Abott. · · 

E~ lida, posta em·· discussão e sem debate appro:vada a acta 
da sessão . antecedente. · . 



O .S.lt. 1 o SECR.ETARlO procede á. leitura do .seguinte 

EXPED~NTE 

Cominunicacões1 datadas de hoje, :dos · Srs. representantes 
Saldanha l\larjnho~ Cesario ?\'lotta Junior, J~opcs Chaves e Fol1-
seca: Hermes · de não poderen1 cmilparecer ·á ~cssão uc · huje.
Inteirado. 

ORDEM· ·DO DL\.· 

Ele'içãu da Comrnissão Especial pa1·a da·r 1Jat·ecer soú·re a 
Consl:Uuição 

O $H.. P.RESJJJE~TE declara que vai proce.dcr-:;;c ::.'t eleição da 
Co1n1nis:são E"5pccial de .21 Jnelnbros que tem de dar parecet· 
sobre o projecto de Constituioão dos Estados Unidos do Brazil, 
publicada co1n o dec-reto n. 9·1~ .A~ de 3 de outubi'O ullimQ. 

E1n ~eguida Joran1 succe$sivaxuente chan1adas as l'CfH'e
. senla<;õe~ dos estados e, apuradas- as cedulas depo::;itadas na 
urna· por cada" uma dellas~ foi obtido o seguinte· resultado; 

·' 

Arnazonas 
V o Los 

.l\lanuel .F'ranei~co .Machado~. . • . • • . . . . . . 4 

.L~tU t•(t S(»dt•é . ................. .! • · ••• ~ • ~ . 8 
·Sc1·zedello .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

.~1 aranhão 

Casen1iro Junior............. . . . . . . .. 3 · 
Ennes -d:e Souza. . . . . . . . . . . . . . . . ...• . . . . . . 2 
João Pedr·o............ ... . . . . . . ... . . . . . 1 

Piauhy 

Theodoro Pac.heco .........•. -...••. ·• • • • • • 4 

Ceará 

~Toaquint Catunda...................... · 11 · 
·-BezeiTil. · ...... ~ .. . ... _ .. ~ ..... ~ · ...... 1 

. · Rio G-ro.nde ·.do.= .Norte 
. . . 

~ . . 
.AJ.naro Cavalcanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 
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Parahyba · 

IJeJ•nambuco 

.T o~é. fi~rgin o . ........... -....... .- ....... . 
Tolcntino de Carvalho ....••......•.•.. 
.T ou o Barhalho· ....................... . 
Lniz · ili~--A1idradc ...... ~ ... · ...... . . ~-- .. 

.. . João ·v i c i 1·n . • . • • • . • • • . • • • • • . ••..•••••• 

naldno 
Oiliciea 

A.laaüas 

nc~f)lll''fl . .......•........ . •.••. 
.... ... • ...................... . 

Scrrrlpc 
OliVl'ÍI':t Va11nflãn .•..••• • •...•.• • •.•.. 
]. 1 ,. - • 1 . · A1:111f ro nlê1e1C .••••••••••. • •••••••••••• 

Bahia ' 
I • 

10· 
2 
l 

' .( -

3 

G 
. 1 

Virgilio Dama.sio........... ... . . . . . . . . S 

Es1Ji1~ito Santo 

rril. C~ü11Iart ..•........••....... . ...... 
Moniz li'ifcirc. .........••• . ...•..... . ... 

S. Paulo 
~ 

.-
4 
1· 

TIP-r'n:u·dino de Campos....... . ........ . 13 

Rio de J anei·ro 

I~apér .... ·--· ... -........... • ................ •. 7 

Pa~·aná · 

Ubnldino · do An1aral. ....•.. ~ ... ·.. . . . . . . .. 5 

Santa Cotha1•ina 
-~- - -· 

I .. auro Müllc.t.~ . . . .. . . . . . • • . . . . . . . • . . . • . 6 

Rio Grande do Sul 

.Tulin de· Castilhos .....•••• ~.: ....•.•• ~ · 
:R. ·Barcellos .. v.~~~ •• • ••••. ~ •••••••••••• 

.., .. 
' 

... 
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Minas .Geraes 
. 

João Pinheiro ....•................• ·:.· •. 26 
Lamounier: Godofredo ............... · ......• ; .i. 

Capital Federal 

Lope~ Tr-ovão.!. .............••....•. • •.• • . •. • • •. 5 

Goyaz 

Leopold~ d~ Bulhões .. ~· •.•.. ~ .• ··! •••••• : ., 

Jiatto Grosso 

Aqui li no do Amaral. . • . . . . . . . . . ... . . • • . . 2 

O S~t. PRESIDENTE dec!ara eleitos para a Commissfio os 
~rs. Manoel 1\ia·chado. Lanro Sodré. Casemirn Junior~ Theo- · 
floro Pac:heco. Joaqufm Catunda. ·An1aro Cavalr.anti. João 
Neiva~ José Hyg-ino, Gabino Besouro. Oliveira Valladão. Vir
g-ili<! Dam~si-o. Gil Goulart.. Bel'nardino .de Campos, Lapér, 
UbaJ.djno <io Amaral, LaDro 1\'Iüller. Julio rle Ca5t.ilbos . .Tofin 
Pinhei-ro~ Lopes· Trov:io~ Leopoldo de Bulhões e AquiJino <lo 
Am~ral, e convida a Cq1nn1issão a constituir-se desde :Já para: 
f'.Ombiilar ns .d'i=;~~ e as hora~ em que te1n de fiJncciona!'. 
jndicanclo o edifício do Senado '])ara ponto de reunHio: c, na 
fórma rio Regimento. suspende os trabalfh·os do Congresso ·até 
(Jue a Comn1issão officic á l\Ie.sa con1n1unicando haver elabo-
rado seu parecer. .... . 

Levanta-se a sessão á i 112 hora da tarde. 

6a SESS_tO, ElVI 10 DE DEZRl\IBRO DE 1890 

PRESIDENiCIA DO SR. PR.UDE~"TE DE J\:IORAES 

A's 12 horas e um quarto faz-se n chan1a:da. á aual re.~
nondem os Srs. Prudente de 1\tiorae~ . . Paes dP. Carvalho. João 
N~iva,. Eduardo Gonçalves. Amaro Cavalcanti. Silva Caned.o. 
~ilva Pnranhos .. Toa011in1 de Souza. Esteves Jnn.ior, Antonio 
Baena. Pinheiro G11edes, Aquilino do Amaral. Bra7. Carneirn. 
·ravares Ba3tos~ Doming-o~ Vir-ente. ~duardo Wandt=mkolk, 
Elysen Martin~. Firmjno da Silveit>a. nunha Junior. Frr.de
:rico Serra.no·: Generoso Marques, Gil Goulart. Lap,~r. João 
Pedro. .Toão SeveriCino. Joaqrdm Cruz. .ToaqUiJ11 ·sarmento, 
J. .. eovigildo Coelho. Joaquin1 -Ga.tunda. Salõanha 1\'f~.rinho. Al
meida Barreto. s~raiva. Jo$é Bernardo, Ce~~rio Alvim. Mon
t.eir.o rle Barros. Pinheiro J\facl1ado~ .José Hy!Qno, Coelho ·e 
r.ampo~. Oliveir3. ~lvão. ·&tntos Andrade. José Segundino, 
.To3é Simeão. Julio Frota, Luiz Delfino~ Bezerra de Albu
querque Junior, Campos Salles, Francisc.Q. Machado; Manoel 
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Barata, Rosa Junior, Pedro .· Paulino, ~RauiU1o Horri., Tlieodoro 
!Pacheco, Theodureto Sputo, Thomaz da Cruz; Ubaldino .:.do 
Amaral,: Virgilio· Da·masio, Uchôa Rodrigues. Belfort Vieira, 
Indio .do Brasil, M:atta Bacellar, Pedro ·Chermont, >Lauro 
Sod.ré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeird, Costa · Rodrigues, 
Casemiro Juni9r, Rodrig:ues Fernandes~ .. .<\mphrisio Fialho, 
No.gueira Paranaguá,. Nelson Va5concel1os, Pires Ferreira, 
Justini~no de ~serp:l~ Barbosa Lin1a, Bezerril, João .. Lopes, 
.Tosé Avelino, José Bevilaqua. Nascin1ento~ Gon<;alo de Lagos, 
Martinho Rodrigues, Pedro Velho:- A1norim Garcia .. Miguel da 
Castro~ Epitacio Pessoa, Pedro An1erico, Couto Carta:x:o~ Sá. 
.Ap.drade, Retumba. Florentino · de Carvalho, 'Rosa . e Silva, 
João Barbalho, Almeida! Pernambuco, J:Uvencio de Aguiar~ 
André Cavalcant.L Raymundp Bandeira, Annibal Falcão. Pe
reira de Lyra!' J.oão Vjeira. Luiz d·e Andrade. Espirito Santo. 
Belarn1ino Carneiro(). '"fheophilo do~ \Santos. Leite e IOiticlca. 
Gabino Be~ouro. Ivo do !Prado. Oliveira · Valladão. Leandro 
Maciel, FelisbelJo Freire~ AugU:st.o de Freitas, Paula Ar~ollo, 
'"rosta. Antonio En~ebio. Zama. .Art.hur !Rios, Garcia Pires. 
Marcolino de 1\'foura. Santos Pereira. Custndio de 1\II-"llo. Paula 
Guimarães, l\IHto11. Lr.ovigildo Filgueiras. :Barão de S. Marco3. 
Sebastião l\Iedratln. l\loniz Freir·e. Al.llay.de .Junior. Lopes 
Trovão. .Tacques Ouriaue. Arist.it:lE.~s Lrtho, Vin1wes: ·,rhomaz 
Delphh1o. FonsP-ca ~ Silva_. Fons~ca Herrnes.. Nil11. Peç.anha. 
Urbano Mm·r,nu-des. Manhães Barreto. Cvrillo de Lernos. Al
berto Brandão. OJ{veira Pinf.o. Viriatt1 de 1\!edeiro:::. Joa.quiln ' 
Breve~. Vjrg-Dio Pe~s.oa. Bapti~La da . Motta. Alcindo Guan~
hara, Edco Co.-~lllo. FJ~ancisco Badarô. Ant.nnio :Olyntho~ João 
Pinheiro. Jacob do. ·.Paixãn. Alexandrr. ·Stoekler. Francisco 
Veiga~ FerT'f~ira Brandão Lan1nnnj~r-·=Godnft~P-(lo; · Gon(~alvr~ 
Chaves, · Americ() Lnz, Felkio.no Pcnna~ Polycarpo Viott.i. 
Dutra Ni-cacío~ ·· Corrêa Rabello~ 1\:fanoel Fu7.g-encin,· Ac:tol.pho 
Pio, Aristides 1\!Iaia . .Tnstiniano .fias Chagas . . Gonçalves R.amo~. · 
Domingo~ Rocha. Cost.a l\iar.11aào. Dnm1nsros Porto, .Jo:.t·o de 
Avellar. Constantino Paiief.a .• Ferreira R$J.bello. Bneno de Paiva. 
TJuiz -de Campo~. 1\far-tinhQ PJ·a.CJo .Tunior.· Bernardino. {lc 
Campos~ Moraes Barro!=\~ Lopes · C h aves. Don1ing-os de Morae3. 
Adolpho Gor·do~ Carvalha L Ange.1o 'Pinheiro~ )lnrsa~ Paulinn 
CarJos. Rorlr'ig11es Alves~ narlos Garcia. Alfredo El1is, Mo.rr.ira 
rla Silva.. Co~ta Junior. Fleury Curarlo, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal~ C~ctano ·de. Albvqneraue~ Marciano -de 
!\Iagalhãe~. Fernando Simas. Eduardo Gonr.alv€'~. Lauro Müller, 
La_r~rda Crn1f.inho. Felipn.e· Schrnidt~ Carlos Campo.s, -;Pereira 
da Co~ta. Vidorino Mnnteir(). Ant.ão cie Faria .. TqJi.o de Casti
Jhns. Borges de 1\:fNl~irõs. Alr.i.de:; Lin1n. Abreu·. Thon1az FI0re~. 
:!\'f enna Barreto, nernet.rio Rjbei.rÓ, Rocha Osorio. Cassiano 
do Na~i·mento, H01nero Baptista;t Franca Carvalho ·e Fer-
reira Pires. · 

Abre~ se a sessão. 
·Deixaram dP. comparecer. con1. causa. os ~rs. l\fatt.a 1\Ia

cbad.o, Ferreira Cantfi.o~ Henrique de Carvalho, Seabra. Almino 
. Affonso. Meira de Va~c"oncello.S e Floriano Peixoto; -~ sem 

r.ausa os St:s~ Anlericn··Loho, Rangel Pestana; .J.oaqriirp Felicio. 
Ouintino Bocayuva, Ruy Barbosa~ · Ramiro Barcellos, Tasso 
Fragoso, Ennes de Sou7.a. Frederico Borges, Castello Branco, 
Ladisláo Netto, Santos 'Vieira. Amphilophio~ Francisco Sodré! 
DionysiQ .Cerquei~a; Sampai~ :F.erra~j MaYrinkj ]Urqu~m We~~ 
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nnck. -Ootningos .J~su i no~ Conde dP- Figueiredo~ Luiz Murat~ 
Pacifico l\'Ja~cat·enhas. Gabriel d~ Magalhãe~~ Leonel de · Re
.t.•md•'· Chagas Lohat"o, ~Ah·aro Botelho~ . }-.~anciseo _Amaral, 
J,ujz ijat·r·d.o. Fr·anci:;;cn Glicerio. -Cesario Motta Juntor. Ro
dolpho Mir·anda. Antonio Prado.· :Ruhião .Junior~ · Ernesto -de 
Oliveir·a -e Bclai·mino de Mendonça. 

O ·SR. ~\DAn6 (1){~/rt oNTem.) - Sr. Prêsidente, en1 un1a 
das nossas se~sõ~s. tiYe occasião de offcrecer á consideração 
rlo Congresso um requerimento. qu~ passou por unanin1i~a~e 
de '\~oros. üo qual JH~dia qu~. por · intermedio da repart.Içao 
f~ompctent~. fos-$Pm remctt.i<Jo:' ao Congres~o exemplares de 
tooo~ os actos corn força de l~i. pnblic.ados pe;lo Governo Pro
visorio. · de 15 de novembro do anno proxi1n-o ate! aqnella 
data. · · 

'Esses -exernplares jú devian1 estar em poder de cada nn1 
ele nó:;;,' porque~ dnranfe os dias en1 que a Con1missão cst.ev~ 
f\xarninando o ])rojecto dP. Constituicão~ nós outros. m~rnlH·o:. 
c1o Congresso. pas-sariamos ·en~ revista aquelles actos~ afim __ de 
podPrn1os fazP.r dellcs jnizo ~e.gnro. -

.Sr. Prc~identf'. (~ indispensavel que -cada nn1 de nós possua 
~:;!=\a~ lf\is. porque no project.o da Constituicão existe un1 ar
tigo en1 qne ~e lhes faz 1nuito clar~ rcferencia~ não senrln 
possivel pronunciar1no-nos sol)rc um. sem conhecimento dos 
ontros. Rcitêro. pois, o n1eu rcquerin1ento. 

O SR. PRESIDENTE - Declaro ao nobre representante 
que, si 1:lemorasse un1 pouco a sua reclan1ação: não a fariã: 
porque do expediente da sesaão de hoje~ que ainda não foi 
lido~ consta um officio do Sr. ·Ministro~ em que declara haver 
dado as providencias necessarias no sentido da reclamação do 
nobre represent.an:te. · · 

Vai-se ler a acta. . 
E' lida e approvada sen1 debate a . a c ta da ses~ão ante

cedente. 
10 .SR. PRESI-DENTE convida o's Srs. Ubaldilio do An1aral. 

Ccsar Zama c Bernardino de Cam.pos a introduzirem no recint-o 
o~ sóguintcs Srs. r~prr.sP-ntantes~ que .ainda não .haviam as
stuniflo o C()T11JH'Onli~so regimental: F~rnando Abott. Assis 
Brazil~ . Anlonio .Azeredo~ .Joaquin1 Murtinho. Gonoalvcs Fnr
rrirn. Aln1rida Xo~ueira~ Jo~é Mariano. Cosia Senna. Frócs 
dn. ·Cruz e Ponlcs -de Miranda. · 

O Sn·. 2" SECRETARIO~ servindo de 1 o, procede :'t JeHurn rto 
~cguinte 

EXPEDIENTE 
tOfficios: 

Do Ministerio do Interior, de 4 do corrente. r.-~mcfJenrlo 
300 f\XOmplarP.s rla C"Xposicão apresentada pc]o résnref.iyo ~li
lH~Ll·o ao ~h_cf.c 0o Governo Provisorio. - Inteirado. 
_,. Do -l\h!JlSt~rw. ·da F~zenda, de 1 do corrente. clcelm·nnclo 
.Hl terem Sido env1ados as secretarias do Senado r. da Camal'n 
dos Dep~lta_c1os. para scrmn ciistribuidos aos nwn1hros do Con
gresso :'\acwnal. C"XP111plarcs r1C" toda~ a.t:; leis e rA~:mln.trwnl n~ 

_pronlnlg-arlo.:~ nC"l•• Govm·no Provi~ntio. com ·pxcep(;ão (f,) fa~
(~Jr:ulo o_~ _1;) dP. novC"n1hro a :l_l de rl~zen1hro tlo anno pa~~adil, 
et~Ja. i"rJu::<tOse- f';xg-oHon. -Inteirado. · 
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O ··SIL · PnESIDEN1~1~ ~.lcclara · q~~ :Yai" pi·uccdcr-sc á -lei lura 
do }Jtt.rcccr úa Con11nissãu E:Spccial, in<Juzn1Jiua ·âc clniUil' ·OlJi
nião sobre ·.t, .l)i·ojeclo de · Constituic;.ão decretado pelo -Govcrup 
Pi·ovi-:;orio. · 

O SIL ZA:\L\ (P'~la uí·deut) - Sr. Pre::;idcnl0, parece-In c 
u1u: l~:abalho juuti! a leitura de um lúng·o pan!ccr, corno este, 
na::; condi!.~Õ~::; enJ. que nos achan1os, quando -o parecer cslá iin-
tJre~so c nó.s o tqmos ·aqui. . 

Portanto, essa leitura não faz senão consumir u . L.en1po, 
H.'In utilidade algurna. . . 

J:'ac;o a pena:::; esta ol.Jscr\~atãó."' t1üe V. Ex. · Lonmr-~t na cun
:o::ideJ·ac;ão .que merecer . . mas enLcndu · .que ·~ SO}Jrcmtrregar o 
~r. 1." ·"5ecrel,a.z-iu cón1 tÚn L1·alJaJho que IU.ltla adeauta. . 

Cou:-;ull.ac.l(•~ u Gungt·e:-::~o apvr·~1va a tlispen:;a Lla leitura do 
l'Cferidt.l }Jll1'l't;C1', ~JUC é ·O·SCõUÍUlC 1J l'oi di:sll'ibuiuo Clll avnl~t.l~. 

N. 1 - 1800 

/'urccc:,• ~obre . u 1JJ'új,..:cliJ de Con .. r;Utu.i~:üu: acompa.nlc.allu llus 
t•olus c·m separado 

~\ Cornm is:::ão d•~ita par·a dar ))Ut'eü• .~r ~obre a Cou~ti l.uic,:ã-o 
•.lecrul.ada pl.'l•:a ()~•Ycrno Provis01·i"o e · pnt· clle subnietUda á 
l;lln!:'iider·at_:.ã•., e á approva(:.ão do Congre:ssu Consl.itu in I e, pr·o
lnn;;ou ~~~ -~Cli.S trabalhos por '12 ~es:::;õcs: . cn1 vh·tudi.~ ela rcle
Yanc.ia. e ponderação {ras . queb'\ões que o exame ela ntesma 
i:on:sl.it.ui(ãu sugg-eritL e. bctn as~iJn, da~ nun1m·u:n:::; cnwudas 
sujei la~ ú sua ·apreciação. . .. 

Tuua:; e:::;~as · mncndas se achan1 fTanscrjphl.s no iinprcssu 
junl.o, mn eorTCS[loJ_ldcn.cia eon1 as disposiçõc:; da Const.iLuiçã•.t, 
a q Li e ~e rei'L·ren1~ indo em uma colun1na a::; que ~ C•Jmnnssão 
a] lfH'OYt.Hl, e em ou Lra as que não tivermn o ~eu as~entiruento. 

Tend:o sido accoiLas as ba~cs da ConsU(.u içfto~ qnaulo ii 
f(irnm Icder:aL á duaJidadc das can1aras~ · ao principio da e lei
cão popular do prin1ch·o Magist-rado da H.cpublica e ú sua 
:-;u b~LH.t.tição · pl.il' un1 Vice...:Presidelllc eleito do n1csrno mudo. 
a Commiss.fl.o Hmitar-se-á a pedit.• a attenção do f:on.grcsso 
para aquella~ e1nendas~ · dentre as approvadas, que lhe parc-
cmn 1le maior importa.ncia. . 

.iForam oh.]edo rJe JnnEa · diseus.'3ãu os al'iig.o:5 da Consl.i
l.tlição rclalivo~ ú .discr·iri1h1acão c1as rendas provenientes de 
i mpo~ tos. · 

Ao sy~tcma ahi adopt.adn~ qu e consiste em dar ·á União c 
aos cslado~ eompcf.encia cxclusiYa para tributarem c1Plcrmi
lHH1as fontes de receita. c cnn1~~1al.iva para tl'ibul:arem ontT·as~ 
·':H~ cónh·apoz o da completa n absol11ta discrimjnacão das mate
rias tributarias por parte da Uni fio, considerando-se todas· as 
mais da com1)ctcncia dos ps(aclos. · · 

A maior'ia da Con1n1issão. porün1: · attendendo que, dada :t 
eventualidade de dese-quilihrio no orçamento fecleral, t~ria a 
União_. de recorrer a quotas rr.partidas entre os -estados. o qUe 
nol-a-ia na dependencia destes c Poderia crcar-lhc ·scdos em
baraços. em· condicões excepcionaes. como en1 caso ·de guerra- ou 
de cala.Íl'iidacle pública. rcsolvel.f·nianter ·âs disposicõcs da ' Con- · 
stituição~ ·niódificando.:...as són1ente en1 rela.oão ·aos ns. '2 ·e 3 do 

-· . -· ... 
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art . . so. no sentido de accrescentltr ao imposlo sohre a .proprie
dade territorial o predial, que Jl~e é connex~ ~ desde n1uito 
pertence exclusivamente ao~ estaçlos, e de ehn11nar 3: clausula 
que extingue, mn 1898, ou antes, si o Congresso deliberar, os 
in1postos de exportação dos estados. , 
· Os jn1posto.s de exportacão. incidindo sobre· ·a producção 

dós estados que os dec1·etarn~ . áffectmn directa e immedíata
n1e.nté os interesse:::; eeononlicos dos mesmos estados. e~ por
tanto~ aos respectivos governos locaes é que deve . ser c!eix~do 
o cui.dado de pO'upar as forças productoras em seus terrltor1os, 
1ninorando ou : supprirnindo esses impo.stos: conforme exigirem 
as circu1nstuncias peculiares 2. c~da un1. 

~ssa liberdade de acção lhes é tanto mais necessaria, 
quanto é certo que~ devendo o imposto de exportação ser 
.substituído pelo tcrritorüll e dependendo este de um cadastro 
cuJa ·ex~cução ·demanda tempo c .consideraveis despesas~ · não 
se p6de o. p1·io1·i precisar a. época cn1 que cada Estado se achará 
habilitado a operar c~sa substüuicão. 

A isto accrcscc que o in1posto territorial não póde ser 
adoptaclo em t.odos os e~l.ado~ como nat:ural succedaneo do im
posto de exportação~ segundo o pensamento da ·Constituição~ 
por não poder elle~ cn1 alguns desses est.aclos~ reca:hir sobre a 
totalidade elo sólo. como no~ que tên1 vastos sertões criadores. 

·onde a propriedad·c é indivisa~ ou nos que viven1 da jndustria 
extr2.ctiva~ que não se. presta a ser con1n1oda. e facilmente tri
butada senão na sahicla de seus ;productos. 

A crise cconomica que afflige un1 ·numero consideravel de 
estados~ e principaln1ente os da zona da Bahia. até ao Mara
nhão! proveniente da depreciação dos principaes. productos 
de· sua exportação~ , os constrangeu·. a tributar a importação de 
1ncrcadorias e.xtrangeiras~ un ica fonte ·{lu e lhes poderia for-

. necer o indispensavel supplemento de receita para o desen1-
penho dos sei:vjco5 a seu cargo~ violando~ assim, Q preceHo 
:prohibitivo do Acto Acldicional pela necessidade imperiosa de 
prover ·á sua propria . c-onservação. 
· LI\ cessação dos in1postos de ·exportação~ :que a União 
actualmente ·arrecada~ não lhes aproveitará, con10 vai ac-ontecer 
aos estados exportadores de café. visto como o assucar e o 
alg-odão~ que são seus principacs ·productos, já não ,estão su
jeitos. a taes impostos. Nestas condições, tendo ·de augrnentar 
consideravelmente ·os seus ~ncargos~ não poderão cs51?.S estados 
manter-se~ si lhe:' fallccercn1. tamben1 as rendas que de prc
~ente tiran1 da irnportação sob a fórn1a ·de jmpostos de con-
:sum.o. . · 

.Obrigada por esta razão ponderosa. a Con11nissão acceitou 
como ·dispnsi~~ão transif..oria a ·emenda que foi apresentada por 
varios de seus membros. concedendo aos estados a quota de 
clei por cento ~obrP.. os . impostos de inlportação das mercadorias 
de procedoncia exteangeira. .quando destinadas ao conS'u·mo 
no r~"spectivo : tcrritorio. Este alvitre lhe pareceu preferivd 
ao que lhe foi 'lembrado. de se deixar aos estados a faculdade 
de tribuf.ar a sna imporf.ação até um rna:r:im:ut'nz pre~ixado~ por
quanto a accumnlação .. c. a desegualdade de impostos resultantés 
dessa conTpefencia commun1 á. União e aos estados. alén1 de 
encarec•~r .(i · consun1o em :geral e de · provocar resistencias da· 
parte . do con1merc.io. desequilibrarian1 as · relações entre . as 
.ptac;as _riacionaes e· entre estas e as extrangeiras. · creariam 
enibaraços .ao . ~Governo da União na regulamenta~ão das re-. •. . 



Jaçõos internacionaes:e, quicá, ~o desempenho de compromissos 
tomad<>s em tratados commerciaes. . . · 

Por uma outra emenda prop·õe a Commisão que _se sup
prima o n. -6 . d-o art. · 6° e se substitua o § so do .art. 33 da 
Constituição~ que . declara .. ser da .exclusiya _ comp~tencia do 
Congresso· Nacional crear bancos, de em1ssao, · Ieg1slar sobre 
ella ·e tributal-a pela seguinte . formula: -leaislar. • sobre 
bancos de emissão. 

= A transcripta disp-osição e a do citado n. 6 do art. 6° en
volveln desde já a ·adopção de um systema de centralisação 
bancaria~ que tira aos estados a faculdade de c.rear bancos 
emissores de n1oeda-papel, ainda mesmo observando as regras 
estatuídas em -lei federal. 

Os systemas de centralisa-ção e descentralisacão bancaria-, 
de monopolio ou pluralidade de bancos e quaesquer outros, 
têm vanta-gens e inc-onvenientes que se compensan1; o seu 
vàlor é meran1ente relativo ·e depende de circumsta.ncias com
plexas e variaveis. ~ corno as constituições não se fazem para 
os systemas~ e sim para a vida pratica e evolutiva dos pov<>s, 
deve a lei constitucional evitar nesta rnateria. com-o em tantas 
outras. as theorias abso-lutas e as affirmacões dogmaticas, 
deixando ao Poder Legislativ-o ordinario ampla liberda<re para 
adoptar os systemas que entender n1ais ·adaptados ás condi~ões 
econonlicus~ políticas e sociae.; da União. Entende, pois, a 
Commissão que a . f:onstituição deve limitar-se a conferir ao 
Gongresso a attribn ição privativa de legislar sobre <>s banc-os 
en1 questão . . 

O art. 3;9 da Constituicã.o~ prevendo a eventuali.óade de 
faltarmh o Presidente e o Vice-Presidente da Republica, 
~hama suecessivarnente a ~ substituil-os o Vice-Presidente do 
Senado~ o Prc~idente da Can1ara dos Deputados e o do Supr-emo 
Tribunal Fecler;:tl. A cCommissã-o. considerando que~ si .tal 
eventualidade si der no começo do período presidencial, po
derá succccclcr que a Nação tenha por chefe durante uma . 
.longa interinjdade~ talvez en1 critiéas circumstancias, a um 
cidadã.o qtie não se acha investido de un1 cargo electivo ou que 
não fôra eleito na previsão · de vir occup2.r definitivamente 
tão eleva:d-o posto~ acceitou uma en1enda substitutiva, que re
m.ove semelhant~ inconveniente .Por essa emenda se prescreve 
que~ . no caso de vagarem os· cargos de Pre5idente e Vice-Prc~ 
~idenfe da Rcpublic-a. antes de -decorridos dois terços do pe-
riodo prcsidencjal~ proceder-se-á, a nova eleição. · 

Da mais . aH~ irnportancia é a 1nedida consagrada na 
emenda substitutiva aos arf.s . 4.4 e SCh'Uintes da Constituição 
c acceita }.)ela n1aioria· <la Commissão·. . · ~ 

Segundo essa emenda~ <> Pr~sidente e o 'Vice-Presidente . 
da Rcpublica serão eleitos pelos esta-dos c pelo Districto Fe- "' 
deral. tendo cada un1 delles ·sómente un1 voto. · 

Esse voto serú .o da n1aioria dos respectivos eleitores 
alistados para as eleições de deputados ao Congresso Nacional. 
. · · _'As c!ln1ar.as. ou intendencias n1unicipaes apurarão os vot.os 
d?-s sccco~s ~le1tora~s -. comprehendi_flas nas su.as ..respectivas 
C1rcumscr1pçoes~ dcc1d:mdo a5 questoes ·contenciosas com re
curso para o Tribunal de Appellação do Estado. e a Assembléa 
J.Jcgislativa <leste apurará por .sua vez os vótos .d:os muni
c}pio9; e p~ocla.mar~ ~andida~os d-o Estado os cidadãos que 
~1Yeren;1 obtido a _ maiOria relativa dos votos <lo eleitorado . . 

Por ultimo, o Congresso apu_rará os votos dos estados e 
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. proclan1ará Presidente e' Vice-"" Presidente. dos · Estados· U;}id-9s 
do Braz~il os candidatos que llouvcr·ein·: a1cançat.lo . a ma1orla 
absoluta ·cto.s.Yoto.s tios estados. 
·· ·. ·Este systen1a (lltcra .o da Constituição en1 dois ponto-5 ca
pitaes: 1 o, substitue a eleição indirecta peJa directa~ · prescin
dindo. a5:üm. de un1 processo artificial~. tão desacreditado llt!:5 
Estad.os Unidos da Americ.a d.o Norte. justamente em n1ater1a 
úe eleição presidencial~. quanto entre· nós pela amarga expe
ricnc;ia colhida sob ~) longo regimen anterior á lei de ·1881; 
~·". confere aos estados, como entidades polit.icas, que são os 
mmllllJ·os imn1edialos da União. a, egualdadc de snHtagio~ 
1neio este c-onsidE-ra-do ó n1ais cf.ficaz pela n1~ioria da Com
lilis53ão para csLahclccer o cqu i 11brio entre elles c fortalBcer o 
l'll:!llH'llto federal. naturalrnente fraco en1 um corpo pol Hico 
que apenas acaba ~Je lomar a. 1'0l'l11tl. de H.epublica Federativa 
p1.n· unHt rapida tran'3ição do Impcrio uno c da ccnLrali$C.H;ão 
adm ini:::tral.iva. 

A Conun is~ão propõe Ulrrlbf'm a Cl'l~ação cl'e u tn Tribunal 
de~ f:onJa:5 e de 11111 8npren1o Tribunal l\:1Hita1·. Corno J:H'i
Incil·o de::-.;.:e:; 1.1·i blln:u·~. fncu m h ido de liquidar a:; contas da 
T'f'Ceita e dr·~rn·~a du' U 11 iiio e de vcrifh;ar a lega: li da de de lla:~. 
anlc~ dn ~er•~m l•t'l':-"i.ada::; ao Cnn;;re:S~o Nacional. tem a Cont
mi8:-;ão pol' fim tornar· uma realidade a fiscalizacão da arrr.ea
dac:fio " ernpr·egn da:-: rnudas .rederaes~ preenchendo~ a:-:::;im~ 
u.nn:t da:; nmi..: ·nrllêl\'ci:' lm~nnas na noi3sa. organizac;ã() f~nan
, • .,1r·a. c.! ::-::r:gu indo ', ex em pio de oulra::; nac~õc::: e111t.a::;. onde cx:is
lelt! lae::-:: l.ribuntll.:!~- CrJn.~liluidos cn1 condi~õe.s de con1plcla 
indCJ1fm.d:eneia. · · 

Clllll o ~eg·undo~ ~~ o intuito· da 1naioria dti Con1n1issã1
:. 

Jnanlcr un1 t ribunul e:;r:ecial de ulLin1a ü1stuncia: para conhe
r_:.er dos c1·ime::; -ele natureza n1ilitar, melhorando a sua organi- -
t.ar~ão. - ~ 

~ A nmioria da ·Comn1issão: convencida de que da auto
nom b.1 recona1•~cida aos estados pelo Iiovo regilncn dcL:orre 
o direito :á:3 terras devolutas con1prehendi-das dentro dos seu~ 
l'l~:'pectivus Un1i!cs, t·onw parte~ que são, dos ·seus territorio.s. 
-opinou que o art. G3 da Con&tituicão fosse substituido pelo 
s.ogtúntc: · 

«Pertencem aos estados as terras .cievoluLas , situadas 
nos seus rcs·pect.ivos te.rritorio~. cabendo són1cnte ú União as 
que existem nas fronteiras na~'ionaes comprehendidas dentro 
de receita dos c~tados~ a en1enda en1 questão, de algurna sorte 
as estradas de f erro f ecleracs. >> . · 

Sendo incont.e~tavel a. necessidade de alargar as · fontes 
de receita dos Estados~ a. en1enda en1 questão de algurua. sorf.e 
atLende a essa necessidade~ facultando aos estados a venda de 
:--uas terras devolutas. da qual tjrarão olles abundantes re
cur5os 1~ara ·Occorrer nos seus pesados encargos futuros. 

üs Interesse:-: da colonização, que affectam n1ais -dirccLa
nwntc .. aos .. c~tados. fi~an1 tmnbem rnelhor garantidos peJa 
nova dispos1çao, que a1nda te1n a vantagem de. evitar a cle~
egnaldade eo1:n que a UnHio poderia occupar-sc desse ün-
porlante ramo de serviço. : 

~ · ~o~ Estados Unido~ da. America ·do Norte prevaleceu· o 
prnlclpio .de pertonccrcn1 . aos estados as - terras devolutas. c . 

. si. hoj.e a União~ alli, se acha: n.o dominiC! dellas, é porque as 
houve -'POr co~pra ou. conqtusta aos Ind1os- ·Por cessão dos 
estados. gratuita ou onerosa. · 
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. . Vingou .perante a ·commissão a jdea de deixar . para a lei 
. oi·dinaria as incompatibilidades . c!citorae~~ )>or não : serem !!la-·· 
teria constituciorial. Pela 1nesn1a razã-o nao foram attend1das 
varias- ·enienda.s. que est.abelecia·nl a . liberd-ade :de . testar~ de 
a~opção, o divorcio. etc. ' · · . _· _ . · . . · . . . 

·o.· arL 72~ §'. 4u da Conslitui~JãO, só reconhec~ndo : b . casa
Jnento civiL declara que este precédcrá se'lnp·re ris ce?~inton~as 
1'Cli!J iosw; de qualque-r cu,Uo ~ E? la exigencia tem PCFf~lta 
justificação na actualidade~ visto con1o o . ~asamento mv1l . é 
iüsLiLuto novo entre nós c cun1prc que a lei acautele interesses 
~Je terceiros e a l>oa fé dos proprios conjuges. Como~ porén1~ 
e:5sn, lHcdida é~ por Bua natureza. de caracter provisorio e iin
porta unia restricção á li-berdade individual, deve cc:-jsar desde 
qu c tenha penetrado na conscicncia popular a convü;çfio de 
que~ perante a lei, só o ·casamento civil fcírma e legH.ímn. a 
faznilia e confere' direit.os civis. Enten-de~- pois~ a Con1n1iss:lo 
qnc a · Con~tittdção deYc simplesn1ente consagrar o vrin(jipio 
de que a Hepublica sô reco11hecc -o casamento civil~ ficando ao 
Poder Lrgislativo a faculdade de manter ou não . a prcccdencia 
a que allude o texto constil.ucional. 
· Pl'O$Lando ·con1pleta adhcsão a-o disposto no § 2-1 d•.l 
utcsmo art. 72-, que declara abolida a p~na infamante de gal.~:-;~ 
a Commissão pt·opõc que se con1pletc o pensamento hunlani
ta.riu que ·e~sa disposição encerra~ abolind-o-~c tan1be1n .a ])ClUl 
de haninwnto~ .que não n1ais fig-ura nos codigos JlJ()(Jernos.lwm 
ecHno a. de morte, que entre nó~ se acha de facto abolida~ 
)'esalvadas as -dispo~itõc~ da legislação 1ni1itar. 
- · O urL. 85 da ·Constituição difficulLa de tal n1odo as rc
fonnas conslHueionacs~ que. pt·utícaml.m te~ as torna q ua;:-;i 
i 1Tealiímvéi'5. Pensandq a Com missão qu c conv•~m murJeJ·a1· 
l.arnanho rigor~ propõe que Sf:~ subsli túa a 1naio-ria ~.lt! l.rPs 
quà.rtos de que ·tt·ata o- § 2'' dessc .. a-rt.igo: pela rnaioria de doi~ 
terços. - · . . 

ncstringindo ás suas ohsot,vacõc§ oste.R pontos !;)ri~cípacs, 
c linlitand:o-se- a .. su:bn1ettcr ú · consideração do Cong-re3~0 as 
dcnuiis mncnàas approvadas· o constantés do anncxo, a q1H~ já 
~e-- referiu~ é a · Ccnnn1issão de parecer que seJa approvadu -a 
Con~titui{:ãa:~ c-on1 as rnodificac..~õcs que propõe. · 

:Sala ·· das · ·Commissõcs. S . --de .dezen1hro de -1890 . . -
[jlJrtld-ino do .4.'rnaral Fontowra~ com restricçõ~s. ·- . La1u·o 

Sorlré, con1 . restricção. - Latu·o llriiller~ com. restricções. -
Gabino Besouro~ com restricçõc-s. - .João Pinhe'i1·o, co1n 
:re.~triccões. - José Hyyino!' con1 restricçõcs. -. Julio de Cw;
ti.lho~ eorn reslrieoões e parecer en1 separado. - -Leopoldo de 
Bulhões~ - con1. restricçõcs. - .4.. Cavalcanti, com rcstricçõcs. -
.!. Colunda. - Lupes ·T1·ovão, · con1 . rcstric.ções. - · BeJ·nar·d·ino 

. '..lc CarnjJos, con1 res-tricções. ~ Manoel F?~anc-isco }fachaclo, 
enrn róstricção. - · Theoclo1·o Alves Pacheco, com restriccão. 
Juao· Soares · Neiva, João Bapti.Yta Lapê·r, com rcstricçõcs. -
.J/ mwcl P. ·de Oliveira, "flo.llaclão. com rcstricoões. - V'i?·!!Uio 
C. Dcuu.a~io~ : con1 rcstricções. - .Gi{ Goulm·t, com rosLric(;õcs 
·-· - · 1lqú.ilino elo 4ma1·al, ~ com restricções . . - .Casirniro' bJ,nio1·. 

VOTOS EM: SEPAR.L\.00 _ · 

. . .A emen-da substitutiva ao ·art . . 54 ·e· segü!ntes .da Consti
tuiçãó~ sobre a o·rganização judicia.ria! foi. approvada na sessão ct: ·5 _do corrente: . por .no~e v9tos contra ·oito, estando presentes_· 
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19 membros da Commissão e -abstendo·-se dois de votar. "Por 
occasião da discussão do parecer, foi a mesma emenda posta 
de'. novo .em ·discussão .. e rejeitada. por 13 votos contra 7, 
achando-se· presentes· 20 menl:b-:tos .. De accôr.do com essa d~li
beração, eliminou-se do parecer o trecho referente á allud1da 
en1enda, que reproduzimos, como justificação do nosso v.çrto: 
vencido nesta parte. , 
· · «De não somenos importancia é a emenda s:ubstitritiva 
acceita pela maioria da 1C.ommissão~ quanto ao systen1a de 
organização judiciaria que a Constituição adaptou nos arts. 54 
-a. seguintes. . . . . . 

«Pareceu á 1naioria da .. Commissão que nesta parte a 
Constituição laJbora em un1a inexplicavel contradicção, admit
tindo ~o mesn1o tempo dois principias antagonicos, - o da 
unidade do direito e o da dualidade do Poder Judiciario .. Con1o 
n1anter praticarnente a unidade .furidic~ desde que os tri
bunaes superiores dos estados tiverem de julgar em ultima 
instancia~ applicando e interpretando soberanamente as leis 
do direito privado·? 

«A falta de un1 centro~ a que esses tribunaes se ,subor
dinenl, trará fatall1)ente con10 consequencia a diversidade no 
direito~ e~ portanto, a destrui<:ão dessa mesma unidaue~ que o 
legislador teve em vista e que ·ficará sendo um ideal irreali-
zavel. · ~ 

«A' Con1nüssão rpa.reiccu . famben1 uma inconsequencia, 
{lriunda da contradicção apontada, que a accão da justiça 
federal seja n1enos extensa do que a da lei federal. não indo 
até onde esta alcanca. Os codi.gos do direito privado são leis 
federaes~ ·C~ entretanto~ a sua applicação fica dependendo quasi ' 
e±clusivaJhente das justiças dos estados. vindo, assim~ a dar-se 
o e-ontrasen.so de ser a ,União. de qu-em a lei em~na~ privada 
do poder de applical-a ou de fiscalizar a ·3ua applicação. Qual 
o correctivo para o caso de ser a lei federal violada em sua 
applicação pelos tribunacs dos estados ? 

<e Aquella c-ontradjcção e esta inconsequencia não se notam 
na Constituição da União Norte-A.n1ericana, que nesta parte 
~erviu de m.odelo ao systema ora impugnado~ pela razão obvia 
de que alli a pluralidade de magistratura é uma consequencia 
logica da diversidade de legislações civis e crin1inaes. 

·«Sob o ponto .ct.e vista político, o systema constitucional 
concorrerá para abater o niYel da p_arte mais nu1nerosa da 
1nagistratura~ encerrando-a nos estreitos limites de cada es
tado e cortando-lhe o accesso nos tribunaes fed_eraes, onde os 
seus n1embr.os ·56mente poderão ter entrada por favor e gràça 
do governo da União. Os escassos recurso~ da maior parte 
dos· estados~ e tantas outras razões. que se prenden1 a circum
:Stancias peculiares a cada un1 delle~~ · difficilmente lhes per
nlit1jrão constituir os seus tribunaes superiores nas desejaveis 
condições de independencia para en1endar e c-orrigir os erros 
dos juizes de P instancia. . . 

«Ao· lado de uma magistratura privilegiada:, c-onsti
tuir-se-ia un1a outr.a a todos. os respeitos inferior. e essa 
fragmentação da tradicional unidade {lo Poder Judiciario 
acarretaria o anniquillamento de uma forca nacional. 

· «Nem se diga que a unidade do Póder Judiciario é in
compatível com a . índole do regimen federal. Mostra o con
trario a . Federação Allemã, que, encontrando em yjgor: nos 
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estados · de .que se compõe, . O, di}'eito :ger~13:nic~ . :pr~s}a~O, . 
romano. francez. -etc- e .. · ·em m:ateru3- · de organ1zacao JUdiCiaria, 
os typo·s· ·mais diversos, . tem uiüficado o . seu _direito_ e·_ c·!>nst~;... . 
tuido os tribunaes s.Ob as bases de um só codigo de organlZaçao . 
judiciaria, ·. sujeftando-os .aô ·SupremO·. Tri~unal Federal. Na 

· Suissa~ é .sabido que · o trabalho da unificaçã.o .·parallela, 
digamos assim, do direito e do Poder ~ Judfciario, ·vai muito 
adeantado. . · · . . . . . 

. . «A em·enda substitutiv::a · de que se trata, procura adaptar 
á · organização judiciaria a nova ordem de cousas, combinando 

.. ·a.-- descentralização -com a unidade~ ·judiciaria. ·Deixa á com~ 
pctencja dos estados a justiça da 1 a instancia no que respeita 
á decisão judiciaria, á non1eação dos juizes, fixaç_ão ·dos seus 
vencimentos~ etc. . 

« Havef'l em· cada Estado un1 . Tribunal de Appellacão, 
ousteado pela União .IOis seus m·embros serão tiradQs d·entre os 
juizes da 11\ instancia do respectivo Estado, sob proposta do 
Tribunal onde se der a vaga. 

:« O Su'J)remo Tribunal Federal. além das funcções decla- · 
I~adas na Constituição, terá tambein as do Tribunal de Cas
·:;acão. .e compor-se-á: 1 o, ·de tantos membros quantos forem~ 
os tribunacs de appellações dos estados, sendo cada un1 delles 
tirado de un1 desses tribunaes, por ord·em de· antiguidade; 
zo. od-e n1ais um terço de juizes nomeados pelo Presidente da 
!Republica~ com approvação do Senado~ dentre os cidadãos ~e 
tiverem os requisitos de idoneidade exigidos por lei federaL 

· «A comp·etencia desse Tribunal para decidir co!lilictos e 
questões de orden1 constitucional e administrativ~ . justifica 
o modo de sua forn1ação com · um· terço de juizes. que não se 
tenham ejs:clusivan1ente aJpplicado ao · estudo: _ <lo · djreito 
prh~ado. · 

Sala da .Con1missão, 8 de dezembro de 1890.- José .Hy
{11:-no. ~ V; Damazio~ - A. Cávalcanti. -Casimira Junior •. -
Manoel· F . . J.lfachado. · · .. · 

.:. 

. . 
Havendo assignado con1 restricções o parecer da Com

Jnissão eleita pelo Congresso para dizer sobre o projecto de 
·Constituição, cumpre-me explicar o n1eu votQ. Dentre a:; 
emendas que offcrecL algun1as foram acccitas. sendo outras 
rc-j eit.adas pela maioria da Comn1issão. Ljn1itar-n1e-ei a mo
tivar sum.n1arían1ente as ultimas, com exclusão das de menor 
importancia. · · . 

· Dispensando~ me · de definir os . caracteres geraes do sys
t.en1a federat_ivo~ basta-n1e assignalar que ,.ellc garante a un.i
úade na vanedade, pela descentralização allminíst'ral"iva sem 
prejuízo da "concentração politica, ponque assegU·ra. ~ un1 
tempo; a a~tononlia da ~dnlinistração · local e a . ampla exis
tencJa dos.1nteresses nac10n.aes. 

Essa autonomia ~- portanto~ np1 dos termos do problema 
q~1e .o. systcma repubhcan_o federativo . deve -resolver - o que 
SJgnifica que cumpre entregar aos estados da Unjão Brasileira 
?~ serviços que I_he são proprios, por {!Orrcsponderem aos · seus 
1ntercsses. peculiares . . Mas,. como a execução .desses serviços 
depende qe. rendas -correspondentes, •. é preciso que estas se 
<lescentrahzen1 . ta.nto · qua.nto aqueUes . · Nãt} sendo assim, será 

· desnaturado, na applicacão, ·o systenia federativo . . Po~ : corise-
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.lltH:!n~hl~ a: questão da · dassifica~ão ' das -.·rcntla&, :quando' .se 

.trata -de jnstüuir. a Federa<;ão, é de priuwrdiaL in1portancia. 
I::to posto, 1)asf::o a · cxa11iiriar·o que·· dispõe a · Conslitui~ão.~ 

· que~ . rio-s- art.s. c;<>~ 8() c 12: pr.oeura fazer · tnna· classificac:ão <.10 
.rendas. O ai·t. 6<> especifica os inipostos ·cujo. lançamento <: de 
t~xclusiva con1pcLcncia da União: os quaes são os de ilnporta~Jãú, 
c·omprchcndid:os os · direitos ·Iüari-tilnos, os ·40 scllo, . os postaes 

. c os telegraphicos. O art. so define a con1pel-cmcia dos estados .. 
db!JOUdO (fUC a C5le.-5. CXClusivanlCJl1 r~. cabe tributar a CXJ)Ol'

. ·t.ac;.ãu: a pt·opriedadc· territo:cial c a.": respect~va · trausnl_issão. 
O ar L 1:! dispõe que a União e os estadus IJU<lcn1 trli:JUtat· 

. ;:;imullauean1entc a mes1na matcria~ consagrando: as~im: o fu
nesto rw··in1en do:5 irnposlo'5 cun1ulaLivos. 

Pcns
0

o que o :;y~tmna a,d:o1>t.a.cJo pela Constituição é di
recl.anlcntc ~onlrario ú Federa«;ão. allentas as cspceiaes cuu

, dJt;õe::: dt~ J~r·ãzil~ que~ libertando-se do ccntralisn1o Jna~1Lid11 
pelo ex.tinclo lllllH'rio. rec.lmna instantementc Inw.lan<;a de 
nOl'Jna::; adntini~l -ral.iva:::~ co1n a con::;cqucnte trunsi'ormavã.n 

. do regirnen de ilnpostns. Muito teria· eu de escrever, si qui...:. 
.Zl.!5Se •.lt~mc:n:::.f rar: a-q uL dcscnvol \"idanu~nte~ esse cnunciadLt . 
·Cuuteút.n-mc cnm :1ssigualar que a Constituição reproduz. no 
ponto de vista· J·eaL o n1esn10 reg;imen tributa1·io da adnli-

. nistrac;.ão in1pcrjai. 
.. Punsando a:::sim. oítfercci un1 plano· StJbstitut.ivo~ que· 

C.(lnsisLc cn1 {ielerminar -expressamente a compctenc!a -da 
União e do:; estados quanto· á tributação. Segundo esse plano. 

·- •~ da exelu::;iya (:.ompf'te.ncia dos estados deeretar qualfJuet.· 
jr1l]H.Isl.o qti1~ 11Ü.o esteja consie'Jlado no art. 6° c . que não seja 

. enntra dJ) ás d ispc::.:kõ~s da Consl. itu i v fio. Evita-se as~ i m a 
et•Il='l.'qt 1cncia fnnesla que decorrerá. dQ rcgimen de . impostu'5 
duvlos. csl:atu ido no art. 12: de acc:ôrdo con1 as licçõcs. da .lrmga 

· ·1• doltn·c~::;a expcJ·jcncia ·que ·nos Jegarmn os desastres impe~ 
·riaes. PreYen.do a possivel · jnsuf;fiCiencia de procluc.to · elo~ illl
po:;t.c:; do art.. ()". que. alh1s. coDstitue as mais ahu11dantus 
fontes de rece~ta= propuz ao art. 12 urna én1enda que e:;pccinca 
os rneio~ de que lançar<Í n1ão -a União: quer sobrcYcnha . easo 

. extraor'dinario ele! calan1ida·de .publica, quer · surjan1 ncce::
~idadcs dctcrn1inadas pelo serviço ela divida nacional. · 

J~js o plano que offereci, ~orno substitutivo: ao da. ·Con
:::titü içãr:1, que: ·Cnl subst.ancia: não altera o regin1cn tributario 

. ela ccntrallza(;ão · jmperial~ visto que o exclusivism.o · r!c<rtsa
grado no art. so f!, pratican1ente, de alcance n1cdiocrc. 

A discussão travada no seio da Cornn1issão sobre o a~-
-:;urnpto . tornou ainda mais arraigada a minha convic{;ãn 
(c a de Yarios coll-egas) de que o referido plano é o .unica que 
el"l'cctivam:ente Cl)rre:Spondc · <is necessidades do novo rcgimm1. 
porque concretiza o systen1a federativo. Abstendo-me de 
analyzar aqui a lHlica ohjecção que n1e 1'oi opposta f"Jr alguns 
t~nllegas: a qual se refere ú supposta difficuldadc ela arrcca
dtlt-ão da quota alludida na n1inha ·emenda a.o art.. 12, .iulgn 
bastante consignar qu e a n1aioria da Con1missão~ votandf.t 
contra a rnin.ha proposta~ não ·-se. pronunciou por un1 plano 
qualquer; . ao _contrario, ·acccitou uma en1enda que perturbou 
pro:rundan1ente .. o plano · cons ignado ·na Constituição. · Re

· firo~ii1e á en1enda . que ·torna facultaUva ·aos estados à ·.arrc
eadaç~o de ·to·ro ~los imp·os~os de "importação quanto ·ás ~mer
-cadoria:S ·· cxt.range1ras d~st1nadas :a consumo nos ·r'espect-ivos 
t.Ç!r!·i to ri-os. · Tàl · · expedi elite · ::é anarchico, porque ~ importa 



-fot.•n1al : desresp-eito·:- a. un1a . compeLell;~i~ p~iy~ti~a, da Uriião. · 
. Isto · demonstra• que:- · P.n1 . n1ateria de . classifiCaçao - à e ·J:e?das, 
:o ·que prevaleceu -na - Con1missãp .. carece . <!~ .ser _ re~tlf1cado 
·pelo Congresso~ pa.ra : ser accei.ta. a clàssif1cação ·- logica ·que . 
l)ropuz, ou, eni-.caso . de -recusa, para . ser restaura(_io o. ·plan? 

da· Constituição~ _ o qual. _apesar de 5eus graves · defmtos~ · e 
l)referiv'el. ao -·expe·ctiente. adr:-rpt.ado Dela maiori~ da· .Com-
n1issão. • . . _ _ . -- -

Para não dar extérisão démasjadá a esta sumn1aria jus
ti.ficacão de voto, deixo de adduzir~ .sob~e a n1ater·ia, razões 
que · rnc parece1n pondero~as e- que :::era.o expostas unt.c -o 
Congresso. 

Outra emenda n1inh.a que fo-i rejeitada pela n1aior!a df. 
Con1missão. c~ a qne se refert~ á unidade do ~ode1· Legislativo . 
. Jiu~ti:fiqnci-a :aniplam.entJe . pctrantc a: Commi'·ssã-o~ allegatndc~ 
não · sómentc razões de orden1 historica~ con1o argumentos 
conceJ·nente.s t]s fnnc.çõe.3 rloose poder.~ consideraod:O na sna 
11r0J1ria nat.ureza. Não me foi ofrferecida uma só duvida que 
1nc convencesse ela in1procedencia da minha ·;proposta. 
Su5tcnto-a~ poi·tanto, n-os 1nesrnos tern1os en1 que a fo·rrnulei. 

SustcntP.i tambe1n a necessidade de ser facultada aos 
ost.ados a a-dopÇão d ecocligos con1n1uns que. n1ais lhes con-

. venhan1, fundando-n1e cn1 an e as dispo-sições de direito pri
vado -devern ser adequadas- aos costumes e ~í situacão das 
populações. Sob o regin1en imperial sobejam as provas (]e 
que a uni-dade da legislaQão de direito privado ficára reduzida 
ú inercia. sendo certo que~ então~ variava consideravelmente 
a applicação do direito~ de província a provincia. Entendendo 
que sob o regimen federativo devemos respeitar a diversidade 
ck situações~ a qual exi-ge leis differentes. -opinei no seio da 

'Comn1íssão e opino per~nte o Congresso pela pluralidade de 
legislação de direito pr1vado~ n1ediante os princípios funda- · 
n1entaes consignados na Constituição. 

Quanto ú eleic.ão do .Presidente da R~publicCJ:, a n1aiorin. 
da Commissão adoptou um metho-do que reputo inacceitavel. 
Ent.cn~o que o suprerno funccionario nacional deve ser ele i to 
pela Nacão .. representada pela maiória! do eleito:rado~ que 
se cornpõe de todos os cidadãos ~ctivos. Desde que seja eleif.n 
pelos estados, reprQsentando cada um destes um voto~ n6d0. 
facihnente acontecer que seja eleito pela minoria nacional 
o Presidente da Rcpublic·a., Un1a vez adoptado o processn 
clcctivo~ con1 todas as suas naturaes imperfeicões~ con1o unico 
n1cio de det.ern1inar o pessoal que deve exercer os supremo~ 
no deres . puhlicos. ·deven1os ser logicos: · façan1os prevalecer 
n maioria dos suffragios -dos cidadãos . .Sob ·este ponto de vista 
á~ portanto. ra-dicaln1ente defeituoso · o n1ethodo da eleição do 

Presi-dente da Republica por estados. · 
Outras emendas n1inhas. t..aes como as que se referem á 

capacidade eleitoral dos analphabetos e dos men1bros de. oual
qner·· ord'em reli·gio-sa, bem con1o á liber-dade de testar c d0 
adoptar. não mcreceran1 aeceitação por parte da maioria da 
Con1nüssão. -

fvias. baseando-n1c nas n1esn1as razões qne as di ctaram, 
r,onhnuo .a ·ent.ender que. ellas consagran1 idéas qne ~ão 

· pod~n1 d:mx.ar .de ser accc~tas pelo Congresso, con1o orgão rio 
H·nf.n· c flo pcn~ar da :=;omeciade brazileira. 

· . · .:\fr~-ra~ con1o ~emerc~· entendo qnP. t.aes emenda3. encerram 
pr·mc1pm.:: de rca1IZ:t{mo f~cnnda. 
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. ; Limitando-me ·. ao essencial neste · sumniario parecer em 
sep~ra~o, é e_scusado · declarar que falo em nome dos repre
sentantes do -Rio:-Grande do· Sul, os quaes .interpretam ·, fiel~ 
mente o pensamento dos pat~iotas, que no extremo sul · do 
Brazil, desde ·longo tempo hão- pugnado, atravez de todos os 
sacrifícios, . pela · Republica Federativa, que elles desejam ver 
realizada integralmente. sen1 falsas reservas e sem falsas con
veniencias. Tudo. pela ·Republica. ~ Ju.lio de. . Castilhos .. 

. -
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Confrontação da Constituição com as em,endas 

l'R'JJECTO Dfl CO}\STITUJÇ,\~ DOS ESTADOS 

U.'HDOS DQ DRAZIL 

'riTUDO PRIMEIRO 

(I)A ORGANIZAÇÃO l"EDBRAT.~ 

: i\ ·· Nação .Brnziloirn, adaptando, 
como fó1·ma de governo, a ncpu
blca .Fedm·ativn, proclamada pelo 

,. decPcl.o n. i de 15 de novembro 
de -1889, · consliluo-so, por união · 
pc1'pctun o indissoluve1 entre as 
.süns nnligns provincins, em Es-· 
Jados Unillos do B1•nzil. 

· ·Art. 2., 

Cada uma .iJas nnUgns provín
cias formará um Estado, c o an-

E~lENDAS AFl'ltOYADAS PELA CO::\Dllss.\o 
ELF.ITA p,\RA DAit l'ARECrm SOBRE O 

PROJECTO 

Depois das palavras - Da orga
nizaçüq federal . - nccr'c.~conlc-sc: 

Disposicõos pt~cl_iminar.cs 

Subslilu'u-so o art. · 1 o pelo se
n-u in t c : 
t) " 

A I\a('üo nrnzi1cira adopla .como 
fórma ele governo, sob o rcg1111cn1 
roprescnlaLivo, n. 1\.cpuhlica Federa
tiva, c consl.Hue-se, por união pct·
l)Ctna o indissol nvel das suas an
tigos peovincias) em J!}stados Unidos 
do Brazil. 

Ao art. 2~- D.iga-se: 

Emquanlo o Congccr:so. r!ão tomar 
oull'n. deliberação. 

I •: 

EMENDAS REJEITADAS OU PRE.JUDICAD.\1! 

i• 

o art. 1!t0. e parngraplio nriico se: 
jum substituidos ·pelo seguinte: . 

Art. 2. o Cada uma das nn tigas 
pro.vincias formará u1n. Estado, e 

,, 

I 

l 
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tJ X IDOS DO HUA~IL 

ligo munteJJ)Jo ncutt·o constiluil•c\ 
o Di8lricto ·Federal, oontinuando 

· a ~e1· n Gapilal da União, cmquanfo 
oult·a. co usa nifq del ibCJ'Ul' o Con
gl'esso. 

l>:li'UgJ•apllo uni co. ·Si o Con
p· ,·es~o resolver a müdnnça da cn
pilal. escolhido paJ•a esse fim o 
lt:'lTilol'io, mcdinnl.c o consenso do 
E~lndo ou 'IDslaclos do que houver 
de dcsmemhraP-se, passnrú o ucl.ual 
Disl.l'icl.o FcdcJ·al. de ·pct· si, a 
consl i lu i,. um Eslndo. ·· 

" i , :r• ·· . .., .... J . ~ 

l:'IE~P.\H Al'PUO\'ADAS l'l~lu\ CO~DlJSs.\o ~~ 

-

-1-·:L-l;-IT-A--P-,\ 1-l.\-'D_A_It--1' ,_\ 1-1·-:c-J·:-n -SO_Jl_II_N_O ~.~ ·_1·_=~-li:-:X_l>_A·S--Il_l~-J 1-;1-'fA_D_A_S_O_U_. -1'-flE-' J-U-0-IC-A'L> \9 l 'l:•.oJI:c·ro ~ 

\ . . 

,. 

o an Ligo mun ici pio nou lro .. consti
Lu i J't't o Disl.1·icto J.i,odcrnl, continu-· 
nndu, pt·ovisoi·iumcnl.c, u sct· ·n cu
pilnt da ·Uniüo. 

§ J ." Fica, porém, ·desde jit 
J'e.-::oivida a mtHinne;a da · cnlpilal, 

; c na p1·oxima legislatura ordinurin. 
o G"ngTcsso dcct·clart\ onde deve 
csl alJelccet•-sc a nova ca,pHaL que 
ehanmt·-sc-ú cidade << 'l'it•ndenlcs ». 

§ ~." ~~~:;colhido pal'a cslc fim o .. 
loJTit.nl'io, mcclinntc o conscn~o do 
J~~l.ndo ou Esluclos de quo houver 
. do desnwmiH'at·-se, passnt•á o Pis-
lt•iclo Fcdcl·nl, de pm· si, a ·constJ ... 
lu.;,. um ]i~stndo .-Virollio Da·m.asio . 

..:\o nl'l ... 2-'', pal'agl'npho unico: 
Si o Congresso resolver · a mu- ., 

. clnnça da capHul, cscoH1ido paro. 
" ef;{.o· fim o LCJ~eitorio, mediante o 

consonBo do Eslado, ou Estados, do 
que houvot· do closmombrur-se, so
r·:'t o ncl .. unl ni~l.l'iclo l~'eclcrnl incor ... 
JHII'tHio no l~~slndo do filo de .1 n
nei 1'0, ou fol'mn t•ú un1 novo Es~ndo, 



Art. 3. 
. 

Os Estados pódo_nl_ incorporar-se 
entre si, subdividir-se ou des
membrar-se, "para se anncxarmn a 
outros, ou formarmn novos Esta
dos, Inedianto acquiescencia · das 
respectivas legislaturas locaes, em 
dois annos soccessivos, e appro-
vação do Congresso Nacional. · 

Art. 4° 

CompeLe à cada Estado prover, 
a expensas proprias, ás nccess!
dadcs do seus governos ·c aclmi
nistracão, podendo a União suhsi
dinl-o sómonto nos casos excepcio .. 
na os .'do calamidade publica: 

O Governo Pedoral ·não poderá 
intervir em negocias peculiares 

· áos· Estados, salvo : 
·1.• Para repollir invasão extran

~ geirn, ou do um Estado cn1 outro; 
2.0 Para manter a fo.rma republi

C,Ima federativa; 

No art. 3°- SübsLiLuatn-so as 
palav1~as -- legislaturas Iocaes 
-por ~ assembléas legislativas. 

có'nfor·me resolver' _Q Cóng~e~s,o. ·--.. 
La1Jé1• .•. 

Ao art. 4°- :Supprimu-se a pa- Ao art.. 4°: 
lavra - excepcionaes -:- e sub- Gom!)ctc a· oada Estado prove_r, 
stitua-se a palavra - Com peta - ''a expensas proprias; ás nec~s~l

. tpor - Inoumhe. dueles de seu . governo <? ... adm11u~
· · Ao art. 4°-Depois da palavra- tração, podendo a UnU.\O ,subst.:.. 
adn1inistracão ~diga-se-· a União, dinl-o dm\lro do prazo do 10 annos, 
·porém, subsidiará, em caso de ca- até 0 , equilibrio de suas· finnhcus. 
lamidado publica, · quando o }Estado e nos casos oxccpcionaes de cuia-
ou Estud.os .solicitarem. midade . publica.- Retumba. 

' ~ ,· . 

Ao m·t. 4o: 

O art. /1° será snbstituido pelo 
seguinte: 

Compele a cada Estado provet'; a 
expensas proprias, ás neccssidudos 
do sou governo o administrac.no, 
podendo a União subsiclinl-_q nos 

1 

• 
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3.0 Para i•eslabelocer a ordem e 
a Lrnnquillidade nos Éslados, a re
quisição dos !})O deres looaes; 

4.o . . Para assegurm· a exocucão 
das leis· do Congt•osso c o cumJwi
. I11Cnto das . scnf.encns ·l'cdm·aos. 

. Art.. no · 
I 

. ·E' da compeLencia exclusiva da 
Unifio. decrelat•: 

:l.0 Impostos sohpe· a i 111110rlaçfio 
de proccdencia· éxl.rangoira; 

_2.0 Dit·eitos de entrada, sahi~la e 
estadia rlo navios: sendo livt·o o 
coti1mcrcio ele cosleagem ns · mer-

1-:~IEXD.\S ;:, APPUO\'ADAS PJ-:L.\. COYll.lSS.'iO 

BI.J.~IT.\' PAUA DAR l'AIU.:Ctm SOBRI-; O 
PUOJECTO 

Ao art. 5° e· no · n. 3-Dopais 
da .palavt•a - lranquillidade - di
ga-se: .nos Eslodos a rcquisicfio 
dós rcspcct.ivns governos. 

• • · " ••••• . t • • t • • • • • • • • • • • • • • •• - • • • .• 

J! 
I 
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' . . . 
KMI~XOAS J:EJEl'l'.\DAS OU PREJUDICADAS 

casos excepeionnes de calamidado 
puhlirn. 

O Govct·no Fodcral auxiliará 0: 
OI'goni~acfio financcil·o dos ESln:· 
do:-;, pngnndo n di vida que Liv·c·rom 
ellos conlt·nh ido alé ·1•5:. de novcm
br·o dt~ 1800, emitlindo pat·a isso 

~~~~~~s~o·.}~· ~to~~~·~tl~~~- q ·o/o crn 1.. 
,_. : w· 

: "-.:f 
' o Ao n. 3 do url. 5° - Em vez da· 

cx:pt·cssfio -dos poderes .l.ocaes ~· ;: 1 
diga-se: do governo do l~stado ou ; 
de sun. Assemblón Lcgislat.iva. 
rir(Jifio JJamasio . 

Ao art. 6°: 
:-\nhsÜittlivn no m·l. o.o d 

' Siio fon lcs de renda da Uniiio : 
Lo Os imposlos sobre itn11ort.acüo 

dtY proccdcncin cxlrarig·eira; · . 
2.0 Os dii·citos de. enlracla, · sabida ' 

r estadia de navios, sendo livt;e o ;' 
eommcrcio do . coslcagom ás meroa
cJot·ias nncionncs, hem eomp ás ·e.x- : 



·cadorias · nacionacs, , bem co'n1o ás 
.cxLrangoiras ·que já . lenharn ·pago 
inJposlo_ · d~ . ilnportação; 

3.u 'l'axa~ de sello; 
.J.o Conlt•ibu icõcs posta os c L ele

. grnphicas; 
·õ,o A CL'cação c · matiuLençuo dg 

nJiaoclogas; . 
6.0

• j\dnsliluição de . bancos emis-
sores; . . . 

l>al·ngt·apho uni co. As leis, ao Los : 
c sentencns das autoridades da· 
União cxecular-se-ão. em todo o· 
_ pniz, plU' fu nccionnrios feclcrites. · · 

: 1· ' ) 

. . ; •. . . . . ~ : 

E' ''odndo ao Governo Fedot•nl 
-, r- t•,car~ d isl:incções e· prefcl'encias em 
favor dos portos ele ltns cont.rn os 

_ f\o on f.ros F.st a dos n1cdiant e· t•egu .. · 
lnmenl.os commercincs, ou fiscaes. 

N. 6° - Adia da a discussão. 
Accresccnle-sc ú palavra -- · Je

doraes -- dQ. pm~ag1•apho unico do . 
m'L. 6°- ficando facultado ao go
verno da. União confiar .a execução 
·aos dos J~stados, . medianl.c nn-
nucncia . destes. . 
. A:ccrcscente~sc, para ser cpnsi

gnudo nas discussões tr,nnsitorias: , 
Aos Estdos _é concedida a quota 

d.~ 10 o/c 9,obre . os impostos de in1-. 
portação de mercadorias cxtrnn
geiras destinadas ao consumo no · 
t•espcctivo terrHori_t). 

~ 1. 

, 
• • • • • • 4 ... .. . . 

trangcit·as quo j{t Lenhum pago itn
po~tos de importação; . · 

3.u As Lnxns de sello; . · 
la.o As · contribuições · .poslacs c 

lolographicns-; ·, 
.. .Pnrngr·apho uni co.· Par·a urrccu- 

dacüo dessas rendas _ a Uniüo ct·e
nni o manlorá as I'epnrticOcs quo 
tu.rcm neccssarias. . , ,.- ·_, · -

S. H. - . Gasi1nir9 Junim· •. · . .. 

; I 

. ; 

... 
. ! 

: . 

--·-· -· .. 
~ '"' . , . .. . .... --. .. ... .. ... . . . -

I I 

I· . 
! • • 

1 
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J>JWJJ~CTO, D~ CONSTlTVIQ.\0 POS ESTADOS 
' . I . 

.. . , ~l!~mJo~ ,.po uttAzu, 
\\ 1 p . .;-: ~\\, 

~ \ I > 

E' da compelmt'oia exclusiva dos 
Estados clool'Olo.r 11npostos: 

1.u :Sobro a exportação de mer
cadorias qtlc . 11üq sojum do outros 
E~Luctos; •. : .. . · . ,_ 
r: ... , 
• • •• , ~ · · ··, • • . • ••.• f • ~ • 

i . 

2.0 Sobro 
torhll. ; •·· .. · 

. :. I • 

. . ,.'., .. 
' ~ .. 

a proprícdude l.crri-

3,0 Sobre u transmissão do pro
priedade.· 

. ·. 
• .. 

§ .. 1.~ E' isenta do impostos, no 
iEstndo ,· ·por onde. .r;c exportar, a 
pro·dncéõ.o dos · oulros Estados. . · 

§ 2!' Em -1808, ou untes si o Con-

flMENDAS ,\J>Pf(O\'ADAS l'EL,\ CO~DliSs,\o 

Bt.I~ITA PArtA DAU I'AniWEU SÓDitl-l O 

I•HOJI-!C'l'O 

.. .-' • ... _,;. ( .• .•. •.• .. •:·~ ....... • .... ·:.~·-· · · ........ · ·· -~ .. 
·· .. 
I .. , .·.··· 

Ellf:ND.\S REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

Ao arL 8.": . 

,, . 
i' . ; · 

E' da compolenoia exclusiva dos 
Esladoi; decret.ur quulquet• ilhposLo 
que não esleja comprohcndido 
nó a1'l. ül) o quo não seja oonl~:ul'io 

• · :\:; · disposicões ·da Consl.iluiçüo. ~ 
JuUa de Casrilhos. 

· 21° Sobro a propr·icdado tei·rito
. ria I __. o sobre prcdios-. 

................ • ................. . 

. ' ~ ' 

St1pp1·imn-te o § " 11 ,. . . ........ ' .. 

Substitutivo . ao art.. 8,0 

Sah'o us disposições restriclivus 
desta Constituição, ó lioilo aos Es
. lados estabelecer o systemu de im~ 
1lOslo que fol' mais ccins.ontanúo 
com as necessidades e . desenvolvi~ 
múnlo economico de cada um. 

S. R. -Casi'tni1•o Junior . . . , :; : 
.Subslitua.:.se · o § . ·1° do ru•L. ·s() 

pelo seguinte: : ! 

.E' isento do impostos ele expor .. 
l.ação, no Estado pot'. oncl'e , passar, 
n pt·oducçüo dos outros Eslados~
n. cmn1ws. 

' . 
Suppt•imn-Rc o § 2.0 do n ; ~ 3 -

\'i1'ailio Damasio. . ·~ 

i , . 



gl'eso deUucrar1 cessnt·üo de Lodo 
Ol::i U 11'01 LÜS do OX!JOl'laçào. 

(I 

·' 

§ 3,0 Só é licilo n um Est_ado tri
lmtar a im·porlação d.o mol·cado
rins cxtrangoirns, ·quando ç1cst.inndas 
ao consumo do sou torJ'tlol'w, rc
vcr·t.cndo, porém, o producf.o do im
posto para o 'J.'hcsouro Fcdct·nL 

. . 
... 

• f • I t t •• t e • e t •• t . t ~~·I, f t f t I • I I • I t f t f 1 

o ~ 2° ,do arL. 8° .. seja redigido 
do ~t!gtJ in te modo: . · . -. : · 

~ 2--,0 Os itúpostos d~· expQt'la(;üo 
nm endn ll~.slado cessarao desde quo ns PI'OPI'fas condições , finat)CCii•as .... 
acoa~elhar·em 'e -fôt• dccrcLudo ! pelo · 
poder cotl11Pelonte. i - : · _;, , ·:: .- , .· 

S. R .. ~ João Neiva .. -. :·, ,· _-( 
Sli.Pill'imn7:"se o· § 2~ .. do " art.. ,só, 

que impõe . àQs . J~stndos a extincçüo 
. dos lli r·eHos .. de ,oxportução em 1898 •. _ 
~ .1. 1L Sal'aiva. · . : .. ! -

. ' ; .· ! . ' ~ ! . . 

f.!nppl'ima~so o. §' 3° do. Ul!L; 'so.·_:_ ' 1 
.losé:lluuino .. ·_ · --: •-.· ·: . '- -'' -: · 

SupJwimum"'"so as :paluvt•as ·flnnns 
cJ.o ~ 3° . ~ J'OVCf'l.cndo, Í)IIÍ'Óill. O 
JWnduclo do . . impo~l.o : pnt•n o '.rhe .... 
som· o Fodernl., -. Viraif:in , Dammu'n. 

8UJ)Pl!Í1Úam--se1 ~ no· :finaJ-. do : §; 3° . 
do nrof.. ' 8°~ ; us , palavras .-· :-l'0\~01'- : 
tnndo, ,porém, , .o -m·oduol.o -·do. tm
pofoil.o nara ,o 'l'hesoüro Fc.det·nt. 

F. ar,c,·c~c(mte-sc q. ~ego mle: 
o- r.ongt·csso fWdiruú·io. · po,•ém, 

nodeJ';1 impedir· fjtHY os 'Esl.tülos lri- .· 
hut01n as mc,·cador·ins oxLrnngch•ns, 
mesmo parn o seu consttmo, com- · 
lanl.o qne os conl!pense com· uma .. 
J)OJ'ecnf.agcm . SObi.'O O . J)J'<)QllClo ; )f .. 
qu ido da J'endu flnf; respectivas :nl
fnndegas. - J. 1L Saraiva .. .. 

.l 



l'llOJEC'l'O DE CO!\STl'fUH;.\o DOS ESTADOS 

U!\lDOS DO BRAí!lL 

... ~ . . 
: . . ' 

i . 
. , •• f ~ 

.. 

... 
r. 

I , o o • 

.( 

.: . ; 

----~----~----------------------------------~- -~
' 

E:\lF.XDAS .\l'PROVJ.DAS PlU:.A C0:\1:\IJSS.\o . 

· IU.EITA P.\RA DAR PARECER SODRH O 

I'ltOJI-~CTO 

'• . J .... · •.• ' 1 ... .. 

J~:\JI~NJJAS . UEJEITADAS 
' ,, 

oú , _lllU~JUDICAJi>AS 

. ! . ' i -~ .. ! ' 

. . . : ' ; ; : , .. ' : . ·I 
. ' ....... . 

Aó al'l. ' so accrosbcntc.:..sc: : ,, ; · 
. . ·: : :r :· ; . ~ ! . ~ · . ... 

.. · 

Par·ag·l'apho . ._ E'· Lambem du. 
con~pctoncia ·dos ·Estados deot'etnt• · · · 
qunJquct· outro imnosto que não es-

. f.cja compt·chrmdido. no ai· L à-" •o que · 
não seja :contrario '· ás . disposições . . 
dn CnúsLitn i cão.-__ _:_ .q, · BasQtt~\9_. .. . ;, ~ _r 
~C·l'CScenl.e~SC, ·onde· .. COHV~.9l',' j1 O · . w·· · · 

ai'LJgo segu mto: · · . · · · :;. . , ·;: ..... 1 

Pnr·a satisfnccão . de ·todos ' tos • · -~~ 
comp_t•ot11issos finnnceit•os o desp:o~ .. J . 
sas da União, conforme ·o··.respc-. i • 

ctivo oJ•çamcnto geral, . orgailizu~to 
annualincnte pelo Congl'cssó, ooh- ·· · · ·. 
f.l'ibu i r· á . cada Est.ado ,na :. propot~cão 
de suas rendas. ·,._ ,. . ,., :_, : .. ;j 

·, : Pnrug·•·apho unico. : Procodet'-se·~tt 
para isso .. · ao ·calculo cxacto (la 
Penda at•recudnda . em · cada .. i&qlado 
c pt•oveniente :dos . imposLoS:;:Innca-· 

. . •. 

.dos. quot· · pela -Unt.ã.o, :quet• :, pelo 
mesn1o. Estado; . caloülo .. Qtt'e schí 
revisto tnmbem annualmente . .. ' :!\·; 

I " 

. : ·' 

S. R .. - . . Em 25 de novembro ·do .. · 
1890. - Vb·uiUo Damasio. ·· :. ; 

! . 



.e 1 • • , ; 

' Az~t. 0° 
., . ' f i : ; :~ : . . , ...... . 

. . 

\:· : E' : nrohibiclo aos: ]Tis lados lribu
/ üú· 'de qualqucti modo, · ou úmbara
·c;n•; • con1 qualqnm~ cliHiculdade, ou 

· g1·avame, rcgulaí))Cntar, · ou . admi
nistl'aLivo, actos, insULui:'çõcs, ou
SCl'\'icos osLabcJecidos peJo Governo 
da União. · 

:: ,• : . ArL. '10 
. . ! :- : : ~ • . . . . 

. ' ' E~ ·vedado aos Estados, ·como · ú . 
-União: · ., · 
, '

1 -to· Ct'óür i nl'ílostos = de _ tran·silo 
~ pelo tcrl'itorio de ·. um Estado, ou 
na'· passagcth de um _para ou tl'ó, _ 
·sobre prodücLos de ou Lros Estad'bs ; 
da :ncpublica, ou cxtrangeiros, e 
bem assim · sobro os vchiculos, de 
tcr·r·a c agua, que _os Lransi)Ol)-
l.m·em; · 

. Z. o · J~sLaheJccor, sunvenciônar, 
ou emhm·acaJ' o exet•cicio elo cllllos 
rei igiúsos; 

. : 

·.- 3.0 Prescrever lois' i·ctroactivns., 
. :.· 

...... ~-·. ; : 

Ao :ll'L 0.0 
'' · .. Ao al'L ·o.o '· < .·.· : !· ; .-

Substitua-se o art go pelo se- D~pnis da palil:vra-udmiilistrn-
guintc: · livu .-·· diga~se: acto's; ou sei'-\'iço·s, 

E' prohibido aos Eslados lri- I on instit.ui<;ões publioas oslabeleci
hutur bens o rondas Jedoraes, .ou · das pelo Goyet·no ·<Jn Un_ifio~_:..:..Julio 
sm•vicos a cargo ·da União o reei- de Cast i l/tos·. ,; · 
•procamcn(o. 

O n. 2 do ·ar·L i O seja collocndc, 
nas disposições geraes, ou onde 
convier. 

Q. n . . 3 do at·L. ~o soja collocndo 
uns ·disposições gcr·acs, ou onde 
convió1'. 

.,. · · : -''•, 

.. 
.·: 

' 
. i • • r: ·. • • • ~ • .. 

.. 
! - • ••.. 
. . . 

•· 1 .. 

~ : I 

•. , 

. 't : :·. 

.. 

i 
; ; . 
! 

·' 
. ~ \ 
· ! •. · ' ,, 

. , 
: ~- I ' 

i 

., 

S11nnl'inw-~.P ont• snpeJ•fluo. :. o 
. n . ·2 do nl'f. ,I O, - .Julio .de Cm; ... 
til hns. · 

No al'f. . ·J o, n. 2, snpprimn-so .. tt 
·nn.Jnvt'n-~'nhvr.nc.ionat•. - Vlroilio no mas i o. . . . ' i . 

'rt·an~fh·a-Ro. pn.ra o nrf.. 7·2, càhlô. 
nm nnPagr·11pho, o n. 3 do. m·t. J O. 
-. . .Julio . r.lc · Castilhos . 

·'· I ·--. 



' ·~ 

PROJECTO DFl CONSTITUIQ.\o DOS ESTADOS 
UNIDOS DO DRAZIL 

·-o 

,, 

ArL ·1 1 

Nos assumptos que fJOJ'lencem · 
ooncurrentomente ·no Governo · du ~~-. 
União e ·nos Governà's dos !Estados, 
o exêrcicio da autoridade pelo 'Pl'i
meiro obsta; a accão· elos segundos 
e annulla, de então em diante, as 
leis-c disposições de lia emanados. 

I• " 
I! .. 

" Art. 12 ; ·· · · .. 
• f 

J\lcm das ; fontes· de reccifa dis
oriminft,das nos arts. 6° c ' 8°,' é licito 
á União,· conio aos rEstados, ctimu
lativamentc, ou não, : crear outras 
quaesquer, não contra vindo. o clis
posto nos arts. 7° c iO, § 1.0 

· /! 
) I • I 

EJMENDAS · APPROVADAS PELA CO)(~JS~\0 

ELE1.TA l'.ARA DAit PARECER SOBRE O E~IENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

PHOJECTO . 

• 

Art. 11 suppriti1n-se. 

...... .. .... .. ...... • ... ......... . 
f . 

.Ao n. 3 do ar L. 10 -. accresccn- · · 
le-se: ·• 

«Salvo pura eliminarem ou · mi:_ 
norttrem .veúas>>. ·- E11ilacio Pes
soa. 

Substitua-se o art.. 11 pelo se
guinlc: 

<<Nos assumptos que forem da 
eom}1elcncia ·:la União c dos Es .. 
tndos, as leis fede1·aes :prevnlecoriio 
sobl'e as dis.posiçõcs incompritivcis 
elas ]eis c rcguJame1llos locncs, ·sal
vos os dit'cilos ndquiriclos».-Josá 
Tluaino. . _ 

Ao ad. 1.2.-- Súpprimn-sc.- Ca~ 
simiro .Jnnior. · , · · ' · 

Substitua-se o nl'L 12 pelo sc'-
gn inf.e! · 

Alem dns ,fonLcs de receita clis~ 
ct·iminndns 11'0 nrt. oo, só podot'tí n 
Uniiío; cumulntivnmcnlc ·.com , os 
1~~~Laclos, crcar nov~-s :fontes, : nuis ,. 
quo não sejam nsdo n.rt,.8o1 ·ns. f.,-
2 c 3, c,. respeitando o disposto nos 
arls. 7, 9 ·c J o, § 1 o,. nos c as .os ·do 



. . •• l ' . , ; ' 1; . . 

. i; : . i ! ' . . · . . 
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. •· 
·' 

\' .. 

. . ' . . ~ . 

. ' 

.. .. . .. : ; '; 
I •: 

,fi . 

(I 

11 

· .. ! Íl .. . 

Art. 13 

O direito da União. e o dos EsLa
·dos a legislaren1 sobre .;da~·fio ferrea . 
. e ~ navc'gação interior sert't '!•egulado 
i'\>01~ lei do. Co.ngresso G'\ucional. 

.! I 

,, 

...,.; ... 

l i 

. . Paragt'apho unico, ao art. 12-
Todos os direitos, impostos ou 
t.axas ln.ncadns pelo Governo Fe
deral devem ·ser uni formes em lodo 
o Lm•rilot•io da Uni fio. · · 

. .. 

· cnJnmidnàc ·publica, ou qüaúdo fó~ .· 
l'em reconhecidas insuff'icientcs ·as ·. ·. · · 
disct·iminadas no iiofcr'ido · art,. oo, ·. · · 
- · a. Bc8oltro. · · · · 

•\t•t ·1 :) • . . -;,-· . . 
. 4. •• -. . • . • 

<:Nos casos cxLl'nordinnriüs do . 
calamidade DHhlicti, ·poderá o .· Go..; • · · 
vct•no ·da União taxar · a rendn do ·' · · 
cada um dos l~stados, dcvencto· sei· · · · 
egunl para lodos a: porcentagem. : · :; 

§ · ·J ,o Quando. fol'cÚ1 insnf.fi~ión- ;, .. · : · i. 

te~ as . i'onles da . rec~Ha, d is~t'imi- ·. . . . . 
nadr.:s 110 art. Ü0

1 · pat'n OCCOl'I' Ol' fio .. :. · ' , , 
sm·viç.o ela· 'divida nacional, ' I)OdOI~á r ·· .. ,, . 
ta mbcm O: Governo d~· ·união lnnçnr : · • ·: , 
umn taxa . permanente . sobre :.a · w 
renda. dos I~stados, sen1. distiric~õe·s.: . · ~ ·• · · 

. - JuUo de. Castilltos. - · . : · , .. 
1 
. 

4. • • • ·"--r" 
~ ... : ·- ... ""'-' "f ... v 

. . · . -;_ , ji , 

... 

.·· 
.. 

~ :-. ... 

I • ; 

·"" . ' .- . 
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I'HOJEC'.fO 
.\ ' ' . . 

DE COXSTlTUl(;.\o DOS ESTADOS 

mUDOS DÓ DRAZIL 

ArL. 14 

As · l'o1·ças de l.et·ra e nuu· são 
instituições nacionaes, permanentes, 
destiaclas á defesa da paLria no 
exterior o á ·manulenção das lois 
no interior•. 

Deiüro dos I imi l.e;) da lei, a J'ot·ça 
m·mncla ó essoncialmonl.o o})cd ionl.r.' 
aos seus superiores hierarchicos e

1 

obrigada a suslenl.at· as inslil.ui-! 
çõcs cons,titucionaes. " ·· 

: ~ 

,. Arl. 15 

.Sfio orgüos da soberania nacional· 
·.os . Poderes Legislativo, Executivo: 
c .Tudiciario, harmon icos c indo-· 
'fJCndentos entre ·si. · .· 

J!1!,m.NDAS, APPRO\'ADAS PEI.A CO.lDUSSlO 

Jo~LEITA PAUA DAU PAnECER SOBRE O 

l,HOJHCTo· ... 

=, •••• ~ • . · ••••• ~- ... .................... . 

. -r.~ 

...... • .............................. . 

1-~~m:-:DAS JmJJ-:lTADAS OU PREJUDICADAS~ · 

Ao ut·L. 14. - Supprimu-sc 
Vh·r1ilio Damasio. 
~o arl. 1ft, suppPimam.:.:so as !lU

lavras -· peJ•muncnf.es - c· .- den
tro dos limites da lei. - ./oS'é .Jlu.-
alno. . 

" · ' t 
.. . ! ' ... ; , ' -· 

• I 0 J } 

~\o· art. 14, uooi'csoentotn .. sc~: ·do~ 
l)OLS das ,palavras-·- : as forcas do 
terra c .. maL' -· as seguintes: .~· 
eonslituidas pelo · lDxcrcito ·c.' 'Al'.;.: 
macia.- G. 1Jaso1wo. : ·. .· ·• ·· . , 

: : : ; 

' l. . ... i . . . 

. ! ~ ' 

Ao al'L ,-15. · .. 
• ~ • _; '· j i 

. . \ ~ 

' . . ' .... ·. ·. -' .. · .· 1 . : ~ • • ~ . 

Suptwima-se o nrL t5 . ..:...... Josá 
Tiurtin o •. · ., 

Ao nrt 15·. -· ·Huppt'imam~sc ·as 
. palavras- hnrmonicus . o · indel)en,;, , 
dentes. ·_. ·G. Besoiu~o • . ' · · : 

o 

J 

• 

' : ~ . 

·· . ... ... 
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00 POQEn · LEOISLA'riV.O 
.. . ~ . ·. ·: ·r· .... ~ ·' ; ~ - . C:l 

• 
CAPITULO. I ~:I l -1 ~ . 

. . , 
. i ~· ·. : .~ . .·· • 

, .. 

DISPOSIÇÕES GEilAES 
f• 

.. : . ) . 

'' ; . : ! t" I · At·t..~ 'O 
. . . 

.. : O:. Podei' Legislativo é -exercido 
~~elo . Cong••esso . Nacional, ·'com . a· 

~ ~nuccf\9 .do PJ•csidcntc: da Repu..:. 
blicn. , · ' . 

; , 

,· 
. , ' ' . 

':. ·.. . . . , .· 
1 .'. · . ~. ' .. ·· .. 

•.: .. 
·. j I . . ! ~ ; • ~ 

,. ' 
• : ,. _ '. , , • . ·: • • • • ( j • • • 

§ · ·t •0 O Cong·t•csso Nacional "COm-
. ·põe-se ·de dóis ramos:~ [I, Camnrn ·o. 

I• 

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

. ' 

. . ' · .: .. . 
; ; 

: ,·,, 

.,. 
; . .. '· . 

. Ao art:>t6;. § 16: 
· o SênO.do, . .· · · · · . · · · ((Depois. ·rt.a palavt·a Cnmnt·n 
. · . -. a~ç~·.~sc_e_nt~--~~ --. ,d.os_ DOp!Jlados. _ 
·-,~-- ·§' 2.0 A cfcicfió · pa~·n : séúa:clol'os c: 
·.,Dopulndos · ú · Camà1·a ~ fnrse...:t\. . si-
. ,m.u Hnnon~11C!JLO q})l t,~dq ó apai~. 
1

: ~ 3.~ N1ngnem 'Dó elo SOl', ao ·mes-
·1110 l.crnno, Deputado c Sonndór. . ' 

; .. 

§ 2.~,: _S..upPrimam-se . as pnlnvt·n:; ' 
<< á Cama r:}~- . . . · 

: ~' . 

· ., 

'I 

• . . . :._ t 1 : . ~ • ' 

' ,. 
• 1 ' • •. ·, · ' · .. . 

,, 
; · .... : • • .' • • • • f ~ ! 

' . :_.~ - . . t! 

. • , ' ' , • ' ' ' I ' •• : : : . t ~ ;. 
0

', 
1 
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. ' ' 
.. ' . ·: 

. ~. . . 
.. ·: · ._ .; 

····: 
_:-· :.;·., .: '. 

.. ,. , . i'· . . ·,, . ,, 

. ,. . ... · t: ··.' r . 1,' !' · . - . . . -·· . ; • .. . .... 
0 ' .' ' ' o 

0 
' I ' ' • ' l • ~ ~ · • i 

' : , . • : ' : , :"' ; ~ : .' ; :_ ! ] : I ' \ . ; ' -.' : ~ ' o 

At·L In.· .. ~ -• suhstitt1n~so '· nssln1' ú . ·· .: · 
.. «0 P.ode1' L.egislntivo -é >eiô'i'cfdo , ,' I :'.: •) :_;, 

[)OI' H m Congi·e~~o ·electivo., dóúô~ .... ·J ···. ;;: 
n1inado ·-- CongTeàso . rH)s Re'pi·ê1,: ;. ,: w','._ ,) 
sentnnle~,- •éom: ll. snn.ccão. ,Jlo: · pr·e~: . . :~,> / 

s !r~~~~~p~-~~;i~~~~~~H~~~ §§ :: , '' i'/», ;, , . . ,I f ::· 
Jnfw tle _ Casttllw.~. ·: < ·: ... ,· ;· .- . 

Ao m•t. 16, aocrescente~se: · .. ·. :: 
. « Salv,os ·os .c~~o.s:. do, nrt.. SG, §~ .. . ~· · ·-· 
2° o 3~.>> ~ .VU'{f'l.llo Damasw; : .... . ' 

' c - • . ( • •• _: i . .' : .=:_. 
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; 
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. . f ~ .. .' . :-. ·.·.·. . . . ... . ' . 
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. ·. ~ ' : · .. i·· . 

~ . . ; . . . • . ' i .'· • . . ,_. . . ' : : 

B~IF.ll\DAS .' -ili'PROVADAS l'ELA CO~IlllSs.\o 
:. -~EL~l!~: :: ~,~~t.A DAH: ~~AitECEU . SOBUE O 

PR(Ú ECTO ·, ;, . · . . 
, . l ., . ,•· · r • . 

,: ,: ... · ·: .. • ·: i 

. · . ÁrL i 7> · · I J}/iL~l; ~ :n' ~ ; c;cmnio ». 
·- ~- o ·congrcs~~ i· ro~nit<-s~-ú, na Ca;... : SubsLHun-so o § 2.0 pelo sc
pilnl li'cdcr.ill, -nos 3 de. maio do \ gr.inle; · 

. . cada: nnno, ind(}pendentoinenlo de ~ «'O Governo do ·: J~slnuo· em cuja 
eonvocnção, o (.funccionârá quatro · ; representa cão se dct· · YntJa 11or. 
·mozos, da data da abertura·, poden- diunlttuet' causa,. jí'clusivc renuncia, 
do ser proPagado, . ou : con·vocado :fará pt·ooodm'.' ilü'n1edinlamenlo a 
exLraordinnrinmcnto . .. .- . nova elcicã~-- ~ 
:_ §. :i} · Cada legislatura dui·artt - · 

·tr.cs annos. . : . · ~ _-· i.·; · , · , · 
: ~ . § 2.~: ·Em caso do .vngn, :aborta ·no -

·. ·-c.ongrósso, . por qualquct· causa, · .. 
jri.Qlusive n do · renuncia, as nuLo-
rida~lcs do ros-pccLivo Eslndo · fur·ão 

·proceder immediatumcnlc n nova 
eleição. 

-Art. -18 

, I I • 

'·I 

... ·· 
. _, 

• : ' ' ! , . 

. ·. ~> 
. . . 4: ~ .. : .. ~ .... ;_' ~ ~ 

' I I ~ o ' • • 

· ' . :. , . 
1 • • • 

: .. 
. :: 

nEJBI.TAllAS OU ·· PREJUDIOÁDAS ' · 

. , , i ::)(+_i\f_C:~. <: ·. • _;~ 
l!)IF.NDAS . ' . \ ... · 

, :; 

.. ' · . :' ·; 
' .. 

Art. ·17 : . - . .. · .·.. . -. · . · · :.: ·i : - · ·, 

i , Depois da 'l)a\av'ra· ~ }lt'orogndo · ·· 
-- _nccrQscente~se; . 7·<.~qi_ad()• ~ · . 
J f l1 . . ' ·' . . . . ' . .. ··,,_ ··.' 
o.~c- · 'lJ{flno. . · ... · ·: .. : . .-... :.· .• , .. ~;- ·.,;. -_· 
A\;1.."~17, ~ccrcsmmt9~·s_(f: ;:.-:11: .. ·::·,, , :, . ·-

. «A . elniçao . dos doou tudos , será .. ·: . .: 
feila . J)Ol' . CÍl'CtHnSCl;ipéões eleito.:.· . ·~·-· . ' ,·. 
l'aes, nãó ,podendo ;.haviw cnnclidn~ ·._ .. :.: 
_ t.ut~ns · \micas»._ · ~- : l~~ranp.i8cci. (jJ~{ -.-• - , -~._,. .. ·: ·:.· 
dw·ó . · . . : · · ' :: : . . ,. ·:. ::n; ·: i: .. o :. · 
· 1\o •. §. 2.~ , qó àd; ,. i 7~': ·. · , ':bdnoJ#':' .. q·~s· · :::.· í ~.::- · .-:: 
11alav1'as :_-_ .. v~ga ,>~l~erl<r_ ; q,q }. Qql,l:-, .:. :: 
gt•csso -::: digà-:-so: Ctrt .. CÓllSQQU_cn...; .. . . ': 
cia··.-dc :fnllccimento, J'qntpleht~· otf . ·'· ·· 
de outt·u qna\qucr causa prC:vtsta . · · ·· 
na Constiluitç.fio, · · n nütori~tndo . '. ' 
far1\. . • (o mais como .está· rio nr-· · · 
Ligo). - 1ll. .V alladi1o. . , . .. · ·. · ·• 

. ' 
A Cnmnt'a ~ . Ô s·cnnd~ \' ll~a\)a\hà

. rão sopal'adamento, ftuiccionando 
-·em sessões publicas; •quando o con
trario BC úão reso\vm· J)or rnaioria 

· · de voLos presentes, ·e s.J delibera-"-

. . At·l.. ·18. nedijn-so nssin1: «A Al'f, 18. SubstiLün-so pelo · se-
:oarúara .dos Dcpulados ·e o Senado · .. guinte: _ :· ,· . . : · .,, · 

' · ... 
·' • ' . • ~I 

;trabàlhat•üo .separadan1enle. c em : «O ·_ Congt•osso · funccionart\·· :0111 '': 
·sessões .. publicas, :qu.ando nã.o se , sessões llnhl icas! QtH\n~o · · o conll'a- ·: .: 
,i·esolv(ni · o · conl.rário .por maiot•in : rio sn nfio rosolvm· pela maiorin do~ · : · . ·· ,. ·. 
'-de votos. · As uolibol'U\Õüs serão lo- : t\'Olos, presentes, e : s& · dqli~êr~r~\ .~ . · · · · ... 
·, . . . . . .. :· .. :· r .· :· 

. ( ' ... ; 
: · ' 



t'Jio , .. ·Çon1pa.rocendo, eú1 : cada utna 
. qas I cap1aras, n Jnaipri~ nb~ol.q.t:~ de 
-. seus · tn'embros. · · 

.' l : . . . ' .. f ~ • . • • • 

i ' . ·' . 
. i ; :. r : , · . _ .• :, .. · . • · , 

.. · ·1 ' 1.~ Os .regimentos dns .·duas 
. ·. ,Çamuküs; ostàbelqc~rãQ ó,s. ~i1eios i.do 
·• . APHlPHlli.r ó~ :_ :moni'br.os , .a~l~~nl(3s , a 
· -. compnrocor ... _ · . -- . . .· · .· · 

. . · ·~ ~.0. 1 -Cuélá hma -délíás ·verificará · 
·o·· recohllocerú. : o. poder do seus··. 

-· ·. .Iüetübros. 

i·nadas pofa n1aioria absoluta"' dos q~tando - csLivcr prcsc~1lo a ninio. ·:· · . "-
seus -n1ernbros.~ .. r ta absoluta dos seus mmnbros. -.. . .. , 
·. Paragrapho. unico, substitutivo § Lo O regimento.: _do Congresso · :. '> 'i 
,clô·s .. ~§ i.~ ·_o 2° do .. art 18 o do Hl: .. e~labelccm·á os me~o~ ,de:· c.ompellhi . . ·: ' 
· · Paragrapho : utuco. A cada uma _, os · n1ombros auselit'os :n >com~) aro~. · " 
da:S 'c ninaras ; c.Orilpctc: . COl;. : : . .. · - . . . . .. ; '< :_ .

1 
. . :. - ' r.-l < _. 

Vci'ifiQtll' é reconhcocr os poderes . ~- - 2.~ Ao :co1igt·ossô' ·' .dqrilb9.~~ ; ; .ve~:: · 
!.dó ·sm.is- •'n1cmiú·o's·;' . · ·· r1hcar _o rccolihecm· os ·poder os da ·· 
· El4)~er. a s~a 1\lcsa; .· . . ·• . .- ·s~u~ mo~)llH·_os. - Julio · ' f!~ Oa#i-1· ~: . 
. !Ül'gantzat, . o seu rcgtmcnto 111- lhos. . , . · · ·, ·_ · ·. · : .:·:-- ·· : . F ... 
thí.'UO,' CSlabcelCClldO OS . 1110i.ÓS do ' . . , : .. ·_' .: . . , .. . ·.'_.',' ';': ... ~ :·,,·._:. ::: .. . '. . . .. 
compcllh': os JllCiribros· · auseútes a ,supprunà;-~:c . . o·.§· ~o , qo--, n ~·h .. ~-~·-~- ., .. :. ,·· ·• 

'' I 

compnrcc'êr, · conuninando -•P'cnas l'zro1-ltQ Damas1o. . ·, _ -·. · . :: -, · . · ; -

i ~~l~~~~ fa~;~; serviço de sua policia , . ,·: , · · > . · · : ,, ::·' ' :, -', . ~· 
Nomonr os cmiwogados· tio sua .. ., ,._. . ! . : .; , ·., .. · : .. .. 

'• 

. . . . . . 
; soorel-ur~a .•• » ) . '. :/ ' .. ' · .. i • . . •• • . -:- ,'<- r· .:: 

·. ·, . ' : . - ~- -(·.: f ; :.- L.·(:. : .., . : !·.~ . ' .: . 

: · , . , ... ; ·_; . . : ... ::- ,· , . ~ : ·( · .~-~- ·· ; : ,-~- ~ - : : . :·: ._· . 

• • 'i .· ' .••• , •• , • ~ · ••••••••• :·. • • • • • • • • . 41·l. • i o. >Digli-Sc.: . : «.Ó ~~~\if~~s~ .. 
· ·· · . qlo.gei•'à, ~- süli l\{ésa~ .- o ; 'n)~isi . ' .o9.1~~ ·, .:<_' . . ·. 

t. ' ;. ~ I ~ 

_· .. · ·,:. êadn uma· chis···canúiras ·elegerá a : : · ·:- ·:.· · 
. · . --: .. sua: 'Mosa, organizará· o· seu r·egi- i · · · · · 
: ; :' - .:monto:~ ·intorno~' com:niin'àndo · penas ~ · · · · · 
--:<· :disciplinaras, · inclt\sivo · a ·do :ox- : 
: :· · .. olusno . tomporaria, . aos .respecL1vos: 

·· ~lnonibros, nomeará os mnpregn~os ' 
:;_ do: sua. secretaria o rc·gulaná o ser- : 
· .. viço· :. , d~ .. süa -Policia . .intcrnn. --· . · . · 
. . ' . 

• 1, ' ,' . j 

-:' ; soi•\rc--sc»·. · ~ .Tttlio ele Cástil/ios. <.~ .:< 
· · . su'pprimaln~so cto . a1it J9_ ' -âs: ;:pa~ ;-L:~ . • ;.<' 

. lavras !··-:- inclusivo> a • de :oxchisão'·:·.: • · ;:,:: · 
temporária . nos --.rospéctJVQs:·! kriérn~:;:: .. ·- - ~. 

· · bros. -· Yi'r(Jll-io Dâ1l'tdsio~ .,- · - ~·;, -·_ .. ;:>->. -. - : 
·At•L .. i 9. Su'pprimiün1se· ·as 'Pjlln~ . · · '·· 

. vra~i -~ ~ ii1olüsivo · a· .. do !'o'xclüsõ.O' . . ::·.
tompotiat;in aos respcotivos tnom..: : :: .· 
bros . ..;..._José Hyoino . .... .. . ,,· .. . :, ., :. · ' · 

. ·. . . . j · : · :: ' ' 
.· :. ;\ ': . :• · · . . 
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, • . , . .. 

··. , ; 
: . . ! . . · 

. . . 
.. • : 

. .. . ·· . 

.t : , _ • 

.... 
. '··· : ' . • ' 

I . • 

·Ar.t. ~t ., . . , 
:· ·' . . ' • '. i' 

.· · ~ .. Os · .De-pÚtàdo's e : :Senador~~ ·não 
. pÓde:Ú1 'ser presos, nem. processados . 
. · ... .. cí~i#}(i~~lmet}tç, _ ,sem .. p~é\ria . liçenca .. 
:: · · do -.. · su{\· Cam_aJ'a, . s_nlvQ· _ flagrante 
.. :.delícló. . E . rú~~te oaso, _:- leva:lo' o· 

. , - ~ prpces~o . ató _···proüuncia exclusiv_u,· 
_: ··. :.·a.:.autoridade ·-.pi'ocessaille· remeterá 

- :·: ós. a\ltos :_t\ . ,Qu~nnrn: :respe-ct.hrn; 1inrn 
· · l;~solvo( ~:Obro n· tn~ocodencin ela 
.. .. · 

. . .. : 

' .. · 

. .~~ ' 
. . . . ; ' . 

. ·. . · ·~ ~· .. . ..... 
i :.-, ; •. 



: acousação, si o accusaclo não o:ptar 
:, pclQ, ·julgum·ent.o · immoclialo. · · .. ·.. ' . .,• 

l . , ! . ; I " • 

Art. 22 

Os ·Inembt'mr das. ·duns ·éamarns, 
ao;:top1EÜ' ·assento, conti·ahir~o: cmn

. pronnsso formal, em sessao tPU
bliÇn, de bem cumprir os seus de
veres. 

:Art. 23 · ... . 

· · Dtú•ailLe as ' sessões '\renocruo os 
. . Senadores c Deputados ·um sub
. : . sidio· ; ipecuninrio, alén1 . da aj.uda 
·.,de> custo~ fixada pelo Cong11esso, 

~10 .fim do oacla legislatura, para a 
' segnit~t.e. . 

· · Art. 24 . 

· · · Os inembros do Congt~esso não 
p6dcnl.recebet• do Poder :Executivo 
emprego ou . commissão · remunc.;. 
rado.~; · cxce;pto si forem missõ,es 

. ct·tplomatidas, con1·missões n1hlitare:s~· 
· · ou· cargos de áccesso ou promoção 
·· · Ier~ai·· .. . ' .o. • :. . . ' .... . 

.· ·' : ~ .~~nragi'apho· . uni co. Dnrant.e o. 
·· exeroioio 1eglslntivó cessa o de ou-
. tra: CJt1nlqncr fnncçno. · 

. ·~··. 

...... ! ••.•••• , •• · •.••.••• -••• ,_ •.••••••• 

. ' 

;. , 

. . . . . . . .. . . . . . . . ... -. . . . . . . . . ... 

. . ~ - Art. 2q, · Rcdijri-se assim: · « üs 
·n1eh1bres· do Co~gi'9sso não pódem 
·celebrar: ' contrnctds; ·c01n · o · Podcl' 
;Executivo, ··;nor}1 ' tle11e r'ccohcr'· ·OÚl-
prcgos 'oü'' 'coihmissões · rellluüera

.. das, salvo. 1nissões dip·lomaticns, 
commissões militares; ou·· cargos 
do l,\CCesso mi promocão l~gal. 
. Pm·ngJ•apho unico. O mandato 
leglslat.iyo .. ó iilcompnliYel .oom o 
.exerciêio de·. qualquer onlra fltnc
cão .durante, as sessões.. . ... .. ·"'· · 

.. '- , 

.• >" 
·. ' . 

; . • ~ . ; . ' :- . i '; ; ; . . : . : . -~ -: : : ~ .· . 

Suppt•iina-se; por süporflp.o,: o . 
ni',l. 2~~ -.... . Vi.1·ylUo Dmna~io~ . \ :,:~ · \ · 

:Sn'J)l)l'ilnn-se o m:t. 22; ~ .Enita- · 
cio P.essôa · · . · , ·.· :.:> · . ,:, . · . 

.;_ . . . I'.. t - • ·_ I • :. . ,. - -: ! .. - .. '·,,I ~-; 

ArL 22. Onde se cllz: -. · .os· rnetn~ · •.. . 
bros das duas· ca·maras - ·diga~se· : .. ,, , 

., . 
,, .- -

~ I_ ' ._ .• : -- os reprosontantcs . .. _ . .. JttUà de . 
Caslilhos. · · ';; .: ":H · 

Art.. 23. su,pprima:..sc. -. . JÚlio (la·: ,: ' 
Caslilhos. . . . · : : · · · 

.. ... 

. . 
·• 

• i; ; 

. ' . 

. '. : ' ._· ' .. . ' .. ,· :::1 

~ -, . 

. -·-
l _, 



' ;" .·, ' .. 
· · · · · ; · · , . EMENDAS .ÁI•t•n.óvA.nAs 

. ' FROJ,EcT~ DR ; CONSTlTU.IQÁO DOS . ESTADOS . ;; ELI<;lTA PARA . i>Alt 
; ;, · ··. \nuoos oo nnAzxi. , Í>noJE:CTó 

' \' ·, I • ~ • i :. . i •, 
~ ·. 

. . . . : 

J>ELA . ColUIISSJ.o 
l>A.UECER SOBRE O 

.. 
: ,._. ; _,; ·; ;! .: 

Artigo · atlditivo. ·o. Deputado ou 
. Senador não·: pócto· · ser · n01ncado ,._ . 

.. 
• < • • 

. . , . : ·, .. 
:' ~ I 

' ' 
~ ' • I • ' . . 

' . . . . . . : ' -::· ._.: . ; 
: ,: . 

... ' ..- . 
. :- .· , ,. 
• t ~ - ' • . 

() 
·' 

... : ·' ; 
~ ~- ·. ~ . ; . 

~ . São ' condições do · elegibilid'ad~ 
. para o· Congrcs1o Nacional: : . 

to ·Estar l na · posso dos ''dtre1tos 
'do ·otoitoii; 

· 2~C) Pat•a. a Can1ara, ter mais do 
(luat.ro annos de cidadão brazilciro, 
Jl ' mais do seis,· para .o Senado. ·· 

· para · oárgo 'tih>.lonu\tioo ou ·oonl
mando·~ JniliUíiWs9V\ licenca da res
pectiva Camarij~.;n.: :· 

";:.L:.·: ~ ;:- t ' 

I • 

' ' ' t • • ' t • ' • • • .• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.. ... . 
Ao · § 2°-aocrescentc-so: (t Esla 

disposição não comprol10nde os · ci
dadãos a que refere-se o n. 4 do 
ar.t 60.~ • . -~ -- · '-J ... l - . 

•. . . • t ~ .• . 

' ' . ·. . ~ . . ; 

. ' · . 
. lavra oxt~·àordiná~his .:~:·á ·· ,e~..o 
pressão ____; cótnmissõ~s '.·. tnili,lar~~. . · .. 
-- A. Cavalcanti. 1 . . ; ' . ~ • · : ·· 

<lSübstitua-so o paraerápho. unj ... 
co do ar Ligo 211 .pelo · seguinte: :. · 

c Duranto o . tempo das . sessõés 
c~ssa <?·. ~xorcicio ~de qualqu,er fu~c- . ·· 1 ·. · . 
çao. - . G. /Jeso·m o. -11!., 'alladao • . • : · 

o paL·agro.pho . unico · do art.: 2'l· ·. · ~. 
seja redigido do seguinte tnodo :· · · · ~· 

«Durante as sessões legislativas; ( , .. ·· 
cessa o .. ex:orcicio de qualquer outra 
funcijão.» - Santos Perei1•a, 

Ao art. 25 : · . . , . · 
· · Supprima-se da Coústituição, j}or 
.não sot• tnatoriq, · .constitucional, 
cabendo no .. Congresso ordinario 
legislar sobro . .o. . nssu.m,pto .. __:. Jolio 
M ' . 
hlHV((. . . . . . 

Art. 25. nf.ga-se ·: . « São ooú.dições . 
de elegibilidade para o Congresso ., · 
dos representantes: 

t,o COllserve-sê; 

.. 
I ' 



i . 

Ar L. 26 Art. 26. Diga-se: ·c Congresso, em 
; lei especial,,· deolarará os casos 
: de _inopnlpati!bilidade eleitoral.» 

São· inelegíveis para o Congresso 
Nacional: 1. 

. 1.0 Os religiosos regulares e se~ 
· oularcs, ben1 con1o os arcebispos, 

· bispos, vigairi'os geraes ou fora
neos, ·paroohos, coadjuotot'es c to
dos ' os sacerdotes quo exercerem 

. autoridade nas suas respectivas 

, . . 
· con.fissõe·s; . . , · 

2.0 Os governadores; . 
3,0 .Os ohofes de •policia; 
4.0 Os commandantes de armas, 

bóm como .os demais funccionarios 
militnt'es, ·· que · exercerem · com
mandos de forca de terra e mar 
equivalentes ou süperiores; 

5,0 Os 'oomtnandantes de corpos 
polioiaes; . 
. 6.0

. Os magistrados, salvo .se es
tiverem avulsos a mais de um 

l>l amio; , · 

) . 

2.0 .Ter mais de sete .annos dó- .. 
oidadão -brnzileiro. ··..;_ '·Julio'·· i de : 
CastiUtos e : B. · Omn1Jos. · ; ' ,:: : , .. '·: · 

., • : ; ·,-:->.1 
cSu·pprima-sc Q arL · 26.•: .-.- .· 

João P·inheiro. . . . 
No . ·principio do · art . . 2~6, diga-se: · 
.São inelegiveis para o Congresso · 

IN·acional, dentro da zona . da · ·res
:poctiva jurisdicc.ão.)} ..;__ : Vi1·uilio 
Damasio. ' ·, ~ _:· · .. :: · 

-Ao art. 26. sup'{)rima-se o· n, . f, · ·. 
~ Alcindo · Guanabm•a. ·· · · · · 
. At•t. 26. «Supprimu-re o§ Lô»- · t ·. 

Casi1n.iro · Jttnior .. • , · : .. · . " · '= ·' . . J 
Supprima-se o § i o • • doi a1·tí~ ~·26; tA>' 

que . tm•na i nelegiveis i os·. t•oligiosos. · . gr 
regulares· e . seculares, at~cebispos, • ·~ 
b1spos, ele. -,- J: A •. S_ararua~· : .. . · . t 
. Art. 26. - N. 1. Supprimam-so · · ' 
as palavras . que se. soguein : a ' ~ , 
regulares ». -·. José H11ui1~o. . ; · .. · 

Ao art. 2() accrescente..:.se: : . 
, ~§ s.o Os n1ilitnres não , comP.re;. . . · · 
• hendidos nos §* . 4°· e 6°, uma :· vez ~ 
·efeitos, só · podei·ão ·ser promovidos · 
'por antiguidade, sem . prejuízo· dos .. 
que · so acharem em . effectivo · 
exercicio». - Th. Pacheco. · 
· Ao art. 26 - accre8cenle--~·c' :· · · · . · 7 .o . Os funocionados: administra

tivos cleinissiveis · independenle
n1ento .. do. scnteiH~a . .... ·-, - ~ .... 

. «Ninguem poderá sel' eleito no 
.. ... :Congresso . NaoionaJ, si áo tempo-. 

' . 



.. I , ••, 1 l • • 

I • ~ ; : 

)>JWJJ~C'l'O OH CONSTl'fUIÇ.\0 DOS EeTADOS . 
I 

. :~ . :. . ": UNlDOH DO UR~~m. 
. ' . 

; ' 

~ . 

. . . \ 

• i 

E~lENDAS . API'icOVADAS I'Blu\ CO~L\IISS,\0 

BL1-11'l'A PAUA DAR I'ARIWER SOBRE O · 

l'ROJEC'ro 

' . ·. · . 

, . . . 

. i i . 

' I 

· I 

· · .: · .. 

J.:~lr·!~DAS lti~JI~JTADAS OU l'RF.JUOIOAOAH 

' , ' 

. . . 

da eleição não tiver rosidenoiu 
e'ffocl.iva no .. ·EsLado pelo .. qual ,:. so 
•JH'opur.m· cnndida(.o.» . - .· F1'a.nds~ 
co Badm·ó. 

Ao . at'L 26, · incluam-se .. depois 
das , ·pnlaYt'US - os sucm·doles·. que 
oxet•cm•om - as palavras - ou 
não. - G. iJosmwo. · : · 

ArL 26. N. i. ~si passar o: n. 1 
deste. al't . . subslit.uu-so n pnlttvrn 
- nn tm~icladc - pot: cnt•gos occle~· ~ 
sia:st.icos. · · · .. · 

Ao n. G, depois dÜ pu-lavra __. 
salvo --..:.· cliga-so-os a1posentados, 
avulsos ou em d isnon ih i \idade," 
dcsdo mais de um anno. - José 
Huoino. · · 

Snpprima-so o n. 7 do . art. 26 
c acct·esccnte-sc: · · · 

Par·agl'apho unioo.- Os enume-. 
rados nesle . artigo, · excepto · os re
Jig·iosos regulares e súculnros, só
monto silo . inelcgivois pelo, Estado. 
ou \Estudos on1 quo exerce~etl1 

'i 



.. 

, · Art.. 27 ·. 

: :N. .Cnma·rn com~)õo-se de . depu
tados : olcit.os })elos Estados o pelo 

·Disl.riclo ·.Fedeenl, .mediante o suf-
-fr_ngió . clircclo. 
- §. 1,0 O _ numet\o dos deputados 
sePá-fixado .pelo Cons·resso, em - pro~ 
'porçfio quo não excederá de 
um por sélenta mil habitantes. 

.... · ... .. ... . 

~ 2,0
. Para eslc fim mandará o 

Goyerno Federal proceder, dentro 
-em' ' tTes armos da inaugurac-fio elo 
}Wimeiro Congresso, no recengen-.' -- .. ···-··· ... - . . . . ' .. .. . . .· . 

Art. 2;7·- Diga-se·: 
A. Carnnrn dos Denulados se 

compõe dos I'eprcscntantcs da Nn
çfio eleitos · por Estados e pelo Dis
tl'iclo Fedei'Ul, mediante suffrngio 
clirüeto. 

I ' 

§ 2.0 ·S\\pt)i·imam-se as palavras 
. -·nent.ro em t-res annos da inau
guraêfio elo · pt•imeiro · Congresso 
c. _çl_ign-$e~ . : : .. c)e$.cl~.., já_ .... 

autoridade~ ·!_.._ Epilltcio Pessôa. -
J. Retumba. . . 

tSubslilua-se o § :lo elo' nrl. 2-G 
pelo seguinte: · ' · . 

Os religiosos c . qnacsqucr que . 
vivnm em commttn idade · clattsh'{ll. · 
- Fi·ancisco Barlcn·ó. ' : 

., 
]i 

I 

i'' 
. ii 

·I 
I! .. · 

l; (\ 
- I 

' ll 

I! 

li 
'I .. ( 

·h fi . 
·! 
!: 
I i •. ; • ~ • 
" ., . § -1.0 do al'l. 27: - . ' 

«O numero ele depu lados ser• á -11
1
.1, . , 

fixado pelo · Congt'0sso em propor-
cão á po·puln..:-ão ele endn Esllulo». -' ~: 
- A. Cavalcanti. --.. 

Snbsl-Htw-so· o § 1 do art-. 27 · . : 1!. 
velo seguinte:. · 

«0 Congresso '· fixat•t\ o numero 
de · dept'l\ados, ·de maneira 'que 

·cada Estado c o Districto Federal 
tenhnm roprescnlnção cgual >>
E2Jilacio PtMsfJa. 

Ao ar( .. 27, § -1°-acct•csc~nte-sc: 
, tNão devendo o numero de rcpre-. 

scnt n.nl os em ,vaso nlgnm exceder 
n 2~0. ··- Joao Pinheiro. 

•• >1 , 

'L ., 

. .. 
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PRO.TECTO DB CO~~TlTUI(].\o· DOS ESTADOS 
,' ' 

;.- . ;; 

UNIDOS DO BrtAZIL ... 

1notllo da populaç-ão ela · Republioa, 
.o qual .~o rovor{l, decenJlalmenle. 

At·L. 28 

'\ . Com pelo á Camara . a . iniciativa 
de toclas .. as · leis de imiposlos, a 
fi;x~cão ~las .forças do torra e màr, 
a·· .. discussão .dos projeotos . offore-. : 
ci1dos peto Poder Exéculivo o á · 
dec\nracão.· da. proccdonçia ou inJ
pi~ocodencia da acousaç.ão c.on tra 
o . ~··esidentc · da Republioa, nos 
termos do art. 52. · · 

CAP I'l'U LO UI 

PO. SENADO 

ArL 29 

O Senado compõe-se dos cida ... 
dãos clcgivois no!3 termos do ar
tigo 25 c maiores do 35 annos, esco
lhidos .pelas legislaturas dos ®sla-

EMENDAS APPROVADAS PELA .COMMISS10 
" 

E.LEITA 11 ARA DAU PARECER SOBRI-l O B~U:~m.\S UEJElTADAS OU PHEJUDIOADAS 

l'ROJECTO 

Ao arL. 28 - Diga-se, om voz 
do - a fixacão - das leis de fi
xação-, e Oin·:vez de- a discussão 
~da discussão. 

,: ": 

( 

.. 

SuhsLilt1a-se o art. 29 . pelo . s~-
;guinlo: · · · . 
; . «0 ·Senado compõe-se do cida
:dãos elegiveis nos termos do arti
, go 12·5 e maiores de 35 annos, em 
.~nun~cro do ~res .senadores por cada 

, .· 

Ao art. 28: 
Depois das · palti.vt:as - Presi.;..; 

dente da Republicu·- nccres'cen
te-sc - c contra os ministros de 
Estado, nos · termos dos ·. m'ls~· 51 

. c 52. 
. , · 

'. 
' ~ . 

--- ·--· .. 

1SUhslitüa-so o · art ·29 rpelo' se-
guinte: . 

l . 
e.,. 
~ 

' .I 

«O Senado ·compõe-se de . cida
.dãos clogiveis nos termos do art. 25' 
c maiores do 35 annos, que serão ··. 
cscolhid.os direclamenle pelo corpo 



dos, em numero de trcs · senadores 
J)Ol' cada . um, mediante pluralidade 
de v o los.. · 

Paragrapho uilico. Os senadores 
·do' DisL1·icLo Federal serão eleitos 
·.pela fó1~ma insLituida para a elei
ção .d~ . P.residenLe da Republica. 

• 

' ~ : . 

: .. 

: . . . : . . 11 

Art. 30 • .. .. · 

ó m~ndtüo . de · Se1Ú·ldor durai·t\ 
nove am1'os, · retlOV{\ndo-:-s~ .. o íSc
nndo, .. Pclo terÇo, tri~nnahncnte . . 
. , § , ).~ No primeiro . anno da 'Pl'l
meira: , Jegislatu r·a, Jogo , nos Lra-. 
ba.lhos proparaLorios, discrim i-
1\ari\ o Scnndo o primcit·o e o se
gt.üülO .. f.ci:'çôs . elo ·S'eus· Jil"eú1bl'OS cú,io .. 
Inand{üo h a ·de cessar no lcrn:lO · do 

· ·primei1·o c segundo t1•iennios. 
:· ~ .· 2.0 Esta -discrin~in~c!ãh e)f.fe

<Jtuar-sc~á. em ·trcs hslas, corres-

l&slado c o Di-stricLo Federal, c 
eleitos pelo mesmo modo por que 
o sfio os depu Lados.» 

Sejam transferidos para as clis
~)osicõcs t.ransilorias os §§ 1 o, zo, 
c 3°, do art. 30, passando o 4° a 
ser o n. :1. 

• ! ' 

• • • o • • - - . . ... _ . -··: _ __ _ ·· · · · ··· ·-···· - - · · ........... . - - - ~ · - - • • · ·· · · ~ - • • • - - - - -

clcilot•al e pela .. mesma fól'ma por' 
<IUe forem nome.ados os depu-
lados,.- J. A. Sm·aiva.-: . 

Substitua-se o art. 29 pelq se~. ·. 
guinle: . . . . ·· 

«0 Scnndo cotnpõe-se do cida-·· 
dão~· .clcg·ivcis nos termos do arti
go .2·5 c maiores de 35 annos, CS""' 
colhidog .pela eleição. dh~ccta po~,. 
pulnr '>. . 

Su:pprima.:...se o paragi'a.pho uni~·. 
co do art. 20. - Santos Pe)•eb·a~· 

Art. 29 -· En1 vez ele ~ legis- !i 
la turas dos Estados -:- diga-se:'" .. I 
pelos Estados -, e substituam-se .. 
as palavt·ns - pluralidade de vo-
tos - po1· - sufft·agio directo.
José Ilyuino. 

I 

' . ' ' 1- ·• " • · .\ .. . "': • t •• . . .. " 

·· - - ... ..... ~ ----··· · - -·-·· · - - ..... ·--·· ... -···-- ... -~--. . - .. . 



l't:OJE.CTO DE COSS'rlT\JtÇ.\Q • 0:33. ~STAOOS 

· lJsi»os no sn,\ZtJ. 

. ' 

pollclentcs , .aos u·os terços, gru
duaúdo-se OS . SCllUdOI'CS do cada 
E.~tad'o e os do DisLt•icto Federal 

· l)ela· ordern de ~ua · votação rcs
pecUvn, do modo quo se · distri~ 
l:ua ao terço dü· ultimo trion
nio o PI'h11eh·o . votado nn Dis
ft·iclú l?cdcrnl e em · ca-da nm 
do:' · Eslados, ·o a<_\::; dois tct·ços se:'*. 
-guintos o.s outi·os uois nomes, na 
·escala dos su.ff1,agios obtidos. • 

· § 3,0 lEm c·aso de m11pate, . eon
sidcrar-se-ão fttvorccidos os mais 
velhos, decidindo-se · por sorteio, 
quando a cdado foi, cgual. 

~ . 4,., O tuandalo do ·· Senado,r 
clétlo em substilüiÇi\o de outro 
dut•aJ•t\ o lompo I•cslantc ao do 
subsl.i tu ido. 

·Art.. ·al 

-.. O. Vico-Prcsidonle da Rcpublica 
scr·-cL · lpso lae(o, o Prcsidcnta do 
f:m\ado, _ onde .. s6 lch\ o volo de 

. ·,. .. •• 

~llENO,\S APPltOV.ADAS PELA CO~UllSs.to 

BU!lTA PARA DA.a PARECER SOBil~ O . UltESDAS RHJIHTAOAS ()U · l'REJt]D~CADAS 
•- l'ROl~CTO 

·.( 
. . ~ : . 

... · : 

. : ; l ~ . 
·'' 

''· 

. . . . .. . . . . . . . . . . 
,, 

....... ' . ' .. • t • ' ' 

. .. 
: ' 

. ' . . : : 

Substitu li v o ao a1'l. 31: 

«0 Senado olegm~tí .o sou Pr~-' 
sidente . e Vice-Prosidento»'. ' ~
Lopes 7'rovão. :--~Gil' Gottla,'t• ,. 

I 

I 

.! 



6nalidade, c · sct'ú substituiclo, nas 
àu"s"cncins e ·. iJnpedimenlos, pelo. 
Vice-'Presidenle· dessa Camara. 

Art. 32 

. Com.pclc ' iH'ivativamcnte ao rSe
ntüto jqlgar ·o Presidente da Hepu~ 
bliéa o os ·demais . funccionarios 
fedoraes designados pela Consti
tuicão,• nos termos c pela fórma 

. CJilÓ ena }ll'CSCI'CVC. . . . 
.§ V> O Senado, qunnt~o · dclihm•ar 

·como . ll'ibunal do · ,iustiÇn, · será 
lWCsidido ipelo Pi·csidcnl.c .-do .Su
premo 'fl';bunal · · FedotaL 

§ 2." Nfío pro'feril'tí sentença 
cont.lomnaloria sc.niio por .dois 
l01·ÇoF; dos mcmbPos presentes. *. 3.0 Não poderá·: im:por outras 
llCÍHls mais que a pcttda do cargo 
n a inca.p·acidnde . de oxm~cer qual
fJUCt' · onLro, sem PI'ejnizo ela ac.c.;ão 
da justiça ordinuria contra .o con
\Jrmnndo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• t • t •••••••• 

I 

Suppt•i.ma-sc Q art. 31. ...... : Sa1H 
tos Paref1•a. : 

·i 

, . 

·,·. 

APL 32, ~ 3.0 ncdija-sc assim: 
<<Nfio podon(l., impor ouLl'as ponns 
senão as que csLivcretn cstabeleai
dnH em lei penal nnlet'iO.l' no dcli
clo». - José lfuaino. · 

. . 

Supprima-so o cap . . 3°, h'misfc.:. 
t·indo-se os nPLs. 31 o 32 Jlara o 
cnp .. 2°, con} esf.n modi~icação: on·do . 
3e dt~ - Senado - dt·ga.:.se: Con~ ·. 
gt•csso - Ju.Un de· Cas.t:i.lhos. .. _ · 

.. 

'i 
:I 

:J 
(,A) 
tO 
~ 

! 



J>flOJECTO DE COXSTlTUI(i:lO DOS EST,\DOS 

UNIDOS DO DrtÁZJL 

. . 
CAPITULO IV 

DAS A'l'TRIDUIÇÕES DO CONGRESSO 

Art. 33 

CompoUr .privativaúlotüo no 
Congresso Nacional: 

to Orçar' a r(3coila e fixar a jos
\POSn '.fodettal, nnnualmonte; 

2.0
. Au Lorizar o Podet' Exccu Li v o 

a contrahir omúrostim'os o· fazer 
outras operacõos de credito; 
: a·.o Legislar sobre a .Q.ivida pu
ni ic~a o estabelecer os meios ·para 
ó setr rpngnmonlo; · · 

·~·.o Regular a arrecadação o dis
tribuição das rendus nacionncs; 

5.0 Regular o commm'cio inler
rtncional, 'bom como o dos Estudos 
entl'c -si ·c com o DistrictQ Federal, 
alfnndegat' portos; · cronr ou sup-
p_rimh' enLl'oposlos; ., · 

E:\IE.NDAS APPRO\'.\DAS 

EJ.l~ITA PAHA DAU 

l'UOJEC1'0 

l'ELA COlUIISS.\0 

I•AUECEH SODilE O 

Additivo - Tomnr as conlns da 
roceHa o dospeza de cada oxoJ•ci
oiQ finanoe.i~o. 

N. 4 - Substitua-se n. palavra· 
- nacionaos- pela- federa os. 

. '• . . . . . . . . . . . . . ......... .. ; ' ... . 

EllENDAS nEJEITADAS OU PUElJUDlOADA·s 

. • ! • 

., 1 

'· 

.li ..... .. I ... 

,· . "'• 
~ .... J • . I 

-· : ··· ~-· ~_. 

N. 5 - Transfira-se para . o 
cup. 3° da secção 2.• Jttlio de 
Caslllhos. 



6.0 Lcgi91ar sobre u navegação 
dos rios {lUO banham ·mais do um 
Estado, ou cor1'am 1p01' torritorio 
exLrangoiro; · · 

. , . 
'' 

7.0 Donqminar I'< o poso, valor, 
ihscriv·cão, typo o .. _donoü1inação 
dns moedas; . _ 

8,° Cr~ar bancos f~e · .e!nissão, le
. gislar sobro 'clla e tribülal..:u; ' 

'·' 

9.° Fixar o pach·ão''dos pesos e 
medidas; 

N. 6 - · SubsLilua-so pelo se
guinte: 

<< Legislar sobre a navegação 
dos rios quando bml'hem. mais do 
·um Estado ou oxtenda-m-sc a ter
rilorios exLrangciros. 

N. s· - Legisla!' sobre lmnéos1 
de emissão. 

10; 'Resolver definitivamente N. 1 O. - Divida-se em dois 
sobre os limites dos J~stàdos entro : numeros. 
si, os do. Distriolo Federal o os do · · · a) Approvar os tratados de li-

N. 6 - Substitua-se - · legislar 
sobre navegação dos riós que ba
nhem um ou mais··: Estados da 
Únião, no todo ·ou em parte. · 
B. n. -João Neiva . 

'.' 

N. 8. - Subslilua-se assim: -
Legislar sobre insLiLuiç.ão . de 
bancos emissores do n1oedn · papel 
convcrtivcl, não podendo. eri1 ·caso 
nlgum orent• n1onopolio . para 1 
omissão de · bilhetes .bapcarios, 
nem do~rctar curso forçado .para · c:.o 
os mos mos. - J-ulio de · Castilhos. ~ 

N. 8 do arl. 33. -. . Fique assim: 1 
Ct·em• bancos do emissã.o · do · 

moeda ·papel e legislai' sobre os 
mesmos, denegada, porém, n ·com·
pctcncia para facilitar a omissão 
a indivíduos ou associacões parti-
cu lares, ·com monopolio em todo 
o lcrritorio da União, ou mesmo 
·nbrangendo n1ais de um Estado.~ 
i1. Cavalcanti. 

· ·.·.; , 

·• 
. . . . . . . . .. - . ".. . . ~ .. 



PllOJJWTO l)~ CONSTITUJÇ.\p DOS ESTADOS 

mW]OS DO . BHAZlL 

t.ct·rHorio nacional com as nações 
limilt•opltes; 

11. DecJ•cla J' a accusação. do 
Pt·c~idente du ficpuhllca nos casos 
dn nd .. 53; 

1·~- . Autorizar o Governo a dc
clat'lU' a guerra e fazer·a paz; 

13. Hcsolvcr clt:rfinHivamcnLe 
so1)1'c os Li·alados o éonvcnções 
'cbm as naéõ'cs extraúgciras; , . 

!1 ~; Designar ,., a ~a~Jital dà 
União; · 

-15. Conceder subsidios · aos Es-
bulos, na hytJolhesc do art. /1°, · 

. . HL Legislar sobro o serviço dos 
corl'cios c tclogt•aphos; · 

. ,. 
J.};\Jg~DMJ Al'PltoV~\DAS PELA Co)UIISS.\0 

' ' . 'r 

1-~t.r~ITA. !'AltA DAU l'ARECER SOBRt: O ~~m~DAS REJEITADAS OU . PREJUDtCADAS 
Pnon:c:ro 

Jnito' celebrados llclos !Eslados 
entre si o resolver os con 1'1 i elos 
que se suscilenl entre clles a tal 
respeito; .; -

b) . Resolver -dêfinitivníhcnlo so
bre os lhnilcs do Districlo Federal 
e os do t.orritorio nacional com ns 
nai:ões limitrophcs. 

Suppt'ima-s(f _o art. 1 J, oor con
trndiotorio: 

. . N. 12 - Accwcsccnte-sc, depois 
do. palavt'a- govct'no -, cxgoUado 
o recurso do .arbitran1cnto. . I! 

4 • • • • • • • • • • • • • • ....... ' • • • • • ••• 

·············· ... , ........... . 

, I ~~; 

" 
N. U.- Dign-sc- Jnudar- enl 

vez de - - designar. -José Hyginp. 
~· ' !Óf, t • - ~ l l a..l. 

. ~. lô. -·- rrransfil'a:-S~ l)al'~ .o 
ca p. 3° da secção 2", nestes termos: 
Regular o serviço do Correio· e Te
kg•~n,phos -Julio de Castilho$. - .. 



1 i. Adaptar o t•cg·imcn conYe
.nienl:e ú segurança da$ fronteiras; 

: . J 8, Fixai' annual mente as forças 
do tei'I'a e mar; 

H), Hegular · a eoml)osiç.ão do 
EXCJ'Cilo; 

20. ConcedcJ• ou negar passagenl 
n fon;as cxtl'angoiJ·as pelo leri'i
f.or·io do paiz, pal'a onerações mili
lm·e:.;; 

;H. i\fobilistu· c uLilisar· a força 
polic-ial elos J~st.ados, iws casos ta
xados pela Consl if.ti iç.ão; 

. 2.2. Declarar em esl.ado de sitio 
l,tm ou mais pontos do territorio 
~1acionaJ, na cmorgoncia de aggr~s
são IPOl' forças oxtJ·an:g·ei I'as, ou 
commoção interna, c approvat· ou 
sus'J)cndct> o dcciarado peJo Po- · 
der Executivo, ou seus agentes 
rr.;;;ponsaveis, nu uusoncia elo Con
gJ•c::;so; 

23. Hcgulat· as condições c o pro
ces .. ~o da eleição pm•a os caJ•gns fc
deracs em lodo o .. paiz; 

N. 117. · - 'rransfjra-sc ,pm·n o 
cap. 3° da secção 2.• 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... 
N. 19.-diga-se- Legislar so.., 

bt•e a organização do Exercito .e dn 
Armada. ~-

. . . . . . . . . . . . . . . .. \ .. ' . . . . . ... 

..... ' .. ~ . . . . . . .......... . 
li 

o ' o; 

N. 22. -· diga-se: - dcclaJ'tU' em 
estado de sitio um ou mais ponl os 
do torritorio nacional, na emm·
gencia do aggressão por forças ·ex-· 
tJ·angoh•as, · ou de con1moção in
terna, . o approvar ou suspender o 
sitio .quo houver sido dcclat•ad.o 
pelo Podm' Executivo ou seus agcn
f.cs rosponsaveis na auscncia do 
Congresso. 

" 

N. -18. AccrescenLc.:..se: ~ e 
regulai' as suas composlções. -
G. Bésott?'O. 

19. - Transfira-se pa1'a ·O · cnp 
3° da see-~.5.o 2n . -. Julio ele . Oast-i-
lhos. · 

t· ·N. 20. 'ri·ansfira-se· ·para o i· 

cap. 3°· dn secção 2". - Jtilio de 1: 
CasUlhos. ! 

N. 21. - SuhsLiLunm-se as pala
vras- força policial-por- mi- · 
Jicia eivica. - . Josd H-yuino .• J 

l • . .. l 
; 
,o ., 



l'RQJBCTO DE CONSTlTUlQ.\0 . DOS ESTADOS 
. ' ' ' 

UNiDOS l>O DnA~IL 

• if 

24. Codificar as' leis civis, cri
n1innes e com1ncrcines -da ncpu
blicn. c bem nssim as lWoccssuncs 

· da jusUça federa I; 

25. Fixar os \'encitncntos do.s 
:minlsLros ele E-slaclo; 

26. Ct·car .c SUiP·IWirn\1' cn'\pt•cgos 
publicos · fcdc•·acs, fixar-lhes as 
attrihuiçõm• c cstipulnr-thes os 
vencimentos; 

27. ·Instituir Lrihunacs suhordi
nados · ao Sup1•"cmo 'rt·ibunal Fe
dera}; 

28. Legisla t' cont1·n a J)il•ataria 
'e os nttentndos ao díreito elas gen-
tes; f! . · · _ 

29. Conccclm· nmn islia; 
· . 3·0._ Commutar o per·doat· as pc
lU\~ · imlpostas, por crimes do · rcs-

EllB.NDAS APPROVADAS 

El.1~1TA }lAUA. DAR 

l'ROJECTo · ·. 

PrnLA COl\UliSS.to 

PARECER SODlt E O 

N. 24. - Legislm• sobre o direito 
civil, commorcial, odminal o pro
cessual da Justiça :Federal. 

NosLa disposição não se comprc
hcndem as contravenÇões policives 
ou do · cliSiposiçõos I'cgulamcnlarcs 
nas nutl orins que forcrn da compe
toncin dos Estados, nem u locacão 
elo scrvicos. 

N: 2·5. Supprima-so, por supor
fluo. 

)• 

I I t f • . f f f f f f f f f • ~ f .. f f f f f f I f f f f f f f 

N. 27.----.Assim :-Orgnnbmr a jus
tiça federal c nos t.crmos do arL. ·54 
c seguintes da sccç.fio 3.• __ 

N. 2-8. Suppl'ima-sc por súper
flu o. 

,, . 

E:\IENDAS REJEITADAS OU PREJUDICADAS 

Ao nrL. 2·L - Accrescenle-so :
snndo pcrmiLLido-... nos Estados, 
quando aquelles alterarem-lhes ns 
disposições de modo a ada,ptnl-as 
ás suas necessidades cspccoiaes o 
interesses peculiares e proprios
Otti1narães Natal. 

N. 20. Supprimnm-se as palavras 
- fixar-lhes as attribui~ões G es
tipular-lhes os vencimentos. - G. 
Besouro. - · ... 

I 



po_nsnbilidadc, aos 1'unccionario#3 
fedoracs; 

31. J.Jogislar sobre as terras elo 
propriedade nacional o minas; 

32. EslaLuir leis pcculiarc_s ap 
·DistrictQ Federal; 

· . 33. Suhmellcr. á. legislação espe
·oial os .pontos do torl·itorio da na
lpublica nccessarios · para a fun
daQão de arsenaes, àü outros esta
belecimentos e instituições de con
:venionoio. federal; · · 

34. Legislar sobre o ensino supe-
rior no Districto Federal; . · 

35. Regular os casos do e:xtra
diçõ.~ onLre os Estados; 

. . . . • • .• •. • • •·. ·. ·. -.- .•. -: f' ;.•:··· · ·- ·.·;. - ~ -1 .. . - •: · ·•• .. - . - ••. • • 

,, 
~ t t t t I t t t I t t , t I I I t t t I I t t t t , t t t t t t t I 

.. -· - .... . 

far. 32. Diga-:se·: - L'egislar sobre 
a organizncão mun'icipal no Distri
clo Federal, bem como sobre a po
licia, o ensino superior c os dcn1ais 
-sorvic.os que na Capital forcn1 rc
·servados para .o Gove~no da União. 

.. • ...... , ·, ·:··· ...... . ~ ~ ........... . 

t· .. 

I I I I I I I I I • I I • ,• t I I I t t I t t I t I • I f t I • t I f I 

: . . . . . •. . . - ~ ' . . . . . . 

·Ao N. 31. Legislar sobre· 
terras c minas que forem adqui
ridas pela União.-Natal. Httlhõas. 

Ao N. 31 - Accreccnle-se : -
ncllns existentes. - João Pinheiro. 

iN. 31. Supprhnan1-se as palavi·as 
-c tn~nas.- Julio_ ele Castilhos. · 

N. 33. S~tpprima-se . - José Hy.
oino. 

N. 35. Supprima-se, por incom-· 
rpaLivel com o systemu de organi
znção judiciarin adoptado. - Jos(f 
11urtino. .. 

36. Velar na guarda da Consti- N. 36. Passo para o n. 34: a N. 36. - Supprimam-sc ns ;pala-· 
tuição e das leis c providenciar atlrihuição de velar na guarda da vt•as ~ c providenciar sobro ns 
sobro as necessidades do caracter Constituição e das leis. ne~Jcssidadcs de caraolcr federal.-· 
federal; · . __ . ... .. . ... .. .. .. ... . . .. ti.~ :-:·:~ ~ -.' .. -... __ ... :. ............. .. .. ·-___ ... ---·.-.· .. . Jos.é. Huuino. 

,, 

J. 
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I'nOJIWTO VI~ CONSTl'l'UJÇ,\0 DOS l!lSTADOS 

UNIDOS DO BRA?.lL 

1-mENUA~ APPROVADAS l'l!lLA CO~DilSS10 

EJ,RITA PAHA • DAR . J>AitECEit SOBRE O 

PllOJEC'lO 

~------._~------------------- -------------------------------·------------------------------
37. Decretar as leis e resoluções 

nocessnrias no oxercicio dos po~ 
dores cn1 quo a ConsLituioõo. in
veste o Governo da União; 

38. Decretar as lois orgnnicns 
para n oxccncão. comt)letn da Cons~ 
tituicfio. 

Arl. 3ft 

Incumbe, (lutrosim, no Congres
so, · rnas não privalivan1ente: · 

L o Animar, no pniz, p desenvpl
vimenf,o da educação publica, a 
ngricu ltut•a, a intlustrin e a immi
g•·nçüo; 

2.° Ct•enr instit.uições de ensino 
superiot• o secundnri.o nos Estados; 

N. 37. Depois dn spalnvrn - po
deres - diga-se: - que perten
cem 1\ União - c Slll)t)t'itna-so o 
-~csf_o o; . • . ' ·' 

t • t t t t t t t . t t ~( ~ t . I t . t .• . . f ·. t f _t . t t . t t t t t t . t t 

N. 1. ..__ Redija-se assirn: 
«Animar no paiz o desenyolvi

tnento elas loUras, a~tos e soiencias, 
bem corho á in1migração, a agri
cültura, industria e co_n1n1crcio, 
snm pr'ivilegios que tolham a ncção 
dos governos locaes~ 

Passem 1pat·a o llrcsidcn{o. dn He
pub\\ca as nt.lt·ibu ições do arL. ·33, 
§ § 5, (), 7' 8' {)' ;l" ' 15' J 7, i ü t 
20, 21, 22, 23~ 24, 26, 27, 28, 29 
nl.é 3 l, 3i o 38. - Muniz F1'eh·e. 

Supf)l'ima-se o n. 2 do cn~~. 34-
Bulhões. · · 

N. 2. - Aoorescentc-se: ~ ·o 
inst.i tu içõcs de 'ensino secunda rio 
no Dist r·ict.o FNlcral. - José lly
(llno. 

.. . 

·l 



.. a.a·. Provõr: a instNtccão pri
" mar ia o secundaria no Districto 
Federal. . · ·. . · · ·. ; . 

,.. , • . ':1! .. ,.f • •• 

· ·Pài·ag·rnpho unio~. Qun~squer . 
on Lras desposas do caracter··· local,· 
na Capital da Republica, incumbcn1 · 
exclusivamente· n. autoridado n1u
·nicipal .. 

OAPI'rUlLO V 

DAS J~Eis E RESOLUQÕÉS 

Art. 35 
; 

. ; 

•' 

· Salvas ns ~ oxcop.cões do art. 28, 
Lodo~ os pro,wctos de lei poden1 ter 

· . ol'igom, . indistinctamento, na Ca
marn ou no Senado, soh a· iniciativa. 
de . qualquer do .. seus ·membros, ou 
lll'Opost.n, crn n1cnsagom, do Podor 
J1~xe.cntivo. . 

Ao 'i ri. 3. :--"! Supprimarn-.se as 
palavra~ · - prhnar,ia c ::-
Pas~e .~ pnragrapll.Q unic.o para 

o. art. 66. 
Art. 35. !""---: Supprh11am-so as pa

lavras ~ .ou 1proposta em .men
sagem, do Poder Executivo, para · 
ovitnz~ con.trndicção con~ p art. 28. 

. :· 

N. 2. - Onde se dir. crear. 
,_ diga-se -. auxiliar. - JnUo. 
da CasNlltos. 

Substiluan1..:se os ns. 2 e 3 por: 
N. 2 .. - Auxiliar n crcaçüó de 

inst.i tu ições de ensino. e de assis
lcncia nos Eslados o no Dist.rlcto 
li'ocier·al. - Lo1ws 'Provão." · 

Art. 35. - Acet'esconlc-so t\s pa
lavras - . Poder Executivo - que 
daN\ publ ioidade, com untecedencin 
de t.rcs mezes, nelo 1nonos, nos 
projeol.os de lei rqÜe hOU\'01\ do 
offerecer ao Poder L~gislatlYo -
Julio de Castilhos. · ., 



•· :. 

. . 

1
._., PltOJECTO · DE CONSTITUIQ.\0 DOS ESTADOS. 

E:\[ENDAS APPROVADAS PELA COM~ISSÃO 

UNIDOS DO BRAZIL 

Art. 3ü 

O J)rojectQ de lei, adoptado 
numa das Cmnaras, sert\ subrnet-. 
tido à outra; e esta, si o approvar, · 
cnvial-o-l\ a9 Poder E~ecutivo, que, 
l\l}qu,ioscondo, o sanccionará c prp
!llUlgnl'á. 
· § · i.0 Si,· pol'érn, o Presidente da· 
-Republica o julgat' incoilstitucio
nat; ·ou co.ntrario aos interesses 
da · nà(jão, , oppor-lhe~á o seu v é to 
dentro do. 10 dias uLeis, daquello 
en1 quo ·1·ecebou o projectci, devol- · 
vendo-o, nesse mesmo praso, ú 
Garoara onde olle se ·houver inici
ado, com .os n1otivos da recusa . 

ELEITA l>AUA DAR PARECER SOBRE O 

:Pl\OJECTO 

.. .. 

Ao art. 3.6, § 2°. -tmlhníne.:.se o 
que se segue depois 'da palavra -

. § .2,0 O .silencio do Poder Exe
cutivo no decennio importa na 
.sanccão, . salvo . si esse termo se 
cumprir estando já encerrado .o 
Congresso. '· 

sanccão. 
· Ao art. 36, § 2.0 -Substitua-se 
~ a ultima parte por estas palavras
. dará publicidade ús suas razões, no 
:caso de recusa de sanocão quando 
:estive~ encerrado. º· pongresso. · 

., ,, 
E:\!ElNDAS R~JEITADAS OU Pltl!lJUDICÁDAS. 

~ ... 
O · .. o ... 

n. 

L 

• I • I 



· * 3.0 Do_volviclo o PI'ojccto á ·ca
maeu. indicadora, ulli se sujcilarú 
a uma discussão o ú votação no
minal, considerando-se appro\'ado 
si obtiver dois terços dos suffragios 
presenles; · c, nesle caso, se romet
Lerú . a outra camara, do onde, si 
vencer, pelos mesmos ll'amiLes, a 
mcstÍ1a maioria, voltar{\, como lei, 
ao Podei~ Executivo ipa 1·a a solOin
nidado. da promulgação. 

§ ti.0 A sancção c a pt•omulgação 
effoctuam-sc por eslas fórmulas: 

1 n <<o CongJ'CSSO 'Nacional de
creta, c ou sancoiono n seguinte lei 
(ou rcsol ução) »; 

211 <<O Congr·es:-;o N acionai de-
• et•ola, c ou pt•omnlgo a ~ogu inlc lei 

(ou resolução)>>. 

Arl. 37 

O pt•ojocto de lei de uma camara, 
emendado . na oul.t·n, volverú á pri
meira, que, si acceitar as emendas, 
euvial-o-ú. inodificado em confor
midade Jleilas, ao Poder Excculivo. 

~ f .u No caso contrario, volverá 
l't camat•a revisora, onde só se con

~ sirleraçüo approvadas as alterações 
si obt.ivcrem dois terços dos suf
ft•ngios p~·osentes; C1 nesta hypo-

Artigo addiLivo ao art." 36 ·· 
Não sendo a lei promulgada pel.o 

. Presidente da Republica, nos- casos 
dos §§ 2.o c a~, .donlr.o. en1 tiS horas, 
o Presidente elo. ;S'enado a promnl
S'UJ~ú, usando ela seguinte formula: 

«O Congresso· ·•Nacional decreta e 
promulgn a seguinte lei (ou reso
lução>>-. 

,f 

" 

Ao § 3° c1d aPt. 3ü-:Substi tu
am-so as pat4vras -. dois terços
pclas-aindn 1)1aioria.-G. Besouro. 
Bulhües. - . Mr l'allactao. 

j 
t 
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I 
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l'ROJIW'l'O DF. CONSTI'I't!IÇ.\() . DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DllAr,ll, 

thcsc, Lornar:í. tí. cama r a iniciadora, 
q'tlc só as poderá reprovar n1edi
anto dois terços dos seus yoLos. 

§ 2,0 Hojoitadns deste modo as 
aHor·acõos, o jwojocl.o submoUor
sc-~ sem cllas á sanccão. 

Art. 38 
,, 

Os 1projoctos LoLalmcntc rejeita
. dos, on não sancc.ionaclos, não .se 
poderão renovar na nies1na sessão 
legislativa. · 

SECOXO II 
~. · ,, 

PODER. mxECUTlVO 

. CAPI'rULO I 

DO Pl\ESIDENTE E DO VICE-PRESIIDENTE 

· Art. 30 

Exm•ce o .P{)dor Executivo o 
Prcsidcnlc dos Eslados Unidos do . 

E~IENDAS AP.PROVADAS 

ELEITA PARA DAR 

l'ROJF.CTO 

PELA COlUilSs,\o 

PARECER SODRI!l O 

Ao art. 38. - Supprima-so a pa
lavra - _totalmente-. · 

'.' 

E:\IENDAS HEJEITADAS OU PREJUDICADAS 

I ' 

L 
~ o . w. 

I. 

I 
. I 

\ 

I 
.i 
I 
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Brazil, somo chefe clcctivo da 
nacão. 

§ Lo SubsLi Lu o o Presidente, no 
caso do impedimento, o succede
lhe, no do ·falta, o Vico-Prosidente, 
eleito simultaneamente com ello. 

§ 2.0 No impedimento, ou falta, 
. do Vice-Presidente, serão successi
vamento chamados á prcsidenoia 
o Vico-Presidohlo do Senado, o 
Presidente da Camara o o do Su
q)remo rl'ribunal Federal. 

§ 3,0 São condiÇões essonciaos 
pm·a ser eleito · Presidente ou Vice
Presidente da Repuhlica: 

··I o Ser brazi'ioir·o nato 
• f ' • 

2,0 Estar no'i cxcrcicio dos dh·ei-
los politicos; :. · · 

3.0 Ser maior do trinta c óinco 
annos. 

Art. 40 

O PJ•esidon(.o excrcertí o cargo 
por sois nnnos, não podendo ser 
reeleito para o. periodo pr.csidencial 
immeclialo. 

• a • • • • • • • t • · , · • • • • • • • ~ • • • • •. • • • • • • • .. • . •J 

addiLivo ao art. 39. 
•« Si, no onso do vaga, por qual

qum• causa, da Presidencia ou Vice~ 
Presidencia, não houverem ainda 
dcco1·rido dois torcos do pcriodo 
presidencial, proceder-se-á a novn 
eleição. 7> 

..... • .. • .... • • ............. •. ·-·- ~ .. ~.: · .. . 

Ao n. i do § 3°, ~ Supprimti'-SÕ 
a palavra - ( na.to. - Gttimm•ãe~ 
Natal. 1 · 

.,·. 

I 
Art. 40. - Substitua-.so P.elo: :SÓ-i 

guintc: · ' ,. : 
«O Prosidopto oxeroerá o sou· 

cargo por sei~ nnnos, o só decorri~ 
dos dois peripdos eguuos será re ... 
eleito».~ F1•ancisco Baclaró .; ; 

~ . . . ·-·· . . -. . .. -~- . . ·- ' ··-. 

I' 
I. 

~ .. . o 
~;. 

.t . . 



--------------------------~------------------------·----~-----------
l'IVJJl·:C"l'CJ 01-1 CO~H'l'l'rl~i\.;:\0 DOS l~STADOS 

u ~mos uo llllM'-HJ 

§ l ,0 O Vicc-:Prcsidcnlo que 
cxct·cor n prcsicloncin pelos tros ui .. 
limos n11nos do neriodo presiden
cial, nüo podct•á ser eleito Pl'OSi
dcntc pal'U o porioclo seguinte. 

~ 2.0 O .Presidente dcixnrt't o oxer
c\éw do stH\l:> Juncvões, inJ1pi·oroga
vehncnlc, no mesmo dia em quo 
l.et•ntiiH\ r· o sou porioclo · pt·osiden
ciul, succcdendo-lhc logo o rccom-
cleito. 

§ 3.1) Si osto so nchnr impedido, 
ou falt.at', a substituição far-se-á 
\\üs tonnos do arl\go antocodcnlo, 
~§ 1° O 2°. · 

_R * 4,l' o .primeiro perioclo. l)resi
lloiwin\ lermiuan\ aos -!õ do no.-
Yemhor ele -1806.. · · 

. j .... 

~~\K~U,\S Al'Pno\'.\D,\S PEL,\. CO)DlJSS.\0 

J~LJ.':l'fA .PAHA DAR PAilF.CI-;n SODRI-: O E~U:XOA ;.; HI~ .JIWl',\1).\S cJU Pltl-!JUOICAO.\S 

PROJl~CTO 

............ _-....................... : 
·------------------------------

Ao § -1 u dot ar L. li O.~ Em logar 
de - pelos Ü·es ulUmos unuos -
diga-se: - dchLro dos lros ulLimos 
annos. -l!.:11il<teio Pessôa ., 

Substitua-se o art. 4.0 pelo se
guinte: 

«O Prc:5idehle da Hepublicn dos 
Estados Unidós do Brnzíl oxorccrú 
o cargo pot' CllH\tt'o unnos, \lÜO po
dendo set· reólcilo pal'a o 'periodo. 
rn·c~idencial seguinlc. 

§ Lll O Vice+Prcsiclcnto quo oxer
cm· a 'Prosidunt'ia por dois nnnos 
núo podct·ti ~c r elo i lo Presiclcnle ' 
pat·n o ,pcrioclq immcclialo. 

1\funlenham~so os §§ .2° o 3° o 
8tthstilua-s9 o

1 
4° pelo seguinte: 

<<0 primei rol per iodo . pt·osidoncinl 
lorn1inarà aos 1'5• elo novembro do· 
189-L -·- Fleu1'1/ Curado.- Bulhões, 
- G. Besou1·o. j-. . B. La1Hh'. 

Ap art.. 110. ~ D.epois das palavras 
- por seis annos _:. uccrcsccntc-so 
~excepto no lH'imeiro ucriodo, que 



· ~\.rl. .H 

·Ao empossar-se no carg·o, o Pl'C
~idcnte pronunciará, em sessão 
publica, unto o Supremo 'J.1ribunal 
l~,ccloral, esta affirmaoão: 

« Promctto manLm' c cumpPh• 
com porfeHa lealdade a Constitui
!:iio 1Podcea1, promovei~ o hem geral 
da Hcpnblica, observar as suas leis, 
· sqstcntar-lhc á união, n intcgl'idn~ 
de c a indc.pcndcncin.» 

ArL 42 I 
O Pl'osidcnlo o o Vico-Pl'osidentc I 

nno púdem snhir do torriLorlo nn
oionnl scn,1 permissão do Congt'csso, 
sob ~pena de perderem o cm·g-o. -· l 

l.cl·miuará aos 15 de ~1oveml>~'.O. do 
l895. . 

Ao § 2"·· do mesmo artig·o. - De
pois da pnlnvi;a - . Pt~csidente -
accJ·csccnlc-so: - não poderá ser 
1 ecleifo .pn1·a o·pcrioclo presidencial 
immecliulo c dcixarn, e.tc. (o. milis 
eomo está). : 

Ao ~ 4° do nicsmo artigo_ - :Sup- ; 
)H'ima-se. -~llaclwdo. . · · . . . ·: .. ,., ,_ 

J 



Pl\CIJECTO D~ CONSTITUJÇ,\0 DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DHAY.IL 

Al'l. ·~3 

O Presidente c o Vico-Pt'csidcnte 
perceberão ·· subsidio, fixado pelo 
Gongl'csso no .pcriodo presidencial 
nnfcocdcnlc. 

CAPI'l'ULO li 

DA IH,EJÇt\.0 DE Pl\ESIOEN'l'E E VlCE
PRl~Sli>EN'l'E 

Art. ~!1. . 

O Presidente c o Vicc-Presicll)nlo 
·soriio escolhidos pelo povo, medi
ante eleiç.fio indirecla,para n qual 
cada Eslndo, bem corno o Districto 
Federal, eonslíluirn uma circnm
se.ri,pção, corn eleitores ospccincs 
em numol'o dtttplo do da respectiva 
rcprcscntacão no Congresso. · 

~ 1.0 Não pódom ser cloitoJ•es os
p~cciacs, além elos enumerados no 

B~mNDAS AP.I'ROV,\DAS PELA CO:\OIJSS.\0 

' l!ÜWl',\- l•AIIA DAH PARl~CF.lt SOBR11 O 

l•noJECTO 

( . 

•• 

Suhstitulivo nos twls. 4.1, 45 c 4G: 
<<0 PJ•osidcnLo o o Vice-Presidente 
dn Hopub1ica sorãp eleitos pelos Es- . 
Lados, tendo eada, Esludo sómento 
um voto. 

~ to O voto de cada Estado é o 
ela' maioria dos seus eleitores qua .. 
lificnclos parn ns elciçiõ'es de depu
lados ao Congresso NacionaL 

_§ · 2.0 A eleição serú dirccln c 

B~lBNDAS nlUElTAI>AS OU rnEJUDlCAD.A8 
\ 
I 

• . . \ · .. .. , 

I' 

Art. 44 .. Su1JsLitua-~~ .. pelQ ~e
guinte: 

: t t . 
I 

« O Presidente · c o Vice..;.P:resi
dcntc da. RICpublica serão escolhidos 
Dolo povo, mediante suffragio dire
cto, realizando-se n eleição no dia 

· 1 do n1aroo do ~ ultimo anno do pe- ·· 
r iodo 'J.)residehcial». · Fleu.ry 
Ctt1'ado! ·. · · · .,. . - · 

l i' 

I 



l i 

nrL 2ü, os cidadãos que oocuparcm 
cargos rctr·ihu idos, elo caracter le
gislativo; jnclicinrio, aclminislJ·ativo, 
ou miJit.a1', no governo da União, 
·ou nos Estados. .· ·· · 
· § 2, 0 J.~ssa elei~~ão rcnlisar-se-:ú 
no dia ·1 o de· mm·c.o do ullimo unno 
do pe1•iodo presidencial. 

l'ealisar-se-á em f.odo o terrilorio _ A1·L 44. Substitua-se pelo s~ 
ela Hepublica no dia 1° de fevereiro , :; guinlo: · 
cl<.' ultimo Ullllo do pcriodo pro- ·. «O ·Presidente o o Vice-Presi ...... 
sidencia1. . dente soz·ão escolhidos pelo · póvo, 

~ 3.° Cacla eleitor yolar~\ por duas mcclianLo eleição indircctu; pm·a n 
=ccdulas· diffcrcnlcs, em dois chia- ~qual · cada Estado, bem como o Dis
clãos, n'uma para P rcsiclenlc, n'ou- : II·icfo PederaJ, constituirá uma cir
LJ'a 11m·a Vicc-Pr·esidc,nle, as quaes :cumscripcão c.om eleitores espc-
.scrão rccol~hidas em urnas dis- .ciacs, em numero ele ·20 por cada 
: l.inctns. J~sl a do. · I · . 
~ .§ 1.

0 

As au(.henticas. das secções ~ S. H.- J. lloluntba. - Epitaoio 
~ de cada município . SCI'fio a pu r· a das · Pessôa. 
;15 dias depois da eloiç.fio, pela rcs- Ar·L 4-i. Substituam-se os arts. 44, 
:t.Jc-clivn Camar-a on Inlendcnc.ia lt5 c 46 pelo seguinte: 
Municipal, quo ~lecicl ii'(l as quosl ões i «O Presidente da Hepublicn será 

: f'~l}lonciosns, com rc.9urso \Jura o :eleito por su•ffrugiô dil~ccLo c tnnio
).PJ1mnn1 de Appüllacao do J!~stndo. l'ia absoluta, n'o dia fo do mar~<> do 
, § · 5.

0 

Dos volos assim apnr·ados ; ultimo anno do periodo presiden-
se or•gnnisal·fio duas ·netas · dislin- :einl. A' apuração gernl1prqccderá a 
das, de · cada uma elas quncs se , AssembJóa GeraL O processo será 
.l~vt ·nrfio dois exemplares . authcn- ~ dado por lei ;orclitwrw». - lfloniz 
· LJCos. · Prcire. ~ 
: - § 6.

0 

postas qnnl.Po nulhenticns l Al't. t15 . . SulJprimam-sc os §§ 1 o, 
. serão rcmcttidns duns (uma de cada : 7o o so do m' . -15, numtcndo-so os 
: nela)' ao Govól'nador elo l~slaclo, i ~§ 2°, 3°, 411/ 5, c , 6°, - Flatl1'1J. 
: l)al'n o .rcspec.Livo nr·chivo, e duas : Cu}·ado. 

· ' ········ - .. .... · -···J-.... ·· ·- .. -- .... - ...... ···· .. · · ; ao Pr·c~idenlc da Assembléa J.JC3gis- ' 
; lativll:·.on no PJ•esidentc do Senado 
: elo l~st:ado, si eslc o livet·. 

.. ... ......... .. .. .. _ .... - ... .. , 

; ~ 7,0 No dia ·15 de maio .rcur.l~r-
: ~c-fio ns duas camm·as lcgisln.lt vus 

-·--· ··· ···- · ······ - · ··do Estudo, ·sob tl ·prcsidencin- do Prc;.. . - " . : ~ . . .• -- .... ... : .. . ' . " .. · , . • I . . . · . ' . ' ; ~ .; ~ . ._ , • . • . ...,. 

I 

I. 



l'ltOJ 13!CTO DE COSSTITUIÇ.\0 DOS ESTADOS 

USJDOS DO BltAZIL 

1<::\m~OAS Al'PUO\'ADAS I"ELA CO,lllHSS.tO 

EJ .. ElTA p,\nA DAIC I'ARt-:Ct:rt SOBRE O Elf.l::~·f>.\R lUUg{TAO,\S OÜ l'JlEJUDJC,\DAS 
PUOJECTO 

sidonlc do Senado, si o Estado livce 
duas camaras, ou, no caso con
trario a Asson1b\én lJcgislatí\'a, sob 
a fJl'esidenoia do rcspeclivn lll.·~s\
donto, o fat·-sc-á a aptu•n<:ão gor•al 
dos ,~atos, scujo procltunndos can
clidnlos do Esla-d~ ·})a\'a a presi
doncia ou vico-prG.c;idençin dos J~s-
tados Unidos do Brazil os cidadãos 
que· obtiv~\'C\\1 a nm\orin dos votos 
conLados~ 

~ 8,0 No caso do ompat.o, a Assom
h\~a cscolhm•á, pQl' maior•ia .abso
luta, um dentre. {}S eantht\alos 
cgualmente suff1•ngados .. 

§ 9,1) Lavt•adas. us neLas distinctas 
dos volos apurat\os, pnra Prosidcnlo 
c Vice-Presidente~ so cxü·ahh·ão do 
cada uma ·dollns trcs copias auUwn
Ucas, quo lerão o sogu in te desUno: 
duas rmnclter-s~-iio ao urohivo do 
!Eistado, duas ao Prcsidontc elo Se
nado da União,· o as duns J'csfantes 
ao Al·chivo N\lc)c.nn~, todas fcolwdas 
o sellndas. · 

" 

•i 



§ 10. llcunido a 15 de junho o 
Cong·rcsso Nacional, sob a prcsi
denc'ia do Prcsiden te do $c nado, 
ello abrirá as netas c twoclamal'á 
Pt·csidente e Vice-Presidente dos 
J~stados Unidos do Brazil os dois 
cidadãos quo obtiveram a maioria 
ubsolula dos volos dos estados. 

§ 11. Si nenhum cidadão ohli\;et. 
essa maioria, o Congresso elegerá. o 
Presidente o o Vicc-PI'esiclentc :por 
maioria absoluta denlrc os lrcs mais 
suff1;agados, devendo sol' lambem 
compl'ühcndidos no oscrn t.in i o todos 
os candidatos que tenham alcançado 
o mesmo numero de votos. 

§ 12. Nessa eleição cada J~~s'ndo 
Lm·á urn voto, c este caberá no can

. didato quo, na rospcct.iva rotwcscn
. · f.acão · ao Cong•·osso, obtivct· ·· n 

lYllÜOJ'Ía rohtLiva dos sn ffr·agios. • 
~ . 13. Par~ ·esse nrrcilo os l'C}WO-· 

scntantcs do cada Eslado votarão 
por grupos discr·iminndos. 

No dia 1 o de. maio seguinte se ce
}('hJ'lU'á em todo o tcrritorio da Rc
nnhlica a eleição do ,Présidcntc o do 
V i e c-Pres id ente. 

.. ~ 1.0 Os eleitores de c.aclu Estado 
formarão um coBogio; o bom assim 

· Al'L. .15. O Oistriclo Fcllet·al, no 
que respeita {\ clcitão presidencial, 
·ó nqu i parado nos J~sfndos. 

§ 1.0 A Inlcndoncia :\lunicipai do 
Distl'icto E,cdcral nptu·nrá os votos 



l,ROJI.:CTO DI~ CONSTI'l'UIÇ.\.0 DlS l:S'l'ADOS 

UNJO:.>~ DO UHAZlL 

lDmNn,\S Al'PRO\'ADAS PJ.Jr,,\. COlDIISs.\o 

BJ,l!:('J'A PAU.\. l>AR J',\Ht:CJm SODim O 

1'1\0J\~CTO 

·os do DistJ·iclo Federal, reunindo-se das secções elcilorncs a i5 de 
~odos no logar que, ·com a dcvi(~a Inaio c observará ns disposições 
nnleccdcncin, prescrc\'cl' o rcspccL1- · dos §§. . . . . . em lu do qunnlo llles 
:vo Gov(ú·no. for applicavcl. ·· 

§ 2.° Cada eleitor Yotnrít em duns ~ z.o Aos roprcscnlanlcs do Dis ... 
nll'IHts, pot• duas cedulns cli·Het·entes, l•·i'oto l?cdcrnl tem a}lplicação o 
n'uma .para Pl'csidcnt.c, noutra para disposto no arl. ~ ·'1, §§ 12 c 13.~ 
Vicc-Prcsidenle, em dois cidadãos, 

. um dos qunos, pelo menos, 1'i lho de 
;ou lro 'Estado. 

§ 3,0 Dos volo.s apurados se 01'
·gnnizarfio dnns actas distinetas, de 
onda n ma elas qnacs se lavrarão 
trcs oxcrnplm·cs nuLhenticos, desi
gnando os nomes elos votados c o 
l'ospe.ctivo numero de volos.· 

§ q,o Dessas seis nulhcnlicus, 
oujo lcôt• immcdialnmcnte se fará 
publico pela i mprcnsa, l'emcllcr
se-ão duas (uma ele cada nela) ao 
Govor•nador do ~~slnclo, pat·a . o re.-
spectivo archivo, c, para o rncsmo 
fim, 110 Dist.ricl.o li'cderal, .ao Pre
sülontc da nl unici pal idade, duas no 
Presidente do Senado da U.nião, e 

.. 
.. . 

~~mNDAS nEJ,Bl'l'.\DAS OU !•nEJUDICADAS 

, ~ .. 

L . 
' 

•. 



as duas restantes ao Archivo Nn
_cionalt' todas fechadas c sclladas. 

~~ 5.0 Heunidas as duns cmnarus · 
'en1. Assombléa Geral, sob a pro-

. . sidbncin do PPnRidcnle do :Senado, 
cllc abrir(t pceanlc cllas as duns 
nelas, proclamando Presidente ·c 
Vicc-"Jlrosidenlo dos l~slaclos Unidos 
.do ~1t·azil os dois cidadãos, quo, 
om cada ut11a deltas, J'ettnil'cm a 
rnaiôria absoluta de votos contados. 
· ~ 6.0 Si ningucm obl i ver essa 
maioria, o Congresso elegerá o 

· ·p~·osiclonlo, ou o Vicc-Prcsiclento, 
por maioria absolula, em '\rolução 

. nominal, clonlt·c os lros mais suf
fl·ngados em cada uma das netas. 
_ .§ 7.0 Nessa eleiç.fio cada EsLa(lo, 
bem como _o Distt·iclo ·I?cdm·ul, tei'á 
um voto, c este caberá úquellc, dos 
· ,tt'es candidatos, que, na rospccLiva 

., reproscnlação no Congresso, alcan
~ar a maioria relaTiva ilos suf'fra
gios. 

§ 8.(/ .P:na esse effeilo, os I'etwe
:~enlnnlcs de cada Estado, c assim 
os do Disl~·icto. Fcdm~al, votarão 
por grul)os cliscriminuclos. 

- · .... . . ' ~ ' . . - . . . . . . . .. . . 

,. _. 

• 

* 6.0 :Supprima-sc: - em vota-
ção nominal. · 

,, 

lj 

: .l·' 

: .~·.; ! ~ ·-._._. _t. 

. .. -"' . ·· •' . ... -· . . . 

· Additivo - Accrescente-se :· - -. 
~ 9,0 Si ninguern obLiyer a mai

oria de quo trut.n . o n. ó, ficará 
eleito. Q quo .Li ver 1na1.o1~ numcr~' do. 

, . 
. :: 

I 
·~ · · ... ... 
I . ,, 



rnoJF.C'fO DE COXSTlTUlÇ.\0 DOS ESTADOS 
llXIDOS DO BllAZIL 

H:\INNDAS J\PPUOVADAS l'Eiu\ eo~DllHH.\0 
BLBITA PAliA nAU PAitl~Ct-m SÓDitl-: O H~U.:NDAS IIBJI-HTADAS OU PUEJUDICADAS 

l'IWJECTO ·· 

Yol os, caso .lenha lambcrn. alcnn
rudo a maior votação dos eleitores 
nspcciacs; si assim não for, pro-
codor-sc-á a novo cscrutinio, . 
cnL1'c os candidatos que olltiveretn 11 

as duns mniorcs votações na elei-
1 
.. 

~~üo do Gongljcsso, ·.e, salvo a hypo ~ 
t.hcsc de maím'ía a\bsol:uta, ;será . t 
considerado eleito o quo for mais l~ 
volado, caso :Lenha sido, dentro os · 
conctll't•cntcs,. o mais votado na 
clciç.fl~ -feita! :pelos eleitores · cspe
ciaos. 

Paragraphd unico. Set\do ncces;.. 
saJ•io ropcl:h·{-se o escrutinio, este 
se fará aindu. entre os que obti
\'Cl'Ctn as dúas maiores volucões 
no Congt•osso~, -triumpliando afinal 
o que conseguir maioria ab~olutn~ · 
,,u então .. a l~elaliva, · si tiver Lido 
I amhom a mesma tnaioria lU\ 
eleição fciln pelos eleitores ospe
ciaos. - Jolto Pinhei1·o. 



Art. 16 

Nüo se considcrm't\· constiLuídn 
h /issembléa · Geral .para proceder 
ú vorificacüo da eleição do Presi
dente o Vicc-Prosidont.o da. Repu
bl íon, sem n proscnca, pelo !nonos, 
·(}o dors toz'.(;,os do seus membros. 

·§ ··Lo O . ·PI~OCQsso dctm·.n1inado 
para osso •finl ilos dois artigos ·pr.c

. codcnLes começat'á c findm'tt na 
Jnosnul sessão. · 
· § 2. o Foi la nessa sessã.o a cha
tnadn do.s membros elo Congresso, 
não sorú poJ'mi tUdo nos· l1rcscntes 
rotit·tu·on1,so da Casa; pat'a. o que 
se tomm'íio as convoníonlos rnodídas 
fio pPccaw;flo material. 
·. § 3.0 Nenlnun .1ncmbro presente 
pódo abstorw·SO do voLnr. · 

CAPITULO JII 
DAS NI''J'fiiJJUJÇÕES D() PODER EX

ECU'l'IVO 

.Art.. -17 
.Compete 'JH'ivnl.ivamenLc ao Pre

sidente da l\opuhlicn. · · 
. J..n Sanccionar, prmnulgar o fa

r.or pnbHmw as leis o :resoluções do 
Congresso: oxped ir clecrct.os, ins-

/{ 
li 

Quo sojarn supptessn~ do § 2° 
do art. .fü as palavt•as- para o 
·quo so tomarão as . convenientes 
n1odidas do •P.recaução malerial. 

;§.' 2.0 -8upprima-so a u!Lima 
parte. 

~ . 3,0 Nenhun1 n1etnbro presente 
l)ódo abster-se de cntt'egar sua 
cedula. · · · · · " 

Ao .art. 47., § 1°, Depois da palavra 
-....:.' Congresso -, diga-se: - salvas 
as restricçõcs estnbelec.idas nesta . 
QonstiLuição. · . 
~- ~~~.-;r• ,Íw .- ·. · ·· ~ . • ..... ~ .. • . 

APt.. 16. Supprimam-se Q$ §§ 2° .. 
c W\ - E1JUa.cio Pessóa. 

! ' 

I. 



l;JWJECTO DB CONS1'ITÍ.Jii.}.\o DOS ESTADOS 

UNIDOS UO. nnAZll, 

truoçõcs ·c regulmnentos pura a 
sua fiel execução. . 

2.0 Noinear e ·. demitLh, livrc
n1entc os tninistl'os de Estudo. 

3.0 JTixcrcer o commando supre
nlo das for•ças de lcrra e mar dos 
Estados Unidos do Bruzil, assim 
como· dns do policia local, quanclo 

· nhatnndu.'. ás t\1'\nl\s mn defesa in
terna, ou ·óxtcrnn,· da União. 

· 4,0 Administrar e dislrihuir, sob 
as leis do. Oongt'esso, conforfne as 
necessidades do Governo Nacional, 
as forças de mar e ter1'a; 

5.0 Prover os cargos civis e mi
li Lares do caracte_r federal, salvas 
as rostriocõés expressas na Ootls
tituicão. 
·: ·6.0 ·Indultar · e coniniutar as · úe
nns ... nos Cl'Ín1cs sujeitos á juris
diccao ·fedm,al, ·.salvo nos casos a 
que ·Se referem os arts. 33, n. 3·0, o 
5-lt § 12°; . - ' 

7.0 Declarar a guerra o ·fazer 
n pnz, nos termos. do nrt.. 33, n. '12 ;· 

.-

EMEND·\S Ál>l'RQVAD;\S I'ELA. CO!InUSSÃO 

ELEITA PARA DAR PARECER SODRB O 

l'ROJ'ECTO . 

1' .. 

N. 3. ~Em vez do~ commundo 
- d iga_:se.: - mando.. · · · 

. ; 

l!!~IENDAS nEJElTADAS OU l'lU3JUDICADAS 

N. 3.0 ~ Subslitua-so! 
Exercer _ou designar quen1 devà 

exercer o ·co~nmando supremo da~ 
forcas de terra e mar, quando cha
madas ás armas em defozn interna 
óu oxtCI~na da U.njãQ •. ·- G. Be.~ 
~OU1'0,,_ ., 

. ' ' 

-- ·-' 



8,0
. Declarar ilnmediutumente a 

guorra , nos casos do invasão ou 
aggrossão cxLrangeira; 

g,o Dar conta annunlmente do. N. 9. - En1 vez de - recon1-
situacão do. paiz áo Congresso Na- mondando - diga-se: -. . indica.ndo 
cionnl, ·reoommendando-lho as pro-
videncias c reformas urgentes, en1 
uma mensagem, que remotterú ao 
secretario elo Senado no dia da 
abertura da sessão legislaLiva; 

.to. Convocar o -Gongt'esso extra
ordinariamciüo e prorogar-lhc ·as 
sessões ordinarins: 

i'L Non1ear os 1nagistrados f e- .....••. · · I • ~···~ •••••••••• I ••••••• ·: 

derues; . 
12. iNomcnl' os n1embros do 1Su- N. 12. - En1 vez de - mediante 

•premo 'l'rihunal Federal e os n1i- --diga-se: -)mjeitando-a., 
nistros. dinlomatioos, n1cclianto 
approva,ç·ão do Senado; podendo, 
na ausencit\ do Congresso, dosi-

. gnal-os mn oommissão ulé que o 
IS·enaclo se 'pronuncio; 

·13. ·Non1ear os demais Incml)ros ···: • ·-~-· · · · •··· · ·I·· ~· • · · · · ·· · · · · · · .. . •1 

do corpo diplomatico c os agentes 
constllares; : 

-1'1•. l\lantcr as relações con1 os 
Estados extrangeiros; 

·Hi. Declarar, por si, ou .por saus N. 15. - Comprehenda-se tam-
ugentes responsaveis, o estado de ben1 no parenthesis q art. 5° n. 3. 
sitio om qualquer .ponto elo terri-
tprio , nacion~l, nos casos de , 
aggrcssãd oxlrangeira, ou ·g~'ave .... , . .... ... . 

N. 11.-Supprima-se, · pOl' estar 
contido no n. · 5.-João Neiva, · 
· N. 12. - biga-se: - Nomea~ 

os monbros do Supren1o Tribunal 
Federal e os ministros diploma, 
ticos. ~ J~tlio_ d<1 Ças_t.ilhp~ •. · · 

N. 13. - Supprima..;sc, por' ·.estar 
: a tnaleria contida no n, · 5.- João 

. . . ' ': 

..1 

1 ·. 

• 
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·PitO.l,EO'l'O DFJ COSSTlTUt_(j,\0 DOS I ESTJ\DOS 

UNII>OS no BllA~IL 

commoÇão intestina; 
133 1\; 2.2.) 

·. 

" 

(Arls. 77 · e 

E~IE~·WAS APPROVADAS PBJ,.\ CO~L\liSS.\0 

ELEI~'~\ l">Af!A DAR .PARECim SOBRE O 

PRO.J t·~CTo 
E~mSDAS llBJEI'l'AI>A:; OU PIU~JUDICADAS . 

AeL 1~:7. Accrcsocnlc-sc :· 
§ Organizar lodos os se1'vicos · 

fcdornes, logislnP sobre clles, osti
pnlne vencimentos c peovcl' n boa · 
rnnrchn de lodos os inlcees~es pu
blicas com ns medidas reguladoras 
necossnrias, sempre dentro dos 
creditas votados pelo Gongt'cssn 
'Pnrn cada serviço, salvo os casos 
exlraordinnrios · quo o twoprio 
Congl'osso honYci~ ,nrcvislo. 

~ IPrcslat· con las ao Congt·esso, 
dclnlhndns, da applica<:ão que hon~ 
verem· t.iclo as rondas puhl icns vo
tada~, em cada cxcl'cido {tuc for 
sendo li!quidado; fornccct· úccrca 
das .rondas o elas despesas puhl i cus .· 
todos os cscJm·ccimentos que o 
Congresso pcd Íl'. . ,, 

Suppl'imnm-sc os §§ ·1l o 12 ao 
mesmo nl'tigQ c dign-sc: · 

~ FnzeP as primeit•ns noJnencõcs 
pni·n n magislt•nfurn federal. -
Jiuniz b'N!h·e. 

.,, 

.:: . 
·' 

i i 

r .. 



;. · HL l~ntabolar üogocinçõos in~ 
. Jorn~cionacs, cclcJH'm· ajustes, cón- . 

vençoos o tratados, sctnpre cul 1'e
f'm•encl·um do 00J1gJ•esso, o approvar 
.os. que os Estudos oolebraren1 na , 

· oonfOI'midnde do n t'l. 64, submet .... : 
.. ·.tendo-os, qunnclo cumpril•; ü au:.. 

loridnde. do . Congl'('~~o. . . , · 

" 

, . -~ . . .. ; . . . . 
· DOS ~UNH:i'I'ROS DE . ESTADO 

: ~ . I 

,! . 

Arl. /18 

. o ·_.Pl'OSidenlo dn Hepuh.licn t)• nu
xiliaclo · pelos ministros de Estado, 

_. ageütcs de ·snn confiança, quo lho 
'referendaiü · os . netos o presíden1 
:CádU UÚ1 a Ulllfi dOS SOOI'etárias en1 
:_qüê' so' divido. a administraçãQ fe- . 
· dernl. · · 

At•t. lt{) 

Os ministros cl0 E5lndo não . po
derão ucchmnlnt·· onll'o emprego ou 

1S funccão lHthlicl.l. nem sn1· ~l~l\os 
Presidente . on Vicc-Pt•ósid.:ntc du 

. União. 

No Capitulo IV o seus artigos, 
bem con1o enl todas as disposições 
da Constituição em que se encontrar 
a palavra - Ministros - referin
do-se aos membros do Podet' Exe
cutivo, seja sn~stituidu pelo ·voca
bulo - Secrotarios - ·. 

Art. 48. Em vez ·de-referendum 
- . ·diga-se:- subsorevem. 

Art.. 40, Acoresoenlõ-:s~ ~ - Dcpu
l.a.do .ou Seii.~dor -depois · du pa
lavra ~. Unmo. <. 

. • .' '· i . 

l . . 

• • 

I . . • . 



; .: !_.'. · • . 

' J.»HOJEC'l'O DE ' CO~STlTUlQ~Ó . DO~ 
:UNIDOS no BHAZIL 

ELF,liTA PARA DAR 

. , l'ROJECTO 

PBLA. COMMlSBÃO 
PAnECER BODRE O 

; . 

~H~Anoa I E~u~No~a API'ao~ADAa 

----------~----~---------~--·~----~·--~----------~ 
Parngraüho unico ~ O Deputado; 

ou Senadol.' que ncccilar o cnl'go do 
tYiinislro do Estado, perderá o man
dato, I(H'occdendo-so hnmcdinta
üwnt~ a nova eloicfto, na qual t:fio 
poJol'á ser votado • 

. . 
Art. 50 · 

Os 1ninistros de Eslado não po
det·ão compurecor ás sessões. do 
Cong·t•esso, o .só se comn1unicurãu 
com cllc :PO't' es<~t·ipto, ou pcssoal
n1entc em conferencias . com as 
. oonunissõcs das ; camnrns. 

Os rclu.torios annua.cs dos mi
nistros serão dirigidos no Presi
dente . da <1\opublica· o communi
cndos por este ao Congresso. · 
:' 

ArL 51 
J • 

· Os ·ministros do Estado não são 
responsaveis a.o · Congre.sso, ou no~ 

t • • ••• \ •• '.' ,~' '.•: • · •• . • ' • - · .• •. ' • • ••••• . 

i ., l d 

,, 

EME~DAS IUll.TElTADAS OU PREJUDICADAS 

\ . 
I 

Art 51. ...- Supprima-se a pri
meira parte dQ artigo. - José Hv

. gino. 

l 



Tribunaes, pelos conselhos dados 
ao · l'résidonle da Ropublica~ . 
· § 1.u Hospondem, pOL't.Hn, quanto 
aos sous aotos, pelos crilnos ·quali
ficadós na loi criminal. . - •, \ • 

. § · 2.0 Nos crim(1s do responsabi-
Hd~de serão procos.~ados o julga
aos pelo Supremo 'l,t•ibunal l?e
deral, o,. nos connoxos coC11 os do 
Pt'~sidcnlo . da Hcpublica, pela au- ; 
torHludo oomp~lonlo .para o jul
gatnentQ deste. 

' 
\ 

§\ 2.0 Accre~ccnte-se depois da 
pa avra - Cl~ime~ - a palavra -
COU1ll1UUS. 

§ 2.0 Depois .de - responsabili
dade -.:.;.- · acor·escenf.e-se: - defi
nida em lei especial. 

Artigo addíLiv.o para sor collocaqó 
onde convier: 

E' instiluido um Tribunal de 
· Contas para liquidar as conlas da 
receita o despesa. e verificar a sua . 

. lcgalidadet antes de serem presta-, 
·. das ao Congresso. · 

Os membros doste Tribunal se•·ão 
, nomeados po\o. llresidente da a e ... 
:publica, corn ~ppr·ovação do Senado~ 
; o sóment.e perderão os seus logares 
por sentença •. 

:Ao art. 6i - Substitua-se: 

Os ministros de Estado serão · 
res(Jonsn v ois pu r seu:l a c lu~ e cun
seJhus. Nu:; el'iuws de I'e~puusa
billdr..de pt·ovna serão prucc~suuus 
e julgados pelo tiu pt·emu Tnl.Junal 
Feclt!L·al, e, uu::; de l'CSJ.Hm:;allilnJaLle , 
eunnexa cmu a do 1.1 J'e:)itJlmte Lla . 
Revubltca. set·ãu pl·oc~~sauus · t! jui
gauos oou1 eUo • .:.._ JUuniz .li'rcirc. 

•' 

·r 
~- ' ...... 
(O· 

.. . . . 



l1IlOJJW~l'O DEl CON'STI'l'UI~l.i:o DOS BSTADOS 

lJN ~DOS DO lllt.\ZJI, 

~··---

! r. 
CAPITU-LO V 

' ' ' ~ 4 .• · 

OA H I!;SPOI,(SAOlLWAOM DQ 
PI\ESJDEN''J'g 

" / 

Al'l. 5~ 

...... 

O P1\osidont.o dos Estados Unidos 
.do Brnzil · set~á suhmo~tido a prp:_ 
·cesso o·. n julgamento. depo\s que 
a Camara doolnrnr prooedenlh a 
!accüsnçfto, }1orunlo o Stiprmno ~,l,ri-· 
lHlna\ l~cdcrnl, nos cri:mos conl
muns, o, nos de .responsabilidade, 
perante o 'Senado. 

ArL. 53 

Silo (Wimes ele rosponsnbiliclado 
\· tlo Presidente dn I\opnblica os que 
nt.l.ontnm oont.rn: 
.. · Lo A existenoin. poliLion da 

T • ., c 
· u~1wo: 

2~0 Í\ Constitn icüo e a· fórmn elo 
gove.t•no feclci•nl; 

I·l ~IEXDt\:'5 ; .\PPitoV.\OAS PBL,\ CO~UliS!ÜO 
i·!l,{~l'l'A . 1'.\HA . D.\R J>AnJ,~Cim SODIIE O 

l'i:OJ J-!C'l'O 

,., ____ _ 

- ,.. .. 
... ,· .'I . . I 

r 

Ao ·ni·t. '52. àcoresóoilte-se: 
Pat•ag·rapho · unico. - Decretada 

a · prooedonoia do. aoousaQão, ficará 
o Presidente ~nspensp de ~tta~ 
Juncções. 

• 
l~Ml·1NIJA S HJ.lJloll'fADA~ OU I'RF.JUDIC.\0,\ S 

Ao art. 52.~ Substitua-se pot': 
O Pres_idento da Ropubion, dc

Do.is que o Sonndo dosonvesLil-o 
de súas funcções, será processado 
e juJg·nclo !perante o Supremo Trl-
hnna L - ~Muniz F1•ei1~e. · 

-~ 

I .:I 
o 



3.0 O livre cxcrCIClO dos pode
res publicas; 

4.0 o goso (} o c.xol'eido lognl dos 
. dil'eilos polil.icos, ou individuaes; 

. 5.0 A segurança jnLcrna do 1)aiz; 
6.0 A probidade da ndministra

ção; 
'7." .A . gtuu:dn c emprego consti ~ 

tucional dos clirtheiros publicas; 

· § 1.0 Esses delictos sorfio defini
dos em lei especial. . 

§ 2.0 Outra lei lhes l'egulnrú. n 
nccusaouo, o processo o o'· julga
monto. 

~ a.~~ Amhas ossns lois sm·ão foi
In:; nn pl'irnnira sossão do pl'imeiro 
iCongrcsso. 

! . ' 

•· JJO PODlm .1 UDIOIAl\IO 

A r L. 5-í 

Q .. -Poder Judiciario da União 
tcl'á l)Ol' orgãos un1 Su·pl•orno. 'l'd
hunal Jt'ederul, eom sédc na Capital 
da Hopuhlicn c lantos ,juizes. 
~- -- l.t•ibunncs f-nr.\el'nns, disLJ'ibuidos 
~)elo - pn i~, q uan t~~ o Con_gt'esso 
.Cl'Nl t'. 

Accrêsconle-so.: . 
8.0 

- As leis orcan1cnlal'ias vo
ladas 1iclo_ Oongros_s_o. · -

; . 

,, -

SJ~!CÇ.\ 0 I H 

Snjnm os nrls. 51 e 55 ~ubsu-· · 
t.nidos pOJ' · eslns disposições: . 

-1 .o . 

O Porl1W .T11rliciat>Ío set·:t regulado· 
pol' lei elo Oongt·csso o pelas dos 
:l~slndo:~ nn pnPLe que a. esles com~ 
pnf i,.. f cndo pol' OJ'gfios de accão: 

~ - .Um 'Sllpl'f~mo {J't'_ibunnl e-om 

" 

.; 



! . 

. PROJEC'l'O DE CONSTlTUig,\.o DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DUAZIL 

Art. 55· 

O Supremo Tribunal Federal 
compor-so-á de 15 juizes, nomeados 
na fóJ•ma do art. 4.7, n. 11, denlrc 
os ciJadãos do nolavol saber c 
r.eputacão, elegíveis para o Senado. 

! ! 

! i . 

E:iENDAS APPROVADAS PBLA CO~UliSSÃO 

El.ElTA PAHA. DAl~ PAltECEn SODIU~ O 
l'ltOJECTO 

EltB~DAS n~JEITADAB OU JIRR3UDICAD.A.S 
' ~ 

s,)dc na Ca:pi!a( da Repu\blica o 
jul'isdicção ·em trdo o ,paiz, tl'i
bnnacs de Ul)pelluçõo distt·ibuidos 
11clos Esludos o Dh;Lricto Fcde•\a\, 
na razão dn urn tr·ibunul para cada 
uma destas secções .do tcrritol'iO 
nacional, o os juizes ou tr·ibunacs 
de l L ·inst.anciu. que cada E;,lado 
r.t·eat· para si c o Oongrcsso para o t 
DisLricto Fodol'ul. l.,:) 

O Bthprcmo 'l'l'ibnnal será man
tido pelos cofl'es ela Uni fio c com
posto de um numcr·o de juizes quo 
seJn cgual ao dos tJ•ibunnr.s de n 11-
.pollação nugmcnLndo do um quinto, 
soneto seus membros em purle ti-
rados de todos os tl'ibunucs do 
nppollnçfio pelo accesso do Jniz 
mnis unl.igo do cndn um desses 
t uihlH\"f\1:::, Q1)1 }JaJ'f 0 JlOI'nOndOS pelO 
Presidente da Hopublica dentro 
os cidadãos que tiverem as qua-

I· 



.. . .-- -· 

··-~-· - - ·. . . ~ 

... .. ... 

~ . 

1 idndcs exigidas na lei, com apprQ:-, 
vac;.ão do ~cnn.,do; : · · · 

Sempre que a ·. vaga abcrlf.t. no 
Sutwemo 'rl'ihunnl rofcrh1-SO .a ju ... 
iz tirado · de algum dos' tribunacs 
de nppcllnciio, a '· subsLiLuicão t•e
cuhit·ú em juiz do! n1csmo trihunalt 
de onde' houvm•. sahido · a(Jncllo 
cuja vaga Lrn~ar-P,o de pr~encher, 
de modo que· .. ~unca · dc1xe da 
ha\'('.1' entro os'' 11Mnbl'OS . do Su

fJI'ClllO 'fJ•ibunai · u n juiz tli·ado ·· do 
cada LJ•ibunal do *ppcllação. · 

J 

• . . 
o~ t l 1ilmntws de . nppellaciio, sus

lontados t.ambom ,pelos cofres, dn 
l.~nii\o. sel'ão formo.dos 'pelo 1\tü11ero 
de jujzcs tj~w par~ cadà u1n · çlel~c·s 
decl'elnt> a lei fcdei·al; c seus mcm .. 

· 1~ros nomeado~; .p_c\o Prcsidcüle dn 
'Rcpuhlica, sobJ'C proposta· do Tri-
bunal. mediante as provas ·de ha- ·· 
hilitaefto quo aquq.llu lei exigir~ 

...:\ .;_; · propostas o nomeações para 
lribunacs de appc1laçãq ~ó podcl'ii_() 

' i n .. 



.... 

l'll()Jl~CTO ng COX.STl'H.lJ{,'.\0 DOS EST,\DOS 

UKIDOS 110 DfiAZtL 

~~~lr:XDAS APPitOVADAS PELA. COM~tlSSXO 

BLEITA PAliA DAR PARECER SODnfl O 

I'ROJBCTO 

' .. 
' · 

', ! ' • • I • • ~- :' o o 

E~LE~DAS fllUEIT,\DAS OU l'Rl~JUDlCADAS 

! • ' . : ; .i -

rocnhir em juizes da t<inslunci~, · 
ou do Estado a que pcrtoqco~' ,, o 
f !'ihunal onde mani.festa:í·~so . n vng·n, 
ou de qualquer. dos · Estudos c do·. 
Distl'icto Feden\l., quando . o·. ç.a'So · 
fôt• de yaga no tdbuúnl dcàsc· dis-' 
Lt·icto. 

Cndn Eslndo nomcarlt c mnntcrft 

'" l 

;\ expensas ·pt·oprias seus jui:tcs de · . J: 
P inslnncia, eslabeleccrá as ' con~ 
dic:ões de idoncitladn para a .J1úspe
cliva inv.csLiclurn e proverá. ·sohró 
t.ndo mais que Jôr nttincnle no· 
assun1pto, guardados .os ·preceitos 
c J•egras da I oi fcdm·nl. , · · . L ·. 

· Sub-cmondns ao nrojecto con:su.:; 
tut.ivo: · : · . ·. · ·' '' 

Ao . N. 2, 0 do súbsLitúLhro _,_;_Di.:..· . 
. ga-sc- tm·ç.o- em Jogar de-. -1nn 
quinto. · · · 

~. 4'./) - Depois das pnlavrns ...:._ 
de appelJ.ucuo - · ncorcscenlo-so :~ 
c de conlus.- · · · · · · · 



·'" 

.. 

.· 
.. . 

.. 

N. 5."-~E:Jiminom-sc ·as pnln,lrns ~ 
--do qualquer dos Estados- ·; ·.· 

A1·L 5tr, - Aect·escento..:se! 'A 
Gonst.iLuiçfio ó a ~ei sul)renui da· 
ncpublicn: nenhuma lei .pódc. de
roga I-n. Em caso dó conflicto entre .. 
uma lei anterior btt postei·ior; ó' 
juiz devo applicar ' a Constituição.: 
- Prancisco Bada1•ó. · · · · · : 

Sub-emenda ao substitutivo: ·· 
N. 2.0 

- ·Rin vez das palavras _.:.;, 
·· J.lcntr.c os cidadãos :que tiverem as 

qualidades exigidas ' nn lei, ele., - ·· 
cHgn- se- dent.Po os ~ 30 juízes mais 
anUgo5. --· Gil G'01~lm•t:. . . 

Art. 55.- Subst,itua-so o art. 55 · 
do Cup. 5°, Secção 3''i pelo seguinte·:·· 

O Su prehw ~L'ribunn l li'edern.l · 
. compo1·-sc-á do 24 ; juizcsl . um de 
cada Eslndo inclus\vo o DisLr\f}tO ' 
.lf'edor·al, nomcn,Clos : na 'l'órma ·· .. do · 
art. 1!:7, n. J.J> dentre os cidadãos : de 

· nolnvcl saber c re.putacão, elegiveis 
pa r·a o Senado; · · 

S. n. -lflm 27 de noveli1bt•o de : 
18'1.)0, - .J. nctu,mua. . 

Snhslitua-so: . 
O Supremo 'J~rjbunal l'i'<edoral 

compor-so-á de 15 .juizes. To·dOR . 
os pt'OYimontos serão feitos dentre· 
0s mngistt·ados fecloraes de 11\ ins
laneia ~~ IWr antiguidade ·de .·exer:-oo 

•, . 

·L 

.. ,, 



PP.OJF.C'l'O DD CONSTITUI0•\0 DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DUAZIL 

Art. 56 

Os juizes fcderaes ~ão vitalicios, . 
perdendo o cargo un10atnonte por · 
.sentenóa judicial. 

~ 1.0 Os seus vencimentos serão 
determinados por lei do Congresso, : 
que não os po~erá. diminuir. 

§ 2.0 O 'Senado juJgará os mem ... · 
bras do Suprmno Tribunal li'cderal, , 
.e este os juizes federaes in'l'criores. 

,. 
EMENDAS . APPROVADAS PELA. CO:'!IMISS4\0 

ELEITA PAitA DAR PARECEU SOBRE O EMENilAS · REJEITADAS OU PREJUDICADÁS 
.J'ROJECTO 

:. 

........... :· .. ' ................ . 

r• • • • •. • • • · .• • • • .• • • • • • • • • • :• • • ; • •. • • • • 

" 
:• ... • ....... · .. •.•.• .... •.• .• .. :. ~ ... • .. • •.• .. 

c1c1o, prevalecendo a ednde em 
egunldade das ~ircumsLancias.-
4Vttniz Praire. : . ·, · · . · · ··· · 

li'ique por esta; fórmn: redigido · o 
art .. 5ü: · · · 

Os juizes do Sqprcmo Tribun ... al · 
e os dos tribunaes de appellocao 
sol'ão vilnlicios c. s6 por sentenca 
·podm·ão perder o cargo ou soffrer 
suS'pcnsão.-Ant1>h-ilo1>hio 'B~ ' F1•ei
t•c ele Cm'valho . . + · 

Snpprima~se o :§ 1.0 do art. 56, 
- ·· G. llaso'lU'o. ~ · 

§ 2.0 O Senado ~jul~ará os mem
}}l'os do Supremo , Tribunal, ·c osto 
os dos tribunaes de appellacfio, os 
<1uaes poi• sua vez julgarão os ·juizes 
de t• instancin, assim , no~ . cr~~~s 
communs con1o nos dó i•esponsa-
bilidndc. , · · : · · 
· ,gu pprimn-se o § 2° do · art. ·ü6~ 

- illttniz F1•eirc. · · · ' : . · . · 
Ao § 2.o do ar~. · 56. Depoi;c; de

o cslc - sühsttlua-so o f1nnl do 

I 



Art. 57 

.. Os tribunaes federaes elegerão 
de · seu seio os seus presidenles o 
organizarão as respectivas sec~(3-
tarins; . 

~ ·1.0 Nestas a nomeação c demiS
são · dos respectivos emprogudns, 
bom como o provimen Lo dos of_fi
oios de justiça nas respectivas cir
oumsm'Lpcões j udiciarias, compe
temf . respectivmnento, aos presi
den tos dos tPibunnes. 

§ 2.0 O PresidonLo" da Repnblica 
designará dentre os 1nombros do 
Supremo Tribunal Federal o Pro
ou J'ndor Geral da Republioa, cujas 
altribuições .se definirão em loi. 

Art. 58 ir 

· 'Ao . Sutprcmq 'l'ribunal Federal 
oompote: 

I Processar e julgar originaria e 
privativamente: 

a) O Pl'esidente da nepublica, nos 

. I 

.. . 
• ~1. - . . . 

,., 

• • • • • t • f .•.• "~· ••• -. • • • -. • • t • ' t • • ' •• ' .. 

• • • • • • • • ~ .• · •.••••••••.••••••••••••• t • 

artigo pot' : - os ; seus meh)bros . 
nos crimes in fcrim;cs c os juilos · 
fedornos inftn>io•·cs, nos comnmns 
o do l'~gpnl\snbi\ idade. ~ J uão Pi .. 
ultci1'u. ' 

~. 

·~ ~ 
Ao~ 2°do nPL 57. A~cPcsccnfe-~e: .I 

- c hem ns~im, jnnlo a carln · t.rt .. 
lmnal de appellução,: tnn , delegado 
dnqnéllo funcoionai'io, com as. 
nLtribu içõcs quo a lei declarar. 

Nó nrt. 58 fo.Qatn-:so ostns altc .. 
l'Cl(JÕCS: . 

........ , ... _ ...... ··~·· · ········· . !• .. •. 
c os r.onflictos entre as antorirlarles 
Judioinrins do nome~cfio dU. Uniüo 
c entre elln~ c nnl.or'idncles ndmi
nisll'ntivn~ fcdornos .ott os gover-
nos ·dos I~stados. : 



l'li l.tJ EC'fO )}B COX S'l' l'l' U 1(;.\o UOB J·!S'rAUOS 

l: ~IDOS IJO DllAZJf, 

cl'imcs communs, . o os ministros 
·· de ]~~stado nos casos do art. 51; · 

lJ) · Os minislt'OS · tliplorrm\icos, 
nos c1·imos comnnms e nos de res
pon~nhi I idndo; 

e) os pleitos entro a União o os 
~!slados, ou onLr.o osLes uns corn os 
Ollf.l'OS; 

d) os li Ligios o i·cclumaii}Õós 
ctüt·c . nações oxtrangoirus c a 
Uniüo ou os Eslados; 

e) os conflicLos dos juizes -õü 
tt·ibnnncs foderaes enil•e si, :ou 

· en I.!· c ossos o os dos Esbulos . .. 
n Julg·ue em gt,úo· ele l'ectn'so as 

questões resolvidas pelos juizos 
o IJ.tibunuos fcdoraes, assim como as 
de qno tl'nla o presente nrLigo, § 
1. o, c o art. 00; 

nr. never os processos findos, 
nos lermos do art. 78. 

§ Lo Dns scnlm1~as da justiç.a 

,' I 

IDH:XUAS APl'lloVADAS I'EúA. COllMtSS.\0 

l~J,l~ITA l.'AHA DAit PARI.;(!lm SODltl-l O 

l'l\OJ l~C'l'O 

Ao n. 'I, c)- Dign-se: ~causas 
o conflicLos- em voz, do,_ pleitos, 

Supprima~~.o o n. I, d). 

'· . . 
ID H: X'IJ.\ S ll I·:J I:J'J',\ DM~ OU PHI~~ tJDICA DAS 

·------------
~- .') .lulgat·, nm gráo do revisto, 

n.~ eawms decididas dcfinitivamonlc 
pulos f.t•ibunnes ou juizes inferiores, . 
Hegundo as t•egJ•ns que a lei tpres-;:.· 
m·cYm', !;ernpt•e que houver violncão 
do dit•oil.o, pela · não upplicnçiio 
dc:;lr, ou pot• f;lJU ·falsa ou indevida 
upp\ ien~:.rw. 

J~litninc-~c o t•csto do ur L. ·58, e 
bom nssi m ns d isposiçõcs elos arts. 
50, no c n 1. · 

~ n.io de Janeiro, 28 de novmnlli'o 
rln 18ü0. ~ Am.pkilo1Jhio Botelho · 
JtlrdrtJ de Cm•valho. 

A l'L 58. :\ cct•oscmltc-sc : 
Nommw os ,juizes de 1 n inslnnciu, 

Jll'efcl'indo sempre os magistrados 
que fot·cm filhos do Estado ou 
no\\e tivcrcrn ,j\ldicntln~n locnl. -
Jluniz. fr'l'e.-h·c. ·· 

Ao ai' I.. 58, n. I~ -· Substitua-se 
ptw ~ proGcssnJ' o JtügUJ' o Prosi
d,~nte ·o Vier.-Pt·csidcnt.c da Repu.:. 
hlica, os mini:;f.ros do Estado, os 
n1omlH'OS do Suot•emo 'J'r'ibnnnl ·o · 



dos lillsludos ern ulUma insLanoia 
hnvo!'Ú recurso vara _o Suprmno 
'.el'ibunul Federal; 

a) quando se questionar sobro 
n validade ou a applicabilidado de 
Lt·atados o leis foclernes, o a deoisão 
·~lo tl'ibunnl do Estado fõr contr~a 
o \la; 
· . b.) quundp se conLosLtu~ a vali
tlaclo ele leis ou aclos dos governos 
dos :mstndos em face da ConstiLui
oiio, 01.1 das leis fcdcraes, c n de
cisão do f.l'ihnnal elo Estado consi
dm·m· vniiclos os netos ou leis im
pugnadas. 

§ · 2." Nos cu$os em quo houvo1' 
do appliene leis dos Eslaclos, a jus
lica J'cchwn I consullarú ·a jurispru
cJoncin dos h·ibunncs loones, o 
vicc-vm·sa, a justioa dos Estados 
nonsullnrá . a jurisprudenoin elos 

· tribunncs · 'fod<wacs quando houver 
do inLcPpt·e.Lur leis tla União. 

Al'l. 59 

.Cornpolo nos J uJzes dos l.t'ihu
nnes :fedcrnes decidir: 

a) n~ cansas em que algun'\as 
elas pari os C'~f.riba r· a accüo. ou a 
dcresa.. ú.lYl dis1wsiçfio dn Consti--
111 lri\n FPcler·nl; 

" 

.', ' 

" 

... ·.• os juizos. .i~lforiOI~o~_:, ~ 31-lqlí.~ 
Frcil•o •. 

.. 

.. 
·;"" ·1: 

' o 

-I 

,, 

•; I o " 



PROJECTO DFl coNSTlTUl{}.\O DOS ESTADOS :GMElNDAS A.!'PROVADAS PELA COMMJSSÃO 
JilL"giTA ?ARA DAR PARECER SOBRE O lUIENDAS RE.TEITADAS OU .. :PRillJUDICADNS 

UNlDOS DO DRAZIL 

b) os litigios entro um Estado 
e oidndfio elo outro, ou entro oida-· 
dãos de Estudos dh~orsos, divorsi

.. ficando ns leis destes; 
c) os pleitos entro Estados ex

írangoiros o cidadãos bra'ljleiros; 
cl) as ucçõos movidas por ox

trangeiros o fundada ~"" .. tjuer en1 
contractos o01n o Governo da 
União, quer en1 convenções ou 
tratados da União com outras na
cões; 

e) as questões de direito mm'i
timo o navegacão, assim no oceano 
como nos rios o lagos do paiz; 

f) as questões de direito ori
nlinnl, ou civil internacional; 
"' o) os crimes políticos. -

§ Lo E' vedado no Congresso 
commotter qualquer jtuisdicção 
foclei·nl ás justiças dos Estados. 

§ ·2.0 As sentenças o ordens da 
n1agisL:rntura federal são oxo
eutndus por officiacs judici.arius 
da União, aos quacs é pbrigada a 

PROJEC'l'O 

.:, 

,, 

.. ,. 

J . 
~ 
~. 
Q 

I 



prestar auxilio, quando in vo_ca;da. 
por elleS1 a policia local. 

. Art. ao 
As decisões dos juizes ou tri

bunaes elos Estados, nas n1nterias 
do sua oon1peLencia, porão tertno 
aos processos ó questões, salvo 
quanto a 

1 o, haboas-cm•pus~ ou, · 
.·2°, espolio de extrangeiro, quando 

a espccio não estiver prevista em 
convenção, ou traLado. 

Em laes casos hav.etití recurso 
involuntario para. .o 1Suprmno 'l1ri-
1nmàl Federal. 

Ari. <H 
A jusHca dos lE'slados não póde 

in:tervir em questões submottidas 
· nos tribunaes federaes, nem annul
lar, alterar ou suspender as suas 
s.entonçus ou ordens. 

'ri'rULO II 
DOS ESTADOS 

Art. 62 
Cada Estado rcgcr-se-'Ú. 'Pela Con

stituição e pelas leis que adoptar, 
iA:rt. 62. Supprfmam~se as pàla

vras ~ _e pbservem as seguintes 

.... 

• 
Ao art. 62.- Aooresoentn-~e: 
.Paragrapho unir.o; A inobser-

.I 



l'.fiOJl\CTO 1m CO:s'.S'l'l'l'CI!_;.\u ll•.·~ t;:n.~~;:•:; 

tJ X mo;; DO Ut:.\ i: li. 

J:!~l.I::~JU}; APJ>no•;,\0.\S . l'EJ,A CO~Ull;)l:i .\0 

J-;L:;lT.\. 1'.\IC.\. D.\H P,Ü:t:;C.I::!: SOU!lt; O 

I ·l!úJIX."fO 

--------------------- ---------·-------------
{:Omtunlu que ~e ut·ganilctH sob t\ 
i'ol'ma rcrnrlJlicann~ .11üo contrn•·icm 
OS. pi'ÍllCli)lOS coríi.StttUCIOllHC~ LlU 
UnHwt rutipcilo!n os dit·ellus que 
c.sla t.!,onsLrtuiçau at;:;cgu,·a e ub
sm·ycm as seguinlc.:; regt·as: 

1.'' Os poderes axoeulivo, logis:... 
lati v o c j udiciuriu sorãq Lleseruni
mtdo~ c Hldepondontes; 

2.0 Os sovcrnudoros e .o.~ .m.enl
bros du log·islultn·a loc~.~ ~crã() cle
elivos · 

' 

·· 3.() Nüo set•t\ elccLiva a mngis
trat.ul'a; 

·L0 Os magistrados não serão de
missiYeis senno pot• sentença; 

5." O ensino sel'i.\ leigo e livro 
om lodos ·OS gJ't\os~ e gr·alu H o no 
1wimn r i o; 

t·egt·a~ 

a õ. 

'· 

I 
I 

E)fCSl>.\l:) IU·:J IH1'Al>A!:i OU l'It~JUDlC.\1>,\S 

Yancia do uma oLi n~ais ·das I'eg'rus 
do a1~ligo. anterior, rQconhccida e 
~eolara·da pelo. Supremo. 'rribunul, 
nnporlará a SUSIJensão da dispo
sição constitucional que a contiver, 
até -dofiniLi'va decisão do_ Congresso. 
~ J o tio Pinhei1'o. · 

Accrosconto-se ao art. 02: 
Quando qtuwsquÓl' leis do u nt 

elos EsLudos infringirmn qualquer 
·Principio oardeal ! ela ConsttLtucd•>, 
ao Govei'no da U\'liúo cabtwú su"S
pe'ndm~ a rospecLi;va . cxecuoão ·na 
JPnrte roJativa ú infraoção, coin
pelindo ao 'SlllH~Qmo 'l'ribunal n 
clecisfto .final do oón'flicto. - J. de 
Caslilhos. · · 

·« Sutlpt•.ima-so o.' n. 3°, po1~ su~ 
perfluo, en~ vista : dn. orgnnizact\o 
judieinria. - José Iluuirw. 

5.11 O ensino sot·ú scmpro secu
lar~ grulnilo e ohrigulorio · no · :1" 
grúo;· c lin•e nos gt•úos ~uperiores. 



A\'l. G3 

. Uma lei elo Congrcs.=:;o Nacional 
· dJstribu ir·ó. ao:; E:; lados certa cx
ten(~fio de lol'l'as dcYolulas, domar-. 
cadas ú cusla dclles, n quem da 

zonn. da 1'1•onlnit·n dn Hopubl ica, 
sob n. clausula de as povoarem c 
colontzUJ'Cil1 dcntl'o em determi
nado }':>l'a~o, dcvoh·cnclo-se fJUanclo 

1 - ' oss~., rosa v a sq na o cunllWil', á 
Unmo a pl'Opl'lcdncle cedida-. 

. Pnragt·apho nnic.o.- Os- . Esl ado·s 
podo~·ão LJ·nnsfePiP, sob a mesma 
condJ(}ÜO~ essas f.CI'J'as, por qunl
qum· .UIH\o de direito, onm·oso. ou 

~ g~af.tnlo~ n indiYiduo~, ou associa
çoes, quo ~c pl'oponham n po
voul-os c colou izul-os. 

Art.. 63. Substif..un-se assim: 

«.Pertencem nos Estados as lcl'ras 
devolutas situadas nos seus respe
ctivos terrilol'ios, cabendo á União 
sómcnte as qúe· ·existem nas fron
teiras nncionnes, conl[H'ehendidas 
clenleo {\e umu zonu do cinco lo
guas c as que forem necessarias 
.para a construc.;ão de estradas 
do Jorro. fedornos. 

........... t •••••••••• • . ••••••••••. 

- Casimú·o Junio~'. --.. L02)es. Trõ_ .. 
veio. 

· Elimine-se a palaYJ ~H - leigo
na · di8posição do nrL G2~ § 5,0

-

Ampldlophío flolclho PN! ire do 
C a I'Vallt o. 

Que seja snpprcsso o lermo -
leigo -·· do n. 5 do ut·t. l\2 .. - .Sem
tos Pm•ci.J•a. 

Accrcsccnle-so o ~oguinlc artigo, 
antes do art." 14, c sup'pt·i ma-se, 
pol'lanlo, o m'l.. ü3: ~ 

« As l.cr·r·ns devolúlas são do do
minio dos g~(ados, sem rn·c.iuh~o 
dos dit'eilos ela Uúião a toda a 
poi'C::fio de l.el'l'ilol'io de ·que .}H'C
C· iS~ll' l)at·n a defesa ··~lus ft·onlci rns, 
pa\'a J'01•U l'icações, para eonstt·uc
çõe~ c r.m geral para qunlqnct' 
sct•,·ko rmbl i co que clependn cx
c\u~ivnnwnln de sun nu/or·icladr'. )) 
- Jluui:. l:'J•dt·c. 

Supp1·imn-se o par~ngr>npho unico. 
pnt• ~~~p~l'fluo. -- .Tosá llyoino. 



,, 

--------~--------------------------------·~-------------
rnon:cTo. n~ cousTlTUlb.\o nos ~s·rAnos 

lJXWOS 00 n'nAZIL 

]~' flHmllado· aos ·Estndos: 
J.<l Gc}cbrac cnLI·c si ajuslc~ e 

convonçõeti sem m\l'aclor polilico. 
(AI' L. 47, n. 1G.) 

2.u J~m · gel'al, lodo c qualquer 
})Odor, ou dil·oilo, quo l hcs não fõr 
ncgtúlo por olnnsula cxpt>essu nu 
Constituição,\ ou implicilamcnlc 
contida nn. organização ·politioa, 
flUO cllu csluhelccc. 

Art. 65 

E, rlcfcso P.os Estados: 
·l,0 Hcousm· fó aos d\lcnmenlos 

})\lblicos, de nnl.ttrcxa lcgif\la(.iva, 
ndministl·aUva, ou jndiciaJ•ia, da 
!lJ,,, i no, ou de qlialqum· elos Esta-
dos; . 

2.() Hcgcilln n moeda, ou n omJs .. 
~ffo bancnrin om cit·ou lnção por 
uei o do Govr.t·no u~c<lcru \ ; 

3,0 l(lnzel'. ou dcchH'at• guerra 
entt·e si o u'snt· de r·elwcsa\in~. 

E~RNDAS APJ.lllO\'ADAS .PBLA COl.UIISS.\0 

m.tõ.ITA I•AI!A DAH JMR~CEI\ SOilltH O 

PltOJECTO 

Ao n. 2.0
- Diga-so- por clau

. sul a (\"\.l)rcssa ou im•plicilamcnlo 
contida nas clausulas oxprcs.sas 
d~ Constituição. · 

.. 

i• 

q 
i' 

N. 2 - Diga-se sól'nenle w- re-
jeilar a nwcda legal. 

J:~H:SOAS lli~J1Wl'.\l>AS OU PllEJUDlCADAS 

I 

1 
, I 
I 

t 
I 
1 
I 

'-' 

,_, 

•' 

.l 
~· 
C~). 

~· 

I 
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4,0 Dcncgal' n . oxtPadiçilo do cri
lninosos reclamados pelas jusLiçns 
do outros 1i1st.ados, ou do Distticlo 
l1'odóral, segundo ns leis do Con
gresso por qu~ esta malcl'ia se 
rogm'. (Art. 33, n. · 35) . · 

Art.60 

Salvo ns rcstl'icçõcs especifica
das na Constituição o os direitos 
cln ro~pcotiva tnunicipalidado, o 
Dístrícto l~odm'a\ é dircct.umonto 

·governado pelas autoridu·:lcs fo
derl\os ·, 

PUI'OgJ'apho unico. O Dislricto 
Fodcru1 scrú organizado por lei do 
Congresso. 

'J~I'l,ULO UI 

J.>O l\lUN lCIPJO 

\Art. 57 

· Os Estados orgnniznr-sc-üo por 
leis suns\ sob o rcgimcu municipal, 
com os tas bases: 
. i.0 Aulonornia <lo munwtpto, em 

-t.udo quanto rcspcile ao seu pecu
liar interesso; 

2.0 Elccliviclndc do. udmimstra
oção looo.l. 

Art. üô. 
Salvas as resf.ric.~.õcg espeoi;:fi

oadns na Constitui~ão o nas leis 
fcderaes, o Disll'ioto Federal 6 
udministi·ado polas auloridudcs 
rnunici paes. · 

Supprima-se o paragrapho unico, 
por suporfluo. 

,, ' ...... •:•.•. • .. • .... · ~ · ··•·:· .... ·····. ~. 
Paragrapho unfco. - Suppri ... 

n1a-se, .Por superfluo. 

N. 4 - Supprim~-so, 

Accrosccnlo-so: ~ 3. o Gratuidade 
dus funcçõc~ da vm~eanca.---: José 

l 

l 



l1HfJ.J I!C'l'O DI~ COXS'rl~'UIC.to nos EST,\DOS 

POOOS no DRA~IJ, 

.. . ' . 

. 1~:'\IE~OAS ,\l'PHO\'ADAS PflLA CO)DIISS.\0 
DJ.l~lTA PAnA DAit PAnECJ.~H sonm: O 

I•flOJEC'fO 

. , Paragl'apho unico. Uma lei elo 
Congresso organizará o n1unioipiQ .. ·, •...• ,_:;- ,. • .i· · .. , •.• • • •:•. • • • • • .• • . • • 

no DisLricl.o Ic,ederal. 
. · 

Art. 68 
• i " •• 

,, 

Nas eleições municipaos serão 
ele~lores o olcgivois os extrang~ciros 
I'cstdent~s, segundo as condicõ;es 
<Jtte a let de cactn Estado prcsct'over. 

'J'I'.rULO IV 

DOS CIDADÃOS nnAZILEIROS 

SECÇÃO I. 

DAS QUAT~IDAOBS DO GIDADÃO 
BllAZILEIROS 

Arl. 60 

São cidadãos bt•azilciros: 
~ ·1.(1 :os nascidos no BraziJ, ainda 
quo · de pae extrangeh•o, não t•esi
nsl.e n sm·vico ·de süa nação; 

Jo:~IE~DAS fll~.H~ITAnAS OU PDRJUOICADAS 

Art. 68. - Sup}.)l'ima-se - Julio 
da C as/ ilhas. - ~· da Campos . 



. 2.0 Os filhos de pae lwazileh·o o 
os i1IcgiLimos de mãe hrazilch•·1, · 
nascidos em pniz extrangoiro, si cs
\abclccm·cm õomicilio na Hopu
hl ica. 

3,0 Os ·filhos do nac bra%ileiro, 
quo osLiver noutro 'pai~ ao serviço 
da ll~puhlicu, . embora ·· nella não 
Yonham domicil i nr-se. . 

lt. 0 Os cxl.rangeiros, que, ae~han
do-sc no Bra'l,H nos H) do novmnlwo 
de 1•889,· não declararem, dentro 
em sois m.ezes, depois do entrar 
<'m vigor n. Constilui~.ão, o animo 
do conservai' n. naoionuliclac1o de 
ol'igom; 

5:> Os nxi.J•angqh•os, . quo pos·· 
snit•mn bens irnmoveis no Bra~il, o 
forem casados com brazileiras, ou 

.l.iverem filhos bt·a~ileiros, salvo si 
. rnanifcslarcm, perante a au lorida
de competente, a intenção do não 
mudar de · ~1ncionn1idade; 

,, 

. , · , ..... •.•.•. •.• .... •.• .. • .. • .. •.' •.• ... 

·································· . . 

p.o fic:lijn.-sc assim:- Os c:xlran
_g·cll'os quo nossuirom bons immo
vcis no Brazil o 'forem casados com 
hrar.ileiras, ou tiverem filhos brn
~ileiros, « corntanLo que residam 
no l3l'a:dJ, salvo si mnnifcslal'Cm 
n inf,onçfio do não mudnr de nncio
u a lidado.» 

:\. 2 - Suppt·imtt.m-se no fim do · 
n. 2 as palavras_,... si cslubeteccl' 
domicilio na Republica -- Jt'. Ba- . 
daró. · 

,. 

Ao n. -i-- Depois da data~ 1880 
-· nccrcscenl.e-sc:--\ da la da pro .. 
c)nmaçiío da . República. - Gil· 
r:oularl. · 

Huhsl.iluam-se os §§ !1:0 e 5o 
pelos seguintes: . 

Os cxtrnngeiros que, Lendo-so 
nchndo no Brazil nos 15 de no
Y~mbt·o de 1889, declararem, dentro 
de seis mczos depois: de entrar em 
vigot• a. Constituição, · o animo de 
adopt nl' n nacionali.:Ja.de brnzileiru • 

Os cxl.PnngeiJ•os qüe possuírem 
hcns immovcis no Brnzil c . forem 
casadoR Ci)Jll bra~ilcil·as ou tiverem 
filhos hl'Uí'.·iloit·os, o manifestarem, 
})CI'nnf.c a autoridade compctenlo, 
a intenção de tHlol)lar n nacionali
dade IJI'aziloit•a. 

l~m 2ô rle no\Ccmhro elo J 800. -
h'Jíilarin PésstJa. 

e I 

! 



I • 

PROJRCTO . DF. CONSTlTUIOÃO DOS RSTADOS IJ!tiEMDAS Al•PROVADAS PBJ,A ·CMO.llss.\o 
ELEITA PARA DAil l'AUEC!Ii:R SODHE O gMENDAS REJEITADÁS OU PlUUUDiCADAII 

lJ.NlDOS 1>0 HHA~II. 

6.0 Os extrangeii·os· por outro 
modo nnf.urnlizndos. · 

Pnl'agi•apho · lJ n i co. íSão da. com
, pcLchcin privativa do Poder J.Jc
gis1al.ivo IPedernl as leis ''de nnlu
ralizuçfi.o .. , 

ArL. 70 

São eleitores os cidadãos nmio
rcs de 21 nnnos, que se nl istarcm 
na fót•mn da lei. . · 

~ i.0 Não pó<lom nlislat·-sc elei
tores bnra as eleições fcdet·aes, ou 
para as dos Estudos: 

1.0 Os mendigos; 
2.0 Os nna\r)hnhclos; 
3.0 As prncas de prct, cxccr,Lna

dos os nlumnos das escolas mili-
tares· c de cnsinq superior; · 

4,0 Qs religiosos de ot•dcns nlo
nasticns, companhias, congrcga
oõcs, · ou cornmnnidtules ele qual
quer dcnorninacão, sujeitas a vof.ns 1 de obedicnc.in, r~.grn, ou estatuto 

l'J,OJF.c'.IO 

- w--~-------------~------------

·•· 

.................... ·• .. ·• ·• .... ·• ..... . 
• • .. • • • • • • • • • • • • • • · • • ••• -· •••• 4 ••••• 

........... ·-··· ········ ·· ·· ~··· ····-· · ···· 

• 

gnpprirna-sc o :n, 2.0 elo § 1,0 
__. 

Julio de Caslilhos . 
IX·. 3.- Diga-se.: - ns pracas do 

pt·et.. - A. Cavalcanti. · 
N. li.-· Supprhna-sc- .Ju lio ela 

C a.~ L ilhas. 
X . . 'J - SubsLHtú:t-sc :-Os n"iom

hl'OS de " aggrcrúiuçõos do · ca
I'aclcr civil . ou · religioso, · sujei-

I 



que imporle n renuncia da liber
dade individual. 

§ z.o A eleição para cargos fc~ 
doraes regct-sc-á por leis do Con
gresso. 

§ 3,0 São inclcgivcis os cidadãos 
11ão ulislavcis, 

Arl.. 71 

Os dit·cilos do · cidadão 1n·azilciro 
só se suspendem, ou per•dcm nos 
cnsos nqu i parliculnrizndos. 

" 

11 , . 

I o~ a vnf.n de , ohcdicficia, re
gJ·n nu e si n!.u Lo qn c imnorl.e n re
llllllNl rla lihr.ruadc individual. -
/~onr»s Trovlio. 

SunpPimn-Rc o lr~ . JHllllCJ'0 do § -to, 
nno <\~rwct n: - a· incapacidade de 
I f'dn~ o~ l't1 l igiosos. do ordens mo'
nnF:I.icn.~. cong,•cgatõcs. etc., etc., 
pa1·n ~el'mn nlislndos oloitOI'CS. -
J. :\.Sm·ail•a. . 

Elimine-se do m·L 70 u. disnosi
ção , rln rm;pecl.ivo q L. · n. -1. -
• '" p!t ilo)>hio Bote{.ho Ji'J'CiJ•e ela 

Cm•rflliw. . 
Acrt·eRcon f e-:;e: -~ As mui h ores 

(\inlnmadas com tit.nlo~ scienl.ificos 
e f.rc pt•nfcs!=inl'a, qnc 11ão csl..ivtwc1n 
;;:oh podfll' mal'i f·al. nem paterno, 
\H'm r.onHl a~ qno nsLi vol'P.tll na 
pm~~r rlr !'rus hr.ns.-· I~opr.s 'l'rovõ.o. 
-- nuthü!?S.- Casimlro Junior. 

I. 



----·--------------------------~-----------------------------------------------"----------~----

l'P.OJ~CTO D!-: COXSTITUlÇ.\0 DOS l::STADOS 

' : .:\IDOS DO BRAi'.IL 

§ 1.0 Su ~~pendem-se esses di
rcitos: 

· a) pol' incapacidade physi.ca, O'.l 
lllOI'a); 

ú) po1· enndcmnnção criminal, 
emquan lu du ''arem os seus cffoi
Los; 

~ ;! .• " . Perdem-se: 
a) por~ mltlltalização em paiM. 

ox Lrangeit•o; 
b) po1· neceifa~ão de emprego, 

pcnsfio, conclccornção, ou tilulo ex- . 
f.rnngoi J'O, smn licen;ça do Poclcn 
l~xecutiYo Fcde1'al; . · 

c) pm· l3animonto judicial. 
~ 3,., Uma lei fcdOf•al cstaLuirá 

ns condiçõc~ ele l'cqnisição dos di
reitos de cidadão bruzilciro. 

~ECÇXO li 
DECJ.:\1\.\Çi\O JJE DIHgl'J'OS 

Arl. 7.2 

A Constittti~uo assegura a hra
zileit•os c r.xf r·ungoiJ·ds l'csidcnf.cs 

J.::)lBNDAS Al1Plto\'.\DAS PRLA CO)DIJSS.\0 

.. ET.EITA l'AUA DAH 1'•\ltt:Cfm SOUitl-; O J.;)W:\OAS llEJl~ITAO.\S OU r>n~JUDtCADAS 

l'llOJEC'fO 

§ 1,0 Supprimam-sc as paht\'l'US 
- esses <.1 i rc i tos. 

........................... ...... 

c) Supl)I inv•-se. 

u) :\cíwosc.cn te-se : - Os ru nc
r.ionnl'ios publico~ c membros 'do 
nxm·cil.o federal dl!J•nnto a cffccLi
viilade de suas funccõcs, nfio po
drriio USUl' COlldQCOl'{\CjÕCS OU (f~ 
tulos conecllidos por governo cx
t.rangci I'O. - Gll r:rmlart. 

• • 



·no pniz a inviolabilidade dos di
I'Cilos concernentes à libcrducle, á 
... cgnrancn individual c á ·proprie
dade, nos tcl'mos sci;'uintes: . 

§ Lo Ningncm póclc ser obri
gado a fuzcl', ou deixar de fazer 
alguma causa, senão em virtude do 
lei. 

~ 2.0 Todos s~iu cgua~a peranlo 
a lei. 

A flopublica nRo admiUc pl'ivi
lcgios de nascimcnlo, desconhece 
fot•os de nobreza, não crêa Litu\os 
rle fidalguia, nem condccm·uçõos. 

.. ,,, .. , ...... ~ ................. . 

( · 

Ao § 2.0 Subsli lua-se: 
~ 2.0 Todos são ; eguucs pc.rnnto 

a lei: 
to A Hcpublica úão admiLlc pri

vi lcgios de nascin1ento, ·foros do 
nol>l'rza, U Lul os -de fidalguia, ou 
cond•'cot·açõcs, c coüsidera abolidos 
o oxl.incl os todos os que até hojo 
fnJ•a m l.olm·ados, ii1clusive os un
f.igo~ I il.ulos ele consolh.o. 

2.0 An~ . crctaclãos, mUilat'CS Oll 
não~ que hem mcr(jccrcrn da pal.ria 
pot· ao I os de coragem hravnrn ou 
Yil'l.tH.Ic civica fóra do commum, 
set•ão confcl'iclus, J)Ol' decreto pat·
f iculnt• do Congresso ~ que disso 
I emita · no I i c ia em sua reunião 
annual. medalhas commemornUvns, 
ncf os de lonvo1· nacional ou oult'as 
disf inrções, ou hom'as <Ille no Con
g·t'f~sso pal'cçam conveniente J'c
eon pensa daqucllc.s netos. 

a.n f:nnl ÍllUUlll a: SCI', COllW aló 
ltgOl'fi~ I~OilfOl'idns flS mcdalftas do 

I . 

I 



l'ROJECTO l>t'1 CONSTITUIÇ,\o DOS ESTADO~ 

lJNlDOS DO DR:\%tL 

§ 3.0 ~rodos os individuas c con
Jissões J'Cligiosas podem exercer 
publica c livrcmenLc o seu culto, 
associando-sA pa1·a osso fim o 
adquirindo bens, observados os li
Dlites postos pelas leis de n1ão
morta. 

. 
ImENDAS AVPnoVADAS PP.J .. \. CO:\l~CIHs.\.o 

F.Ltn'rA p,\nA. DAJ't I'ARIWRU SOBRE O 
I'RO.TECTO . ,~ 

~----------~-------------------

Art. 72, § 3.0 

Accrescen te--se : 
as leis criminaes. 
Hyoino. 

,c guardadas 

H:\mN0,\8 IU:JRITADA~ OU PREJUDCCAUAS 

I 

disLinéçüo por scrvicos exLPnor·cli-· 
nut•íos nresluclos: f\ humanidade, 
{jtJOl' pm· occasiãó do nnufragios .. o 
J'iscos . mal'i limos,' quct' om casos 
de incendio, de pcslc ou de qna\
qum• calamidade. - Virailio Da ... 
n1nsio. . 

Art. 72, § zo- Ao final•do § 2° elo 
al't, 72, acorescentc-sc: - ficando 
dcsdo jú oxtinolas todas ns ordens 
honorificas. - J. A. Bm·aiva. 

13uppri n1am-sc ·as tpuluvrus: ~ 
obse1'l'ados os lhn;Ucs 1JOslos pelas 
leis de mií.o m.m·la~ do arL. 72, § 3,0 

-Ant1Jh'ilo?JJI,-io Bo/lcl.ho Ji'NJi>'c ela 
Carvalho. : 
Supprimam-s~ üo fin1 do § j'o do 

n1'1.. 72 ns ·palavras - obse1·vados 
os li-mites 1wslos J)clas lels de melo 
morta. -- Ji'rancisco Bmlm•6. 

Ao ar'l. 72, § 3.0-SuppPimo.m-so 
n~ p~\nvl'ns - ob~érvnclos os limi
tes '1JOSlos nelas leis de mão mm•la 
- ~~m 2() de novm'nbro de 1800. ___, 
T~'}Jilcwio f'essôa. · 

I . 



,, 

§ IJ.0 A R~puhlie.a só reconhece 
o casamento civil, quu precederá 
scmt)l'O as cerimonias religiosas de 
qualqu<w culto. -······ 

1( 
( ,, 

§ .\.a - SubsLiluu-se; - .A no
publica só reconhece o casamento 
civil. 

.. 

Suppt>ima--sc o .§ 3.0 pelo sc-
r,uiuln: . 

Todos os individuas o coJ•porn
l:f)r.:l rel igiosus podem cxorcm·. li
\Temonfo o seu; culto, adqturir, 
ndministt·at• o alienm• bens o oxcr
em· quaosqnor outvos dil'oitos do 
pessoa juridica, sem nenhuma li- .. 
milacão que nãu scjo. t•esultanto do 
disposto na legislação cornmum.-
;llr:in.do Guanaúa1'a. • 

Qnc o § ao do ar.t. 7.2 seja su1Jsti
fu ido pelo seguinte: 

Todos os individnos c confissões 
r·eligiosns pódom c:Xercct· .publica e 

' livr·omcnlo o sou cüHo, associando
~~ pn•·a esse fim c .udquil'indo bons, 
eujos di roitos de propriedade· lhes 
sol'i'io gn t·nn Lidos pelas leis do paiz. 
- San{(,s Pere·ira.: · 

§ 3.0 Ac(wcscenle-sc no final: 
Ningucm 11óde, por motivo de re

Jigifio, eximir-se do cmnprimonLo 
de um dever civico.- Ga Goulw·t. 
- .João Pinhch·o. 

Ao § 4.0 
- DC!)Ois das nalavrns 

- casnmcnlo civil ;_.._ accrcsccntc- so 
- sendo pm·mil.t.ido o divorcio. -
~u ppl'i ma-se o fitütl do artigo. -
Casimlro htnio1•. _;. Lo]'Jes , 111'ovão •. 

· ~ ·'l.o Quo seja iiüppt'ess? o § /.~;o 
do al'l. 72. - Santos Pcrct1'a, 

I 



l'f:OJECTO D~ COXSTITUI(.'.lO DOS ES'l'ADOS 

u~ mos no nrtAZlla 

mm~DAS APPnOVADAS PELA COlDIISS.\0 

Er~RJTA PAliA DAU l•Am!OEit SOBUI·: O ~:.\li·:~O.\S tmJr.:t'fAD.\.s OU I'Rl~JllDlCAD,\S 
l'UOJI,:C'l'O 

• 

··Snbsti tun~se o § .4-,0 pelo sc-
g~l in I. c: . 

«O cnsnmcnlo :clvil, sagl'açüo da 
insUl.uição da familia :pela pat.rin, 
é o uni co valioso perante 1\s . leis 
da Hcp\lblica, poÇ\cndo,. })oróm, sot~ 
pJ•ecedido ou scg~1 ido do 1:·cligioso, 
consagTnçfio de (jualcJtwr egreja, ít 
vontade dos nuhenles.· --... Alcindo 
(hwuabal'a. 

1Subsli Lua-se o : § lt0 
· do at·L. 72 

pelo scgn in te: - : A Rcpuhlico. re
conhece n cusnmonlo civil. Lei or
gnnica cstahel<~cci"á o l)roccsso da 
I iconçn c do rogislro. - .. F1·ancisco 
lladm•fí. t 

Do § -'t'' do n16snw nrÚgo sup
JJJ'imam-se as palàvras - ·que pra
cede1'â se·n~·JH'<! as ; ceJ•i-nwJtias ?'C li·· 
oiosas de qualqué1' cu.Uo. - Am
philoJJh:io Botelho: Frcii•c de 'Cm•:.. 
valho. \ 

AccJ'CSCOlll c.:.se no § q0 do a·l't. 72 
o ~eAuinf.c: : · 

<<A infr·ucçfio deste preceito scl'Ú. 

l 

I 



§ õ.o Os ccmitel'ios LeL'ão caractel' 
scculat· o serão a(hninislraclos .pela 
ane.torillade municipal. 

.. ,, 

. ' t I t t I t I t t I · t ·~ I •t• t t t ,~I t f I • t t t t t t • • 

sómonlc punida oon1 penas pccn
niarias, sondo absólutamcnte inap
nlioavcis a taes faltas a pena de 
·IWisão. - J . . A. Sa'l•aiva. . , . 
. · Aoorescente-se ao § 4° do,nt·L . . 7.2j 
út (i1w - O ~aço :conjugal c\issol
vm·-so-á !Pelo divorcio. nos casos 
quo a lei prescrever. - BuULões.~ 
Gttimarcias Natal. 

. § ·5,0 Que seja ;:;hi)prosso o § 5° 
elo art .. ;72. -Santos PeJ'eira. 

§ 5.0 Supprima-se o § 5° elo ar
tigo 72. -1'11'aiwisco Badar6 .. 

·Snpprima-sc a . disposição do 
§ 5° do nrt. 12.-A?npkilophio lJ(J
telho F1·eira ela Carvalho. 
· Accrcsconte-.:.sc ao § 5°: - sendo, 
porénJ, 1 ivre t's coppornoõe:J rcl i
giosas instHuit·en1 c· administrarem 
seus ccmif.orios, .·e : a ella.s, henl' 
como a cada cidadão, pl'ovet' o sct• .... 
viço funcrnrio de seus mortos . 

lricam oxLinclos :os privilcgios 
relal.ivqs, qum• no. sc~·viç.o fnnerurio, 
~~er t\s inslituiçõos ;hospilnlnres.
Alchulo Guanaba1ja. = 

§ 15,0 !Substitua-se pelo seguinte: 
-E' liYro a fundação de comiterios, 
·comtnnt.o que fiquetn sujeitos llS 
leis do hygione publica e ele policia 
local. 

I 

I. 



l'fmJI~C'l'O DF. CONR1'l'rlJIÇ.\o DOS flSTAOOS 

UNJDOH DO BH 'd~H• 

,§ 6.0 Será loif,'O o ensino mit,lis
trado · nos.. cslnbolocimcnlos pu
blicos. · · 

§ · 7,0 Nenhum oulf.o ou ogreja 
gosu·t·á de subvonçrw oíficial, 11em 
tert\ relação de dependenciu, ou 
nllianca com o Governo dn União, 
ou o dos Estados. 

· § 8.° Conlinúa cxcluidu do puiz 
a Companhia elos Jcsuilas c prohi-

1:1:\IBNDAB APPROVADAS PELA COM~USS,\0 

m.EITA PARA DAR PARECER sonne O 

l'flOJECTO 

,•! 

••••••••••• · ~· : •[t:• 1~ ..... -.. .. ·~· .. • ••• · : · ·· •. •. 

l_t .. 

··············:·: ··· ~ · .. ················ ... 

·. 1-DIF.NDAS muglTAOA~ OU •·PREJUDICADAS 
i 

~------------~-------------; 

§ 6.0 Quo soja supprosso o § ô() do. 
ar L. 72. - Santos . Pm·ei1·a. . .. 

~ 6.0 Ao § 6° deste artigo addi-
cionc-sc, depois da palavt'a - pu
blicos, esta restricção: -fundados .. 
ou sttsle.nlad.os 21e:la União. - A?n-
2Jhilophio. i . 

Quo sejam supprcssás as pâla
vrns : - ott o dos Estados - do 
§ 7° do art. 72. - Hanlos Pm•ei1·a. · 

§ 7.° Fique. asj"ln redigido o § 
7° do nrt. 72: . 

Nenhum cullo u ogt'eja gosará 
de subvcncão pelos cofrps da União, 
não terá :relações : do âe.pcndencia · 
ou ullianca com o. Governo Federal .• 
-. A1n2)/dlo1Jhio F1·cire de · Ca1'Valh_o. 

§ 7,0 Redija-se assim: · · 
Nonhu1n culto oh cgrcja sorá re

nhccido cúmo official, nem po
derá sor subvonciónndo pela União 
ou pelos Eslados. - José Hygino. 

§ 8.0 Quo seja suppresso .. o § •8°.~ 
Santos Pe1·ci1'a. 



bida 'a fundação de novos convcn- '! 
tos, ou ordens monasticas. 

. . § 9.0 A todos ó licilo associnrern
so 'o reunirem-se livremente e sem 
at'mas, não poclendo intervir n. po
licia; senão para munlcr a ordmn 
J)Ublicn. · 

§ 10. E' permiltido n quem qum· 
que seja ropresonlur, mediante pc
tição, nos poderes publicos, donun-. 
cinr ·ubúsds das autoridades c pro:
n'\ovm' n responsabilidade dos cul-
}mdos. . 

.~ J L J~m tempo do paz, qunlqum' 
v.odc ontrnl' o sahir, com a sua for
h.ma o bens, quando e como lhe 

' convcnhn, do lcrrilorio da Repu-

\ 
I 
I 
• I 

\ 
~ 
! 

t 
j 
I 

I 

... 
................ ·=-:• ..... ·• ··~· •••• ·=· : •• · .•• 

I 
I 

Supprima-se a disposiç.ãQ do. § go ·' 
- {t1n1Jhilo1Jhio. 

Supprimo.-so o §: 8,0 Alcindo 
Guanabara. 

Substitua-se o § 8° do art. · 72 
pelo seguinte! 

E' assegurado no povo o uso das 
armas. - Francisco lladaró. 

]~limino-so o ~ 8.0 
- Gll Goulm·t. , 

- João Pinheiro. · 
§ 8,0 Supprima-s~le. ~ JttliP. de. 

OaslUhos. . 
§ 8.0 D.iga-sc: - ./ prohibido no 

paiz a fundnçfio dd conventos ou 
a insliluiçfi.o de orclpns monusticas. 
- A. Ccwalcanli. 1 

No § oo- Supprit~uun-se as pu-
lavras: i 

-
1 não llodcndo inLm\vh• a polieia ... 

até final. - Alcind.o I Gtt.anabara. 
I . . I 

! 



------------:------------------... ----·----""----~-·-
t•lWJ EC'i'O Dlil CONS'l'l'l'UIQ;\O DOS BS'fAUOS 

UNiDOS DO DUAZi\. 

b.lioa, indopendenLcmente do ,pas
, sv.porle. 

·§ 1.·2~. A casa ó o asylo inviolavel· 
do individuo; ninguom póde pone
tPal.:...o, de noil.e, som consenLimenLo 
do morador, senão para nccudir a 
vict.imns do orimes, ou desastres, 
·nem do din, senão nos oasos e pela 
fórma prescriptos nn Jei. · 

§ ,·13. ~ffi' livro n mm1Hestncão das 
opinrões, em qual·quer assu1n1pto, 
nela · i mpi~onsn, on pela . tribuna, 
som dopcndencia do censtu~a, · ros
llOndendo cada um pelos abusos, 
quo .o·ommetta, .nos casos e pela 
fórma que a lei Laxar. 

§ 14. A' oxoopção de flagrante 
do f i elo, u prisão nüo P.odorá exe
cutar-se, senão pot• ordem oscripta 
da nuforidado oompetontc. 

~ H>. N inguem poderá ser con
seí·vndo em 1wisão sem müpn for
mada, salvas as excepcões insti-
1.u idas em lei, nem levado á pri
sfiot oH nelln detido, si pl'cstae ·fi
ança idonon, nos casos legues. 

lDH!NDAS Al'l'HOVADAS PEL.\ CO)l:.Uss .. :io 

ra,ElTA PAHA DAH l'AHECEU SOBR~ O 
PROJgCTO 

---------~~. -------------------- -------------------------------
-- . - ! .. ::.. . . 

§ 13. Accl'oscente-se :-não sendo 
admilt.ido o. unonynla.l.Q. · 

I 

I 
t 

, . I 

I . 



.· . : ... 
PROJECTO P. Fl CONSTITUIQÃO DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DRA..'nt 

.. 

0 -, u~bu.so de poder, ou se senti~ 
;VCX(ldO p~la imminenoia evidente 
desse perigo. . 

I • ' ' 

§ 24_. A'.-excei)ção das causas, que, 
1?~.~':, .sua na.tur~za, ... perleno01n a 
J,q~z~s ,espcotacs, . n~~ ·haverá .fôro 
PrJ.Vtlegiado. · : · · · · 

• , I ~ 

' ... 

. ' ' . 
I • 

I . 

fl~W~OAS APPiioVADAS pEJ,A co~li\nsslo . 
ELFltT.\. PARA DAR PARECER SODHH O 

PltOJECTO . 

:': . 

Ao art. 7~ accrosocr.tc-sc: 
1§ IE' garantido o livro exercício 

do qualquer profissão moral, in-· 
lollectual o industrial. 

~ Os inventos industriaes per-
tencerão nos seus nuctores, nos 
quaes ficaró. garantido por lei um 
privilegio tomporario, ou, na falla· 
deste, será concedido pelo ·con
gresso utn premio razoavel quando 
hajan1 do Nulgarisar o invento. 

f ' , •• 

,, 

E~lK~DAS .REJEITADAS OU PRI-:JUDI(MDAS 

. Su ppl'imáni.-so as palavras ul~ 
t~ 1~1ns d9 .§ 22 do art. 72 :-em cri
nws poli twos. - 1h Flcurv Clu'culp; 

Depois do § 24,: accrescenl.o-se: 
§ E' garnnt.ido . o direito do to

~las as pl'ofissões do ordem: moral, 
tnlellcclunl o industrial. 

Accrescenlc-sc: , 
§ E' gnrnnLida ; Lambem a li

berdade de testar,: ficando am11n
radn n subsistencia material dos 
-pncs, da esposa, das filhas soltei
ras c dos filhos · 1nenores do 2t 
nnnos. -- Ju.lio da : Casl'illtos. . 

. § E' garnnLid~ tambmn a H~ 
berd~d9 de adopcão, observadas as· 
cc·n~hcocs que a :lei estatuir. ~ 
Jnlw da CastU!tos. 

Ao urt. 72 accresccnlc..;se: 
§ . E' garantida: a liberdado de· 

testar, com as limilacõcs quo es
tabelecer n lei 11nra o fim de . gn-· 



:Art. 73 

Os oargos .públioos oivis, ou JUi
litaros, sâo aocessivois a todos os 
brazHeiros, observadas as condi
ções da capacidade especial, quo a 
lei eslntnir. 

Art. 7.\ : 

. Os officiaos do Exc·roito o da 
Armado. só . perderão suas pnlenlcs . 
por sont.encn vassada em; julgn.
do, a que se ligu~ esso cffoito. 

..... .......... '• ........ ......... . 

Art. 74. SubsLit•ta ... se: Os offi
chies do Exercito e' da Armada, só 
perderão suas tPatentes. por sen
tença maior . de ·dois annos de 
prisão, passada · Bm julgad.Q. nos 
tri-bunaes competentes., 

Acc.resc,cnte-se: " 
Art.... A ~en~enca condemna-

rantir a subsisten:Oia dos pnes, dli. 
mulher, das filhas solteira.s o dos-. 
filhos menores de : 21 annos. 

·§ E' garantida: a plena liber....; 
dado do adopcão. ~ - Bulhões. -1 . 

Guimm•ãas Natal. ! 
Art. Addilivú. onde couber: 
E' garantida a liberdade 'do los

lar c adaptar tnedianto as. condi
ções quo a logislacão civil delcl'

. minar. - Alclndo : Gua.nabm·a. 
Art. 73. Sub.stitüa-sQ pelo. se--

guinte: . 
Os· cargos publioós, civis ou mi- · 1·. 

litnt'es, são acocssivcis n lodos os 
brazileiros, quncsquol' que sejam 
ns suas condições, ;· observadas as 
oondio.ões do ·capa oi dado espcoial 
que a lei ostatuh\ independente
mente de diplomas, o .sem outra 
diffcrcnca ·que não :seja a dos ser
viços prestados, oü quo possam 
prestar, o das virtudes o talentos. 
- Alcindo Guanab<u·a. 

Art. 7 4. · Substitua-se rpelo se-
guinte: 

Os empregos publioos, civis ou 
milhares, serão con~idcrados como· 
legitima propriedade dos rospo
otivos scrvont~uarios; quo os hou
verem adrquirido na ·fórma das I ois 
o quo . não podorã·o ser dcllcs dos--

[ 



------------------------------------------------------------~----------------~-------------' ': 

~·hc.~ I~C'l'O · OI~- Co~S'l'l'rUJ(,'.\o DOS 1-lS'fAOOS 

. e~mos no Rt:\r.rt. 

~~l~}t\llAH At>~~RO\'ADAS l>BJn\ COll:\[JfJS,\0 

. BJ.F:JTA . J;>ARA · DAH t•.ARECl1R SODRE O 

PIWJL·:c•ro 

• 
B~WXI>AS lti~JIWfAOAS ; ou . PRNJtJDICADAS' 

• 
·~ ...... ----, ..... -· ------·------· ·-·------~--------, .. _____________ _.;._ __ 

.. 

Arl. 75 

A cspocificatiÜ)) .elos direitos o 
gt\l'untias .expressos nu Constitui
ção não exoluc outras garantias o 
direitos, .não enumerados, mas I~e
~ulLnnlos clu l'ó1•ma do governo que 
olla esluholece c dos priuc\pios 
que consigna. 

to ria ·l)or . crimes . )n'famn.nL~s, pro~ 
vistos nos CO(ligos tnilitares, ou 
leis civis, d'az PCl1der a patenLc, 
qualquer quo soja .o tempo da scn
lcnca. 

Art... . . Os militares de torra e 
mar terão fôro especial, constiluido 
vor membl'OS elo sua c.lasse, para 
m'hncs n1.ililare.s. 

providos senão nos ; casos rosLriolos 
qno n legislação · doler.minnr, c 
depois de ou viL· u sua clefesn. 

llar·ag·,·ru(lho unico. Ficam sup ... 
twimida~ nH dislitú!cõcs nnlt'o jor
nuloh·o~ o om1wogo.dos do qnndt'O 
pat·a o fim de t.odos os cidadãos 
cst.ipcndiados. pelo m•nrio publico 
go?.nP~m dns immünidndes do quo 
Ll'nl a · eslo at•ligo. -Alcindo Gtta
,, a.IJf4l'O. 

,, 

L 

.. 
. . 



Tl1'ULO V 
. , "l . : . 

. IHSPOSICÕJ~S OEH:\~8 . ~ . 

Art.. 7G 
.. . 

· · o uidv.duo investido em ' funccões 
do · qunlcium· dos Lt·cs poderes não 
!WdoN\ exei'CCl' as do outro. 

·· .. ; · .: . Art.. 77 ... 
· · Podr.t·-se-~l tlecltwtu· em estado 

: .:(lc·; sllio ·· qualquer pat'lc do l.el'ri
. Jol'io <In · União, · su.spendcndo-so 
. ·nhi ns gaJ•nnlias '. cónstitucionaos 
." pm· tempo deLct•minado, qnnndo a 
~CB'ltt·unon da :ftej)nhlica · o exigir, 
mn easo~r de nggl'cssfio oxf .. J'angoira, 
ou comnioçiio inlc~Lina; (Art. 33, 

· .. n · 2'J ) lo,lt ..,, 

.. : · § J ,0 !\fio se achando rmm ido o 
Cong·resso o em·,·.cndo· a Pnl.l'i ·aim .. 
m incnlo pc1·igo., .. oxoJ·ccJ'lÍ essa nt

. t1•ih11 iç.{fo o· Poder ~xeculivo Fc
dm·nl. (ArL ~7, n. 15.) 

~ ?." :K~Io, porém, dul'ant.o ·o os
lado de si Li o, rosLJ·ingh•-sc-ú, nus 
mcd idns t.lc r·opr·es.~fio con Lr·a ns 

.. .rw~.sons. . ., .. .. ..... . 

Ao ai~t. .. . 76:-0 cidadão inves
tido das ·runcções .do qualquer dos 
tres · poderes . eqnstitucion~~s não 
podet•á accumulàP o cxerctoiO das 
·:to outro. 

I 

I 



PROJJ!CTO DH COlH!TlTUI<l.\0, , DOS l:lST.\DOS 

monos no ,nnA zn, . 

' . 
'Lo A' dctcncüo em logar nã.o des

tinado nos rótts de cPimos · com
.muns; 

2,0 Ao desterro para ouLt·os sítios. 
do tet•J•itorio nacional. 

§ 3,0 Logo quo se rcuna o Con
~rcsso, o ~residente da Uepublica 
lho relatará, motivadas; as medidas 
de· excpcão, a que se houver reoor-· 
r.ido~ respúndendo , as auoLol'id~des; 
a que ollas se deverem, .. pelos ·abu
sos em que, a esse respeito,·. se 
acharem incursas: 

Art. 78 .-

ps. Pl'OO~SSO~ findos, em . ma teria 
er1me, podcrao ser revistos, a 
qualquer tempo, em beneficio dos 
oondemnados, pelo Supremo 'rri
bunal Federal, para se reformar, 
.ou collfJrmnt' .n. sentença. . 

~§ t,o A lei mar~ni'a os casos c 
a fórma da rovisão, que poderá 
§Ct· ~eqüorida ·pelo. !lentenciado, 

R11lBNDAS .APPIWV/,DAS PULA COJtlliiiSSÃO 

m.ElTA 1•.\ltA. DAR PAH~Cmt J:lODIU~ O 

PHOJE(lTO 

Ao art.· 78 ncereseelü.n-se: 
·§ a~o As disposi.çõcs do prcscnlc 

artigo são cxtcnstvas aos proces
sos tnilitares,' cabendo n . revisão 
destes ao . Supre mó 'ft•ibunnl ~~i-. 
,Utar a que $0 refere o art .... 

:EME~DAS nEJElTADAIS OU Pnli:IUDICA»A.i 

:r 

' 



por qúalquer do povo, ou c:t-of(ú:io 
·pelo Procurador Geral da Rcpu
blica. 

§ 2.0 INu revisão não se pódmn 
nggravar as penas da sentença re
vista. 

·Art. 70 

Os funcc.ionar"ios publioos · ·são 
esti•iclamonte responsavois pelos 
albusos o om issõcs, etii quo incor
irerom no oxorcicio do seus caJ•gos, 
assin1 como :pela indulgoncia, ou 
negligcnohi em 1Hio · responsl)bili
sarom · Offectivamente os seus· su~ 
nal ferhos. 

PaPagrulp·ho uni co .. 'rodos &lles 
.obriga1~·~so-no, \POr ' compromisso 
:formal no, a c to ·: da ,pose, ao desem
penho . de , sous. ·doyeres lega os . 

... 
. ) 

Art. 80 

I ~ 1 

• . i 'l•, 

. ' i 

: • 

,, 

• 

.. , ... ,. . ..... .. 
Continuam em vigor, omquunto 

não revogadas, as leis do anligo 
regimcn, no que explícita ou im
plicilamonle não fórCtú cmll.rarias 

· .• - -·· ••.•·;,.t., •;· ': t:' : l•'-· •• -r:-.·.-•·•!1,, ...... r .... - , 

.ao s~'st.êma de · governo firmá de : . . ,. · · · · · : . 
pQla_ qonst.ituição_ e aos pPincipios · .. . ·· · . · · · · · l:. . 
nella consagrados. · ···· · - · ·· · · ·· ·-· .. ........ _"'·~····-"'"·-···-· .... -----·-- ~ 

. .... . . ... ,. :..: ... ~.1~-,~~. ·- ......... .i-t,.?"""r,..._ .. _ •• --- _ __: _ 

·: 



ri\CoJl'.OTO. Dl-1 CO~STITUI(:.\o DOS ESTADOS 

U~JDOS DO BRAZJL 

. E~IE~\DAS '-PPROVADAS PELA COMMISSÃO 
' .t • 

ELEITA . PAP..A D!aR P'ARECEit SODHE O ... E)!~SDAS 

------~~--------------~·-~--------~---------------
Arl. 81 

o Go\'crno Federal affiança o 
-pngamenf.o da divida ,publica in
tcPna e externa. 

.Arl. 82 
'Í'odo (J 1wnzileiro é obl'ig·ado ao 

. ··~m'Vi~o milit.tw, en' defesa da Pa
. 't.1~ia ·e dn ConsU tu i c no, ·na fórma 
·,das leis fedot•no'). · · ,_. 

:\rf.. R3 

· ·Fi eu · abolido : I) reCI'Uf amento 
militaP. 

O Exercito' c R .:\J•mndn nn ... 
_cionaes t~ompor-sc-ão llOl' sor
t.cio, mediante prévio nlislamento, 

· não. :sr; ndmHI indo · a i:,encão .pc.:. 
.. C.l ~ Jllnt' IU. 

Em ·. ca~o nenhum. · dkecla · ou 
indircelail1enle, por si oü em allí-

Art 83 - Depois das palavras 
- t•eaJ•tttamento milt'ta1• ~ accrcs-
ccnte-se -:-- (m•çado. · 

.. ' 

HBJElTAqAS OU PREJUDlCADAfJ 
i 

-·· 
I • . ~ . 

"' \ 

' ;(_ .. 

; I 



Lnt~a com outra na~-üo, os :mslados 
·unidos do Brazil se empenharão 
em guona de conquista. 

.Arl. 85 

:\ · Conslit.u icflo podm·á sm· rc
Jot·mada, mediante iniciali\'n do 
Gmúrrcsso Nacional, on das legis
laturas elos Estados. 

§ J.o Considel'Ul'-s·c-à })l'Op tSla 
n t•efoi'lnn, qliando, r..pt•csctuada 
pOL' uma quart.a parte, pelo menos, 
dos membros de qualtquct• das ca
maras do Congresso Fedm•al, fôr 

: ncce.ilu em · três discussões, por 
· .dois ·· terços dos votos, n'uma e 
: nou Lrn · 1 casa :·do Congresso, . ou 
' qünndo · •fót• soliciludo ·por dois 
· tm·(~0:1 . dos Estados, J'cpresentados 
· c&da :lllll vela maioria dos votos 
-: de.:·s11us leg·i.slaturas, tomàdos no 
i drr.uJ•so . de 11m anuo. 

· § 2:' l~ssn proposta dar-se-á 
pOL' appJ•ova:ln, si, no mnw se-

, .guinle; o fot' mediante .três dis
cn~sõr:;, por mnim·i ade lrês quar·
l.o:-; rins v oi os, nus duas camal'as 
do Cnngt·o~so. · · · · 
· · § 3.0 

· ..:\ propo~l a approvada. ptt~ 
. h1icnl',....se-:ú. com nH nssignalurus 

dos pt·osJdontes ó sccrelm·ios das 

' : 

· ' .., 

§ 2.0 Onde se diz: -b·ês qum·tos 
dos votos -· diga-s.ç,: - dois tm•ço.~ 
elos votos·:, · · 

~ -~ . . ; . 

.• 

' . ~ ... ; 
, • i 

I • I:· ~ ' ' !' • '~ 

: .. 

• ' ! ~· 

., 
;. 

As palavJ•as do; ~ . 2.0 
- pm' mai

oria ;de h•ês quartos dos votos -
serão substitui das pelas seguintes: 
- . }Wl' ma.im•ia ele·. 'clois i'C)'ÇOS de 
fJolos. - .J • • 4. S,w·aiva. 



:PROJF.CTO Dltl CONSTITUI(J,\Ó DOS ESTADOS 

UNIDOS DO DHAZIL 

ôuns camarus, incorporando-se á 
Constituição como parte inlcgl'anlc 
dolla. 

·§ , 4.0 Não se .Poderão admiltir 
como objecto, de dclibera~ão, no 
Congresso, proj e c los tonden lcs . a 
nbolir n fórma republicana-federa-

.. tiva, ·ou a egualdade da rcpresen
:tacfio dos 1Gslados no Senado. 

·J 

i 
EAIB~D.~S APl'ROVADAB l'~LA COM ~IISS.\0 

ELElTA I•AUA DAR J.>.o\HECI-m SOBRE O B:)IENDAS REJEITADAI3 OU J>REJODIOADAS 
PROJECTO 

----------~------------------

.. ~ ............................ . 

Accrcscente-so nas - Disposi-
ções ueraes. . 

Arl. - Havcwá um Supremo Tri
bunal 1\lililnr~ com as 8eguinlcs 
nUribuiçõos : !i 

Lo Julgm• em ultima instancia· 
os crimes do natureza militar, não 
I h e sendo lic.iLo, em caso algum, 
aggravar a pena. ,. 

'2.0 EmitLir :parccct· úccrcn de 
nssumptos que forem suhmettitlos 
no seu exame, não podendo as suas 
decisões ter execução · sem o -
cump1•a-se - do Jlrcsic.lcn f.e da Hc
publica~ 

§ L0 Este TI'ibunal compor-se-à 
du doze membros com o titulo 
de vouaes, co.mprchcndidos ncslc 

. • - l 

(\:' 
~ ~ -. , ~ ........... 6 ._ ... ~ • ... _ • • o I .. 

§ 4.o - · Supprima.-so, por of·fen
sivo da soberaúia nacional. -
José lluuino. ' 

Anmpvos 

Accresccnl.e-se·,! pnde convier, o 
· scgu in lo artigo: l 
. Aos cidadãos dá Nncão é· permit
lido J1Cdit· em q'ualqucr tempo a 
dosf.i tu ição do P.residento da R e- · 
publica, sob o fu.ndumenlo de que 
este mal cura os interesses da .. 
Pal.ria. : 

~ 1.0 Este pcditlo poderá ser di
rig·ido. tí Camara, pm' numero nunca 
infol'ior n cem inil cidadãos quo 
tenham o gozo :e o exerci cio do 
Lodos os clit'oi tos politicos, habitan ... 
(OS de um ou mais Estados, em 
uma só ou mais~ de uma petição, 
comtnnto que a somma total da 



.... 
'. 

( ·. 

IHtmet•o quatro jurisconsultos de 
notavel saber, todos nomeados pelo 
Presidente da Bepub,lica o S'.ljoila 
u nomeação tí approvação do !E<J
nado. 
. ~ 2.0 

- Os vogacs mililnt·cs 
sei•ão officiaes goneraes do Exer
cito o da AI·mada, oficotivos ou 
reformados, em egualdadé d(,} pl'O
porção entre as duas olasses, o 
tanl.o estes oomo os oivis só per
derão o Jogar por effoito do sen
Lcnç.n. 

§ 3,0 
- li,ica cxtinctu a calc

g·ol'ia dos conselheiros de Guerrp, 
salvos os direitos adquiridos . . * 4.0 ~~-. Em rcg'ulamento espc
C.l·ril, SUJmLo á npprovaoão do Con
gr·csso, o Governo eslabcleccrà o 
rnodo · segundo o qual ele v crú este 
'.l't•ibunal funccionar, confcPindo
lhe, dentro dos limi Les da -lei, ou
lt·as atll•ibniçõcs clm•amenl.c llel'i-
nlda~. · 

nomes attinja aquelle numeró.. O· 
pedido deverá j'er documéntado 
quando allegat• factos especifi-
cados. j . · · 

§ 2.0 Aprcscnla·JO o pedido, a ca~. 
mara mandará p~blioar.. imn1edia.:.: 
Lamento tudo quattto a, elle se re..; 
ferir o convocará; a .· Nncão a . ma
u ifeslm·-se «SÍ'I1t'b! OU <<nãO)t llO 

·· praio do qnaf.t•ô rhozcs da, data dá. 
cm~v~cação ó em pia designado· JltJ. 
relerl(lo neto. · : . ~ 

~ 3." ~,omariio 'pur·to nessa de
c.isão todos os eleitos · alistados até 
a data em quo ella houver .. logâr.· 

Os suffragios ; serão recebidos ~ 
pcranlo· mesas ;organizadas, pela fD . 

mesmn fôrma exigida para as elei... ; J 
çõcs do Congresso.~ Cada· eleitor fa
bricará a sua cedúla no acto de dar 
o voto, em logur para· esse fim re
servado .i unto · à ; mesa, perfeiln
mcntc defendido; das vistas do 
publico e da n1csà. · 

§ 5.° Fel ta a nput•aciío geral do 
lodus us authentJcas das . apura
·ç:õcs ·.purciacs" de- onda· Estudo ·c da· 
Capital I•,edcral, a Camnra publi
carà o resultado :o declarará des- · 
tiluido o Presidm1tc, ·si a Nncão, 
I)or sua maioria, . assim o houvct' 
·querido .. -:-:-:-: Muniz.; F1'eirc. _____ ___ ... ·--



J'l!OJIW'l'U 1m COX:->'fl'fUl~i·\0 OOS NSTAUOS 

U~IOOS 110 DH,\'I.IJ, 

JomEXDAS Al'l•UOVAD.AS PELA COlllliSS.\o 

l'ltoJEC'fO 
.,. ,, 1 

' ' •, ,-; 

----~~---------------------- -----------~-----~----------~~--------------------~~--~---

J}JSPOSJI;ôES 'J'IL\NSl'rOHfAS 

.Ambas ns camnrns. no primeiro 
Congrosso Nacional, e.onvocado 
pnt·a t5 do .novemlwo de 18ü0, sc
r·üo clcit.as por clciQíio l)opular cli-
1'ocla, segundo ·o J'cgnlnmnlo dc
crnLado pelo Govcl'no ProvisoJ'io. 

§ 1.0 Esse Congresso rcccher{t do 
olcitorndo poderes ospocincs, paro 
r.xtwi mi I' t\ccrca dos ta Constitu icíio 
a vonlndo nacional, hem como pa1·a 
t~lcgm· o primeiro Pres idente c 
Vicc-Pl'CSidcnf.c da nlcpublica. 

§ 2.0 Reunido o JH'·imciJ'O Con
J~t·csso, de! ihePar1\ nm ~\sscmbh~n 

........ .... • .• .. :•_ .... • .. •.-• .............. . 

.\ 

~\l>l>ri'IVO P.-\ÜA SÉI\ COf.JLOCADO ' ONDB 
CONVmn _ 

I ~ . . t : : 

CoHsidcl·n .. -se lei todo o decreto 
1ln nttcl.oJ'illadc legitimamento con .. 
Mi f.u ida, na r.sphera de sua compc .. 
l.cncia twival.iva·~ - 1lftou:z .F1'e1:1•e • 

. -

DlSPOSJ(!õES : 'l'RANSI'rORIA$.· 

'Ao at·t. to n dcp.ois das ·pulavt'ns 
~ Governo Provisorio..:__accrescen-
l.'c-se o seguinte pcriodo: ···, : 

Para as elcicõcs elos Estndost 
pol'ém, n orgnni.sa{).ã.o das -1ne13ar; 
ele i tornes, com o fhn do rec~her, 
npnt·m• e fiscalisâl' o .voto populá~; 
sm'á fcilu do acctn•do com o:que . a 
t•estwito def.ormina a lei de 9 d~ 
jancit·o do 1881 .o con1 o que s_p 
achar cstabclccidú llelus constitui:-
eões dos• mesmos' Estudos, eri1 · re
l'm·oncia tís ciJ•cúmscripções _ elei:-- .. 
f.OI'UCS, . - - . · . . 

Accrcscentom-so ao final ct:o §'s3 
elo a1·f. 1° ns scgnintes ·palnvt'ps·:~ 

.. ;I 

" -



Um·al,. fundidas as duas . cunuu·us, 
·so1ll·o·. os lu Constiluicão, o, aprn·o
vando-a, elegerá em soguida, por 
maioria absoluta ,de votos, na pri
meira . volacã~o, c, si ninguem a 
obtiver, por maio'ria relativa. na 
sogünda, o PI~esidento o .o Vic~
Pt·esidonlo dos {Iristados Unidos do 
Brazil. · 

§ .a.o O Prosid~nLc o o Vicc-Prc
sictonle, eleitos na fórma deste ar
liigo, occuno.rãQ a presidcncia c a 
vice:...prcsiclonoia da Repnblica du-. 
ranlo o· pl'imoi t'o pot~iodo prosidon
cinl. 

, § '•·o Para e·ssa eleição não ·havo
l'lt incotnnaLibiliclade. 

§ 5. o Ooncluida ella, o Cqngeesso 
dar·ú 'J}Or terminndu a\ . sua missão 
constituinte, c, separando-se em 
Camm·a e Senado, encelar(t o exer
cício do suas funcçõcs norrnaes. 

ti 

,, 

t ."' 

I " 

·.; 

'·· ' -~ 

;,•, : 

~-- ;.: ... . . ... . ... •. " 1-, • 

: .. - ·~ ·· . ~ -. . • • ~ .. ··: . . a·. 

1.~. 

~- ·; . 

que 8Cl'Íl do melado do tempo cle
tot·minado no arL: .·40. 

Bu bst.i lua-se o · at·L 2.0 pelo se-. 
gu inle, ,conservando-se} oorém, in
Logl'almonlo o Pnt•agrnpho unico 
do mesmo artigo: . 

Os netos do Governo · Pt•ovisorio
quo forem upprdvados ou mocli-! 
ficados pelo Congl·cso ConsUtuinte, 
sm·ão leis da Republica. Os 'Que 
não fm•om oxpresshmonte approva
dofi conLinnar·ão e,m vigor, ate CJUe 
sejam revistos .jpolo Congresso 
Feclol'al, n cujo e-xmne serão sub
rnollidos pelo Go\rerno Provisorio. 

Os arts. 78
, 8°, lOP e 11 o sodio stth

st.itu idos pelo sog~1 inle: 
Na~s JH'imcit·ns 'nomearç.õcs 1pnrn 

a magislrat.ur·a federal o para . a 
dos l~stados sorfip preferldos •. os 
juizes do direito é desembargado;... 
res dé mais nota. 

Os que nfio forem readmiHidos · 
na nova m~ganizn«;ão judiOiaPia 'O, 
l.fv<wem mn is de 30 annos do· oxo1~..; 
1cicio, serão aposentados cont todos 
os seus ycncimcnlos. ·. 

Os ~que tivorerú menos .de 30 
nnnos de exercicio continuarão a 
pet•ccbei' lamhcrn : todos os ·seus · 
Yoncimentos, at.é que so.iam apro
yeilndos ou nposmlt.ndos •. 



. PROJECTO DE CO:NSTITUIQÁO DOS ESTADO~ 
. UNIDOS DO BRAZlL 

· § 6.0
· Para a· olo.ição · ~o ·pt'ilno~·ro 

Oong·pesso não vtgornrao as tn
oompatibiJidade~ da Constituição, 

. art. 26, ns. 2 .a ··,; ·mas os exeluidos 
pot~ os.sn disposição, uma vez eloi-
. tos; verderão os seus · cargos, salvo 
ai ~' por ellos ;pptarom,,· logo quo · 
1lOJnm •.rooonhooidos , senadores, ou 
deputados. .. · 

!Art. 2.0 

·· .. Os ·ao los ·do Governo Provisor.io, 
nã'o .. rev-çgados·· pela. ; Constituição, 
seruo lets da·· Re:p.ubhoa. . · 

· Paragrapho un1oo. As patentes, 
·os postos, os oargos, inarnoviveis, 
·as concessões :o os oontraotos ou~ 
t2rga~os P,elo Governo Provisorio · 
sno garantidos em toda a sua ple- · 
nitude ... · .. . 

EMENDÀS . 1 .APPRO,~ADAS · P.ELA COMMISSÂ.O. 

HLEITA PARA DAR PARECER SOBRE O~ 

x•noJEC'ro 

I ) 

· § 6.0 ~ Supprima-se, por estar 
prejudicado pelo ~ubstitut_i_vo do 
art. 26 (la Qon~titu_içã~.~ . 

,, 

.. 
; 

. A:rt . ·2.0 
--:: Súpprima-se, po~ ser 

tnopportun~. . '· 

. . 
Fl)lJo~ND.AS, . RF.JElTADAS OU PREJUDICAÚ:\.3 

: . 'As dospozas com os magislr~dos 
avo.s?nlados. Ot~ 1postos . om ·dispo
ntbiltdadc1 serao pa.ga~ '.' pelo : Go;.. 
vorno Fm oral. · · · · 

Rio do Janeiro, 25 de novembro 
de 1890. · - Josá: Jlntonio sm·aiva,, 

At·L. 2.0 
- i• parte.- Os aolos 

do .. Governo Provisorio ,serão leis 
da B.epubliôa, emquanlo não forem 
revogados pelo Congresso. - · A •l 

Cavalcant-i. . · 

.. , 

." .... 

I 
. ·~. 

Q) . 

~-



· . • • i 

:· .. ;' ~ · · · · .. -At·L. 3.0
. I 

·. p i l .. :,, , . 

:· •O Estado que até ao fim' dOo anno 
de, :1892 não .. houver -decretado a 
sua ·· Constituição, será sub1nettido, 
por!: neto do Podet~ Legisl.aLivq l?e
.ctoral, á do un1 dos outr.ós, quo 
mais convenionto a essa adaptação 
.j)a:-ecor, até quo o Estado sujeito a 
.osáà' rêgfn1cn a.· refor,mo, pelo· pro-

. êÇ~sp1 n:ell~, · , dotep~i;nadó. . 
. . . . : 

: :- .:0;· ., : :· .. >: : . \ t · fl · o · : 
. .. . · ' • ' · 'i Jr,. l. 

. .:. ~ ; . ' l ; . : ; • . : ; .' ' 

· A~ ·proporção "·que os Estados se 
forem org·antzando, o Govet•no · Fe
deral · entregar-lhes-á a adminis
tração dos serviços, que pelai Con
stittHQãóL!hes compeLirem, e ,li.qui
dará' ·a· ,re·spohsabHida'de da admi
nistr·ação' federal no · to·cante a ossos 
serviç'os :0 a:o · pagamento do' pessoal 
r~speetivo ~ · 

Ai•L, 5.0 

Emqnanto os Estados se ocoupa
rom, em reorganizar as despezas 
·duranto o periodo do organ-ização 
·dos seus serviços, o Governo Fo
rdornl,· para osso . fim, abrir-lhes-á 
oreditos espociaes, em condições 
fixadas pelo Congl'osso. . 

-., 

" 

. • • ' 'l . . ' •••. '• ..... . ·'li : • • . . ..... "".- : '#;· ... . . • """ .... . "l-'.1 •• _j .. . ____ _., 
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,, 
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l'HOJf~CT(.I DB CONSTl'fU.lÇ.\0 . DOS ~STADOS 
U~JilOS DO DllA~lL 

DcnLt'o em dois annos, depois de 
RPlH'ovada n Constituição pelo pri
mcil'o ·Cong'l'osso, entrará em vigor 

· a olassi r.ica<:.fio · das i•endns ilellas 
est.nbclócidas. 

A!'L, 7.0 

. ' 
Nas .pt•imeh·as nomeações pat•a n 

tnag·isLralura federal de .primeh·a e 
segUnda inslnncia, o PJ•esidcnte ela 
l\op~1blica admit.tn•t\, quando con
venha. ú. bôa sclccção desses lribu
niles· ' e .. jüizos, os juizes :de (lireito 
Q ., desetnbnrgadm•cs de mais . nota~ 

. } , • . Aet. 8.0 

· Na .p1·imeira organização ele suas 
t•espcctivas magistraturas, os Es...: 
Lados conlemplarão, .õe prcfet•encia, 

·,quando llws pei·m~ttit· .o inLet'csso 
da melhot· cmnposiç.ão dcllas, os 
acf,unes juizes ele prh1leit•n c se
~gunda inslancia. 

l·l~lBXDAS Al'Pr.OVADAS PJ-JLA COlDIISS.\0 

ÜL~ITA PARA. DAR PAni~CEr. SOBUll O B.UmmAS IU~JBITADAS : OU PltEJUDtCADAS 

l'ItoHlCTO ' ,, 
. ,, 

Arf. o. o Dig·a-se: - Nos Estados 
. que se forem orgailizando, cntrat•{\ 

em vigor a classificação das rendas 
esl abe\ccidas na Constilu ição. 

,, 

,., 

., 

. ~· . ___ _. _________ _ 
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A.rl. 0.'' 

·. Os dc.~cmbargadorcs c o5 mem
bt•os do Supretno 'l'~ibunal do Jus
Lic.n nuo. aclmiU.ido;; ao Supremo 
Tl:'lhunul ]'odoral, continuarão a 
POI~cobcr os sons vencimentos uctu
ncs, · 

Art. .lO . 

· üs juizes de dieoHo quo, por 
cffc!lo da nova. organiznção jucli
mnrm, perderem· os seus logarcs, 
.porcolJerão, mnqunnlo não so em .. 
progat•cm, os sons nclnacs m·clc
nnclos. 

Art. :ll 

tEmquanto os Estados nãn se 
constituirom, a dcsvozo oo1n n tua
gistrnttu[t .. aclunl corrcr(t polps co
fres fodcrnes, mns ir(~ sendo clns
sificndo, á. medida <tne se formn 
organizando os t.ribnnacs "re:-3pe
c'ivos. 

Arl. 12 

g ]i~mqunnl.c• ufio se aCíhar perfci-
tnm<mlt~ ot'ganizado o regimen do 
sorteio mil ilnt·, J)r.ntictn·-se-á o 

11 
' 

I • 

.. 
t :. 

• >. 

·I 

• . 

Art. 12. Substitua-se assim: «O 
Congresso, na sun primeira sassfio · 
ordinuriu, orgnn\znl'tí. em lei · espe-

·I 
I 

I 



i. 

J•noJECTO D~ coNSTITUIO.\o I>os · ESTADOS ~ 
UNIDOS DO DRAZIL ~ 

·•. 

l~.UEl'(DAiif AP.I'JtoVADAS PELA COliMISSÃO: 

ELEITA t>AUA oAn PARECER sonne 01 
llROJECTO r 

volnnlarh\do nn composição das ~ cial o rcgimen do sorteio rnililar, i 
foi·çns de · mar c terra. . ficando então abolido o volunta-- -~ 
. Mandarnos, porlunto, a todas · as ~ ria do». .. 
auctoridades a quem o ~~onhe('.i- ; 
menlo :c . cxecucão deste decreto : 
pet•lenccr, que o exoouf.om e façam ; 
executar c observar tão inteira- l 
mente como· nono se contem. ! 

O ftl inistro de Estf,ldo de Nego- : 
cios · do Int.crior o faca imptlimir, , 
publicr\l' c correr. ·" , 

Snla das sessões · do Gúvcrno, 
IProvisorio dos Estados Unidos do · 
Bra1,.il, 23 de outubro de 1890, se
gund~ da Republica. 

1\lANOt~J ... DEODORO DA · FoNSECA. 
Flm•ia.no Peixoto. 
Pt·ancisco GUcerio . 

. . Ru-u .Barbosa. 
· José Cesal'io ele Fm•,.a Alvitn. 

Eduardo W andenkollr. 
M. Pe1'1'az dtJ Cam1ws Sallus. 
Benja_..mín Çonstant flotelho de 

~f aaalhaos. 
Q. Docayu1~a. 

REQUmUl\lRNTO APPnOVAl>O 

RcCJuei ro que seja considerada : 
maloria lrnnsit.ot•ia a que se rcfcru ~ 
ú quota de ·to % pm·a os Estados. : 
- Míille1'. 

< I 

.f 

I 



O: .SR. Âl\L-\RO CAV.ALCAN'l'l . (pela ordem} ~ E' uma sim~ 
pies . r~clamacão · que quero .fazer. · . · 

Na oas~ das emendas rejeitadas; suprimiu-se, na Im
prensa Nae1onal, o -paragrapllo unico. Esta emenda. foi mirtha, 
e corno desejo restabelecei-a aqui no 'Congresso, p~·o que 
seja considerada como Jazendo parte do parecer. E, puramente 
questão de imprensa. · · 

O 'Paragrapbo "foi -este (lê): . ... . . . 
- -·-·-· ParaS'rapho u·nico. ·A, emenda do ·art. 26: - 4:Ningucm 

será declarado incom-pativel pelo sin1ples facto de ser crente 
ou ministro de qualquer religião-~ 

Ren1etto-o á Mesa, para que seja considerado con1o fa
zendo parte das emendas· rejeitadas. 

O .SR. J o~=io DE 'SIQUEIR.:\ pede a palavra par.a. scientificar 
o Congresso de que, por se achar enfermo o seu mestre ~ 
amigo o Sr. José IJoa,quim Seabra! não apresentava o mesmo 
senhor a resposta! dada pelo chefe do GoYerno Provisorio á 
1nensagem do Congresso, o que faria~ vorén1, logo que se 
achasse em condições de comparecer ás sessões. 

O _SR. SERJ?A - 1Sr. !'residente~ éommunico á. Camara que 
o Sr. Almjno Affonso deixa de com perecer tojc á sessão 
por ~c a-c.ha:x: enfermo. 

O Sr. Gabino Bezouro - Sr. Prc~identc~ Ye.jo que não só 
no Diarío OfNcfal;, con1o tamben1 no parecer da Con1missão 
de Constituição, que se a·cba impresso e nos fot hoje <listri

.· buido, o roeu n01ne figura con1o tendo assignado sem 
· restricções, e eu: como V. Ex. poder-á ve.rificar, a.ssignei com 
restri cções. . 

E, esta re·ctificação que peço a V. Ex. para manda~ fazer. 
O · SR. PR1iSIDENTE - O pedido do nobre ·Deputado será 

tomado em consideração. 
O S,r . . Zama (para negocio urgente) - Srs. membros do 

Congresso Nacional~ ha certos factos que não pódem deixar 
de echoar p~orundamente no rectnto en1 que .fnnceionan1 os 
representantes àa 1Vação. 

:Somos, ou pelo menos nos ·devemos suppôr os repre
se.nta•tes legi timos da opinião publica, devemos . en1 todas 
as occasiões ser o reflexo d'ella. · 

O Congresso sabe, -como sabe hoje todo o paiz~ de un~ 
facto tri.stissimo. dado ha poucos dias nesta Capital, facto que · 
não constitue sómente um crime contra a segurança indivi-· . 
dual ·e de propriedade de um ou mais indivíduos, mas que é 
uma violação flagrante do direito inalienavel de toda a socie
dade civilisada - a liherdade de exprimir p\)Ja imprensa o 
pensan1ento. . . 

A Republíca, .Sr. Presid.ente, é sobretudo o regimen so
;\rernamental no qual esta liberdade é inviola~· ~1 e ~agrada. 

Não cpóde ser tocada. A imprensa, quando por \JUf.t.lquer 
circumstan.cia se desvaira, tem as leis ~rdin:lrias. por :meio 
das .quaes. póde ser -c:hamada .ao cami~ho (apoiados); .mas o 
paiz e muito_ menos a · ~epubl:ca pó~e supp?rtar,. em . Clrcum
stancia a.lguma; que a VIolenc1a ·~que1ra pun1r: delictos, que ~q 
a lei póde e deve punir. ( Apoiaáos.) · 



- 468--

. :Senl_IOJ'eS:. devo esperar que ?o podei: .publico, na presente 
cmerf:,'llCJa~ -s<.uba cmnprir cmn toda a hombridade os deveres 
que Jhe incunlben1 deant"b de facto tão grave; nutro a espe
ran:ça de (JUe este ?-ttentado será punido de modo exempiar, 
de n1octo q~e e1n cn·r.:um:.;tancia algun1a se possa re].Jroduzir, 
crn un1 .pa1z. ·que -quer ter os foros de civilisaclo, como é o 
Brazil. 

E·u Yenho ser o ecbo da opjnião: dorida ,por esse vil e re
IHtg-nante .cr.i:.t.11e. 

0 8H. ELYSEU ~l.AHTT~S - E:-;;L~t exaggerando. 

O SR. ZxM:.\ - ~ão exagg·ero: e creio que não ha aqui 
neuluun repre:3cnlanlt'l da ~xu.ç;iio que não se tenha contristado 
]!UJ'. e?lt~ aconl.eci!uentn. que ah11Ja quando seja obra de algune 
1ndJYHlwrs de:::vm I'<Hio~ (aptlit.u..Jo ... :. por ~ua natureza. todaYia. 
nwrece a l'C'Pl'LI\"tH;ã" ;~ o e::.l.igrnn de todas as ·Classes sociae~ . 
..:l~~~de o ma i:-: in~ i:::n iriean te ~~idadão <üé o de n1ais elevada 
J)t:•Sif;ão (.:lj;oi,~do,,·: mu-ilo úcut; e apartes, crtt1·e os quaes o se
vnintr~: I:: a. tWci,JridtUir: cstâ t_"II./JJIJ)'!'indo o seu, !(eve·r.) 

O SI:. Z.\~\L\ - Siio coJJtf·~teL ne1n contesto que a auctor;
(:ade c•::::lt:•ja eu mru·i mio o seu dever; ao c_ontrario! ainda ilHt 
poueo l":'lllit.ti a minha opinião a respeito; entendo~ porént~ 
qw~ tt -C~;ngres:3o {h~Ye por suH parte 1nostra.r tan1ben1 ·que estes 
fact.ns não sãu indifJ'crente~ á representação nacional. (.4.1Joia-
rlos.) :: 

·~eria pm·a lanll:!ttLar que .nós~ reprc::;ent.anLes da' l\acJão~ 
eJu tu.na époc:a tle litterdad•.:.!~ eg·ualdade e fraternidade~ cru
za~~e·nw:-; o~ braço~ t~ nos mo~tr·assemos incH-fferentes a t.ão 
extra nlro acontccin1CJ1 !.o. 

U:::\L\ voz --·- O Governo tem procurado curnprir o seu 
dever·. 

O Sa. ZA:\IA - Pe1·dão: não se trata do Governo: os no·
hJ'l':O: deputados qu ere111 hwar 2. questão para uin terreno em 
~Fie ('lla não teru e.:1ltirnento: não faço censura aD Governo. 
(Apa;rlcs.) 

O Stt. PRESTDEN'fE - Attei1çã:O! Quem ten1 a palavra ü 
o Sr. Zama.. 

ÜlVI SR. nr::Pw~~ENTANTE -. -. Peç.o aLterição para o art. 27 
d.o Regiinento. · -

O ;Sn. Z..-\.~IA - O art. 27 do Regimento tratá de assu1n--:. 
pl.u::; qnc poden1 .ser trausfor1nados en1 n1edidas legislativas; 
ern todo ·o caso_. o Congresso ~rocederá como entender. · 

\:ou n1andar n1inha n1oção •á ·l\fesa_. pois nen1 .quero ton1ar 
Lúmvo ú ·Casa, ncn1 demorar os n_ossos trabai!1os ~ o tJUC quero 
,:. "Jazer ~entir :ao Brnzil inteiro que o prnne1ro ~cong.r:essu 
llt.~puhlieano_. que eleve ter -como dogma a liber:dade, cgu~ldad;~ 
n. fraternidade. não crnzn. os bra.ç.os quando a 1mprensa e des- . 
re:'pcitada; a ]mprensa é a jrinã querjda da tribuna, e an1~J~S · 
•lc~Y~ri1 · ser livres, •conTpletan1ente livres en1 toda a vasta re-g1ao 
da RepubUca ç]en1ocratica e federal! que nos -prometteran1 a 
1::; dt~ nove1nhro do anno passado. . 

· ~ão accj·esccnturei urna palavra n1a1s; hão tenho PC11Sa-



~l~~to politi~o reserya~o- ne~te ass_umpto. ·Sou. :pura- e sin'i
nle ... mente o écho da 1nd~gnaoao -nacional, .produ,zida ·pelo mons
truoso att~ntado. 86 quero que o 'POVO braziléiro reconhéca 
que no _se1o de. seus representantes -échoou fundo · o grande. 
o prn~undo pe~ar~ que acabrunha · todas as camadas sociac::;~ 

E1s a n1ocao que será lida na :VIesa~ · 
Vem_ :l :Yiesa e é .lida a seguinte 

.. .,_ , .. · .. MOÇÃO · 

. O ·Cor:g~·esso NaciÇ)nal soube· eon1 ·a n1ais profuu<la mngna 
do. tnquahflcavel attentado . praticado. en1 a noite de 2!1 rlu 
J,roxi:no passado mez~ contra a l iherdade da !mprcnsu. 

Semelhante fac Lo . niío con~tH.ue s6n1en1'.e um crirn c ... .-,n lr:l 
n. se;;nranca individual e· de prorJriedade 1Jc um ou mai:-: in
diYir!nns: i~ tnna flagr~nte viola.ção de ~ncraf.ii";;:~imo dir~!tn. 
inhcrf'Jli.c a toda·~ocicdade civilisuda. e J11f'~mo mrdineJ·(~Illt'JII«~ 
''r~m1izada. . · . 

.:\ liberdade de imprensa foi ferida de morte. ng-genxan
do-~e ainda o crin;e~ pelas am<.~aça~ r1 irigidas a ou !.rn~ .kw
li:H .. s. corno hõ.ie é ~p-ublico e nolorio. . . 

.:\ imprensa . . liVl'C de pcia~. ~nr:i em. todos O~ tcmpn~ P. 

r·.ircumRtanc-ias o n1clhor auxil ia.r dos ~0\"0rnos que nspiJ'ttrn 
fnzcr· a fclicid~.dc nacional. 

O Congresso con.f'n que o ·Govcwno. honrando as ins!.i
ín1cõe5 que r·ep1·esent.a. c elevando-se a t.oda a alüua. ele ~-cu~ 
arduos deYeres~ saberá ptlnil· co1n todo o rigor da lei~ não s(, 
os manclatarios. con1o os n1a.nclantes do attentado praticado. 
!dnda mais: os representantes da Nação esper-am que o pod(\r 
1n1blico não se descuidará 1.1n1 n1on1entó de tomar todas a . ..: 
medidas e providencias precisas ·para que~ quer nesta capital. 
quer êm todos os demais ·pontos da· HeplJblica, .ján1ais ~i~ 
.1·enr:otiuzam factos ide.nt.icos. deprin1entes da nossa civilisar;ãn, 
de· llOS~à indole pacifica e ordeira e ·dO regin1en dell10Cratieo~ 

c ·inaugurado a 15 de novembro do anno pa-ssado. · 
S. R. - Sala do Congresso !\"aeiona.J. 10 de deze1nbro rle 

1S00. - Cc.f)a1· Zârna. - Sa:nt(J.r..· Pcí•eii'a. -· - Sebastiüo. Land7f.l
jih.a Jb:drado. - Cu.stodio lQ§i de :.lfcllo . 

. o Sr... PnESIDEXTE diz que óuviu un1 aparte ao S!· . .Zam:1~ 
1 '0f~rindn-se ao art .. . 37 do ·R<~g-imenio. - . 

Pelo projecto ·- -do .... J.'efel'ido Regimento~ el:aborado pela 
f:nn1missão l\Iixta. de que fez parf·.e cffectivamente~ Jieou re
duzido o trabálho do Congresso aos assun1ptos c.onstit.uinte~. 

·mas . este oro.lecto foi em .mais (ic um .ponto profu.urlamenf.e 
all:m:·acJo. e entre ouf.ro!3 o foi nn art.. :3i·. 11nde se arldi.cionou~ 
<:üétm ·dás di~po:;;icõ,.~s rln JWnjeeío da Cnmmi~::::3o. o. scgun1- · 
I.(\ ( l(J) . : . 

~- .. apresentar quaiqucr moeão .al.tinenle· ao.s fit~~ rlo 
Cm1!:.TI~sso. sobre as:;un1ptog qu(~ (.•nf".endam co1n a5 1 unc.t•.ICS da 
Cimstil.u in te e qu.alqurn· 1'rJqu.e'l'1~·rn. r:nlo rclflfb.:o fJ.. a:•;sum.ptfi dr: 
tJJ·dem. ou. de 'i~l.le·J•e.•N;e puhUco. » · . 

. Aberta esta porta. a )lesa não pôde impedir que quahlilCl' 
elos St·< men1heos rlo Congrc~so p e(:a a ·palavra .sobre n~sn mpf.o 
de m·dcn1 c de interesse publfco. (.4.1)oiados: . m.nito .bc,m .. J 
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. ·o Sa. PRESIDENTE pede licenÇa para ~ observar o. seguinte: 
O art; 38 -do Regimento . dispõe o seguinte · (Z~) : · 

· «Estes re!-Jllerimentos e indicações, depois de a-poiados 
e postos ·em d1scussão, durante a primeira meia hora da ses
são, serão postos a votos, si não houver quem sobre elles peça 
a palavra.~ . / 

A primeira meia hora da sessão está terminada· e desde 
qu~ se :p~diu a pala"\Ta sobre a m~ão, a Mesa é _ obrigada a 
adiar a discussão para o· dia que· ·o · Congresso .. designar.· · ... - · · · 

O SR. ZA~L-\- Como não temos na orden1 do dia materia 
alguma que se deva discntir, não vejo inconveniente algum 
em que a d~scus.sã<? deste assurppto conti-nue, mesmo porque 
deve ser mutto llmttada. Eu~ pois~ ouso apresentar um reque
rimento de urgencia para continuar a discussão. 

O Sllt. Jos~~; A'\t"ELINo - 1:1gora, ·já é infrMcão do Regi-
mento. ,: · 

:: 

. o SR. ZAl\{A - Não; nós temos o que discutir, e trata-se 
de uma qu~estão anenas de votar. Si me provarem_ que h a in
conveniente em não fazel-o~ retiro o. meu requer-imento. Mas 
parecc-n1e que é uma questão para votar-se ]mmediatamente. 

O SR. JosÉ AVELINO - 1\fas~ neste caso, para que o Regi
nlento? 

lO SR. ·PRESIDF·NTE deelara que~ em virtude do art. 27 do 
Regimento~ a n1oc.ão ou requerin1ento do nobre Deputado não 
p6de . ser dado :para orden1 do dia ·sem requerimento appro
·vado _nclo Congresso~· para ser incluida est.a moc;ão na ordem do 
dia. O ~ar·t. 27 dispô~ o segUinte (lê) : 

« ·Não poderá ser daofilo para ordern do dia. nem constituir 
objecto de discussão assumpto que . não seja i:mmediatamente 
ligado · ao fin1 do Congresso~ como Constituinte~ salvo reque·
rinlento devidamente approvado em sessão anterio:r pela 
maioria dos n1en1bros presentes.l> · 
· Portanto, é preciso,· si o· nobre Deputado quer apresentar • 
um requerimento para que a sua rnocão se.1a dada para ordem 
do dia. ·A diF;cussão não p6de ter Jogar hoje, em vista da dis
posição do Regimento. 

O SR. ZAM.1.·'-" - Sr. Presidente . . eu sou lhomem submisso. 
pae-ato, obediente ás leis e ás aurioridades. Recrneiro, pois, a 
V. J~x. para dar a minha moção, . afim .ele ser discutida na pri
nleira parte da ordem do .dia do nrin1eiro dia da sessão. 

- E'. esse um asssumpto que não .deve tomar muito tempo ao 
Congresso. - · 

O SR. P·RESIDENTE sente nã.o poder deferir . o rellu~riment.o 
do nobre Dep:utado. pqrque não é attribuiçã.o da ~resa: Pela 
disposi<?ão- do Regimento. só o Congresso nó de dol1herar que 
a mocão seja on não jncluida n.a orden1 do dia. (Apoiados.) 
· · Si o Congresso assim o decidir, a Mesa cumprirá o ·seu 

dever. 
O SR. ZAM..~- 'Pois V. _Ex. consulte á Casa. - . 

o SR. PREsiDENTE- Então o nobre Deputado req1.1er que 
se .consulte o Congresso ? · · · 

·o SR. Z..UIA -. -- ~im, s'~nhor. 



. O Sa B~~A LIMA (p~la ordem)· . ..;_ Requeiro .que e~sa 
cons?lta á. op1n1~9 do ·Congresso · :seja . formulada por ·votação 
nominal, visto que o art. 27 não se oppõc a isso. · . 

. ~ . . . 

O SR. PRESIDENTE diz que a disposição· do ·árt· 27, a seu 
ver, é clara e positiva; pede a attenção dos iSirs. membros do 
Congresso para a leitura que vai fazer (lê) : 

.· « Não poderá ser dada · para ordem do dia, nem· cons
tituir objecto de discussão assumpto que não seja immediata

... ..... . ment.e· ligado ao fim ·do · Congresso · como Constituinte salvo 
requerimento devidan1ente approvado em sessão anteriÓr pela 
maioria dos n1embros presentes.~ · · 

O Sa. Z~:rA-E' e:x:actamente essa a consulta á Casa. 
O SR. BARBOSA LIMA- E a maioria se. traduz en1 votação 

symbolica e votação nominal. · 
iL1M Sn. ·REPRESENTANTE - Guarde isso para a votação da 

moção. · 

O .Sn. PRESIDENTE -A votação nominal, diz o Regimento, 
terá Jogar nos assumptos importantes. 

O SR. ZAl\~\. - Varnos á votação symbolica. 

· O SR. PRESLDE..~TE - O sr. Deputado Zama r.eiquer que a 
sua moção seja dada para a ordem do dia na primeira sessão 
do Congresso; mas, na fórma do · Regimento, a l\lesa não póde 
tomar essa deliberação, visto d~pender de votação do Congresso 
em dia anterior. O Sr. Deputado pelo Ceará requereu que 

· sobre esse re{}uerimento do · Sr. Deputa-do Zama ha,ja votação 
nominal~ e a Mesa não póde pr.o.ceder a . essa votação sem que 
o Congresso assim deUbere. · - · 

Consultado, o Congr-esso não .approva · o pedido para !l . 
votação nominal. · · · ·· ·. . · · · . · 

O SR. PRESIDE·NTE --J Vai-se ··proceder á votação syrnbolica 
do requerin1ento do Sr. Deputado Zama, afin1 .cfe .. que ·sua 
moção seja dada para ordem do dia. :..'-\.ntes disso~ porém. -pre
ciso fazer uma observa:~ á o ao Congresso. Na . fórma :do Regi
n1ento, só devemos ter a primeira :sessão para discussão -da 
Constituição no . dia 13. 

O Sn. ZAMA -: Faça-se uma sessão ·especial. . 

O SR. PRESIDENTE- De sórte que. si fôr approvado: o 
requerimentc~ :esta deliberação fica · snhorainada a esta clau
sula de ser incluída : a discussão do requerimento na- parte do 
expediente. sem prejuízo da orden1 do dia~ na 1a. sessão~ isto é, 
na sessão ·do dia 13 do corrente, não havendo, portanto,· paro. 
isso un1a. sessão especial. 

~, .. . 
UM ;SR. ·REPRESENTAXTE - Na :-prjmeira meia hora. 

· O SR. PRESIDBN·rE ~ Na .Prin1eira meia hora~ · 

Consultado, o Congresso não approva a . urgencia pedida. · 
. . . . . . 

O · SR. Pn.ESIDEN'!'E ~ Tendo sido distribuido hoje o . .parecer 
da· Com missão Especial. impresso na fórma · do Regrment~,. 
deve entrai:' ~m d!scuss:ã.a· tres· dias . depois. Marco, portanto.; 



. para a nt'uctn do din -13 do corrente n ·tA discussão (lo pro
.sc~to da . Coustii.u ic:1•) acompanhado do. tpnrecer rla Conl-
mtssão. · • • 

J. .. e,·an ta-~~ a 5e~são ~ís 2 horas da t.arde. 

PRESIOF::"CIA DO SR. PRUDENTE DE ~-IOH.:'\ES 

Ao rneio ()ia faz-se a cba1nada~ a. qual ~·espondte.nl os 
~rs. Prudente de l\Ioraes. :Paes d-e Carvalho. João Neiva. Eduar
do Gon~alve!=~ Cost.a Rodrignes~ Francisco. ~fa-chado, Léovigildo 
Co(-'.lho. Joaquinl Sar1ncnto~ =Cunha .Junior. José Segundino. 
:\fanoel Harafn~ Antonio Bn.eua! .Toaquin1 Ci·nz~ Theodoro Pa~ 
c~lw~o . .J(taqnim ·· Ctlf.~mcia. BPzcn·r·n d~ Albuquerqn~ . . Tnnior~ 
TJwodnrcf o ·~ou lo. .José Bcrn:u~des. Olh·eira Galvão. Amaril 
G:walC'an f".i. Almeida .Barreto. :Firmino da Silveira. José Hv
~inn .• Tns•; ~ímeão. }-.rcderico :Serrano. Pedro Paulino~ Tasar~~s 
Ba:-:t.o:'. lt11~a .Tunior. Coelho e Cmnpos. Ton1az da Cruz. Yir
:..d li o J)arna~io! Saraiva. Domingos Vjc.entc~ Gil GoularL · :uon
tt~iro rle Barros. Quintino Bocayuva. Braz Carneiro. Ubaldino 
rio ..:\marnl, 'Santo~ .AndJ·adf\. GencrGs.o Marques. Raulino Horn. 
E~tev(·~ .Junior~ Luiz De-lphino! Hamiro Barcellos> Pinheir•' 
:\fnc.hado . .Tulio Frot.a. Cesario ..:\Jvim. Amerko J .. oho. Eduardo 
\Vandqnkolk, .João :&everiano~ Saldanha Jiarinho .. Toaquhu de 
~ouzn. :~ilva ·Canedo~ Silva · Paranho~~ Aquilino do A1naral. 
.Toaquin1 :\Iu.rl.in !Jo. .Pinheiro Huedes. BelforL Vieira. :U~hôa 
Rorlrigt.H~·s! Inrlio do Brasil.. Lauro Sodré~ Ser.zedello. Nina Ri
beiro. Cantão. Pedro Chermont. i\Iatta Bacellar. ·Casirniro .Tu-

. nior. Rodrigúes Fernandes . . H~nrfque de Car\·alho . .Anfrisio 
Fiàlho! ;~ogueira Paran.agÚá. Nelson. l)iJ.-es Ferreira~ ~).'f:n~tinto 
I1odrig·nes. Barbos~ J~hna·, Bezerril. .João Lopc$, J.~rederie.o 

Borges. ;Tosé Bevilaqua~ · Gonçalo" de Lagos, Na~<~imento~ Aln1i
no Affm1so. Pr.dro Ycl~ho; .. 1!\Iigu-cl de !Castro . .Arnoriin Onrr.ü:t. 
Epi1.acin. Pedrc1 Amcrico. Couto Cart.axo! Sá Andrade. R~tu mba~ 
Tr•lentinn de CatYalho. n.osa e :SilY:J.. L~ )fio Barba1ho. Gon<:nlv(~:-; 
:F~rreira. .To~.; i:\rnr·iano. Altncida P.ernarnbnco. .TtlVP-·ncin rle 
_·\guiar. Ar~drê Cavalcante. fihymundo Bandeira~ Annihal Fal
E~-ão. lllcira d~ Va~concello:.::. P.~r.eira de. iLN"J·a. João Vi(•ira . . 
.Lniz dP.· .:\ndeadc! Espirito Santo~ BellarmirÍo Carneiro~ The
np!dlt~ do~ Santo~~ Pont~s de l\liranda~ Oif.icif!a .. CTa.bino Bes.-auro. 
lYn do Prado. Olh·eira Valladão~ I~eandro :Maciel. Fr~lishAiln 
Fi~<'.ite, ,~~ugust.o de Pr~itas~ Paula Argollo. Tosta. Antonio Eu
zl1bít!. Zmna. ..:\rl.htn· H.ios. GaJ~cia Pires. Marcoli'no l\fom·a.~ 
~nnl.o~ Pet~eiea. Cu~l.odin de Jfcllo. •Paula Guimarães. :.Milton . 
.:\r~mhilo:)hio, Üiony:;;io Cerqueh·a. lLeovig-ildo Filgueiras~ Barã•.l 
ri•~ S. ~ra.rco:;:. ,~Iectrarlo. l\funiz Freire. Athay(lC .Junior~ Fon
~f·,·a .._, Sih·a. Fon~eca H~rrne~. :~ilo Pecanha. Urbano :\lari~oncle~. 
:\lanhãcs Barr·cto~ Oliveira .Pinto! Viriato de :Mede-iros~ Vi.rgilio 
P~::-~i',a. }~ran<_:a Carvalho~ Luiz l\lurat.~ Baiptist.a da: :\[of..ta. 
Frór.~ ria Crnz. A1cinflo Gnanaba.ra. E1·ico ~oclho: ·J...~opc~ .Trr•
vão. .Tacqn e~ · Onríqu~. A r·L~t .ides · J...,oho~ l\Ia~-rink: Ftn•quin1 
\Verner:k~ J)orning·o.s · J1-~suino~ 1~llomaz Dclphino! ·Conde de Fi-
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~th"'.kedo~ Antonio Olyntho~ Badaró, .Toão Pinheiro~· Pacifico 
lJla~caren h as, Gabriel l\Iagalhãe~~ Leonel } .. i lho, Chagas Lo
.bato, .Ja-:ob da Paixão, Alexand1·e Sto~kler, Francisco Veiga, 
}~erreira Brandii.n. Costa Senna .. 'Lian1ounier. Goncalves Chaves . 
.Am,~rico Luz, Yiotti, Dutra Nfcacio~ ~Ferreira Rábello~ ·Manoei 
Fnlgencio. Astolpb.o .Pio. Aristides l\Iaia. Gonçalves Ramos . 
. Tusiiniano das Chagas~ Domingos Rocha, 'costa l\lachado~ Do.:. 
n1ingos Porto~ Pallet.a, João de Avella.r~ Correia Rabello~ Bueno 

_.de. .Pai.va. F.erreira Pjres. _.J.oão .!.Juiz. Martinho J?.r.adQ Junior . . 
Bernardino de Caxnpos, ·Francisco Glycerio: ·!\ioraes Barros; 
Lopes Chaves:· Domingos de :Moraes, .A.clolpho Gordo, iJàrvalhal~ 
Angelo l)inheho,, ~Iursa, Roclolpllo l\Iiranda, Paulino .Carlos, 
Costa .Junior. Roddgues .Alves. Alfredo Efllis. Carlos Garcia. 
~Ioreira da SilYa. FJenrv Curado. Lrono1do Hu lhõe~. Guiinarães 
XataL .A.ntonio Azeredo~: Caetano de- Albuqu·erqne. Belarmino 
de ·?\[cndonça. ?\larciano rle l\f~g·ãlhãc~~ J~ernando Sirnas. Lauro 
:\IülJer~ Carlos de Can1pos~ SclliJnidt. Lacerda Coutinho, Yi
r.fr•rino l\fonteiro. P.ereh·a da Cosia. Antão de .Faria . .Tnlio fl~ 
C:t::;lilhos, Borg·c.s de ?\lcdciro~. • A.lcidcs Lima. Assis Bl'a:;il. 
1"hmnnz Flore~. Abl't!U HonJPJ'(I Bapti~ln. Rocha o~~.wJn. C:n:-
~iano do :Xa~cimen l:n~ 1:\n'JUHldO ..:\boi I. J)emctl'in it ih,: i l'•l, e 
Jlenna. Barreto. 

Ahre-sc a ses~ão. 

Faltan1~ com causa varl.icipada. os ~~~5. lluy J3arhosa~ Flf'l
J·iano Peixoto, .Tustiniano de Scrpa. Scabra. :\!aLta -::\!achado e 
f:~:::ario 1.:\fotta Junior. c sern causa :::.os Srs .• Joaquitn Felicio. 
Lap•!r •• Toão Pedro, Ennes de Souza, Tas~o J?tago:":o . .To:;~.~ AYf'-

.1 i no. Elyscu 1\iar't.ins~ .Toão ele Si·queira. H(!J'IW rrlo dn ·~r~~lHinnr_::l. 
Ladisl:io Netto. Santos Vieira. Cirillo de LP.mos. Alherlo Bl·:tn
dão~ Joaquinl· Bre,~es~ Vinliaes. Alvaro Bot~lh·(). Fr'lkia11o 
Penna. Francisco A1naral. Barão de :Santa H~lrna. I..uiz Har
r•~t.o.: Antonio Prado. Aln1eida No~11~ira. Rnbiiío .Tnnior e .i·~r-
nflsf.Í1 de Oliveira. · · 

J-:• Jjrf~ e pos! il Ul1 diSCUSSão a ac! a rfa SCS:';áO antPC~Ill'll f.n. 

0 SR. PRESIDENTE - Está em di5CUS~ão n· acta. 
() Bn. B~umosA LI:\JA - Peto a palavra pura fazer· 11 rnn. 

rlN~lru·ação de voto. 
O Sn. PnESTDE:\'TE - O qne e:::tá ern di:::cussão é a nela. 
O .Sn. BARBOS.\ LBL\- Sr. :Feesidente. en1 virtude do di~

po:;Lo no arf.. :3/Qi do nosso Reginlenl:o~ qúalqucr mcmln:o do 
Cc.mfp'esso póclo fazer inserir seu voto na act:t ~em mof.ival-n. 
(~o1nt.anto que n1ancle á l\Iesa~ antes de a11provada. a acta. com
[J(~l (mf.e dccla.raç;ão por escripto, podendo. ·porém. Jazer ht.;;;erir.· 
no /Jim·io Of{icütl a sua deelaração n1otivada de v,;to. E'~ vois, 
na. di5cus5ão da acta que devo fazer a 1ninha dcclar-acií.o. 

O Sr-t. PRESlDENTE-0 nobre rcprcscntanh~ apr·P:::cnla:·ií. a 
:::;na declm.~ucão o sel':! inserjda Jla acta de hoj{l. · 

o s.R., BA-RBOSA I ... Il\L\- Tenho a ·honra oe enviar :i ~re~a 
n. rlecJar.ação de voto que dei na ui ti ma se;:;sao :'Obre :1. mnt;1ü 
do ~r·. Dcpnt..ado Zama. . . 

O. Sn. A:\-IPIHLOPHIO (prJlrt nrd~Jm,) - A disf:.incLn. Cmn-· 
n1i~são non1eada p~Ios rcpJ~es_cnlan.te~ dos e~t.ados p3:ra_ in_-. 
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terp.õr parecer · sobre o projecto de Constitui-ção publicado 
pelo Governo Provisorio7 adopt,ou a excellenle · providene.~a 
~-egundo vi no Diario Officüil, de mandar publicar nesse jor~ 
nal todas as emendas que foram offerecidas no decurso de 
seus trabalhos, quer por alguns ,fie seus me~bros, quer ... 

O Sn. PRESIDENTE--O que está en1 discussão é a aeta ... 

O Sa AMPHILOPHIO - V. EX. qt~eira desculpar~ :porquantiJ 
a distancia ·é grande e não ouço o que diz ·V; Ex.-, nem o que 
se lê na .Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputa-do vai fazer obser
vações sobre a acta? 

O SR. Al\rPRILOPHIO -Não. 

O SR. PRESIDENrE - Então peç~ a V'. Ex~ . que agunrde 
opportunidade. 

-Ningnem mais pedindo a :palavra, é encerrada a disc11.~~ãJ 
e, posta a votos, approvada n neta. 

= 
Vem á Mesa e são lidas as se-guintes 

DECT.u\R..:\ÇÚES DE VOTO 

Como n1embro~ do Congresso :Xacionalt cump'i."e-nos de
cJaral': 

d". qne votámo~ pela discusRão · da m~.ão apresentada 
pnlo Sr. Zama. relativa ao attentado commcttido contra a 
1 iberrlade de imprensa: _ 

2°. que ~~pcr-nmo:;: a pnni.c;H.() dos in1pUcadn~ nesBe attPn
tado. demonstrarlos pelo inquerito a que se está procedendo: 

3°. que cnnfian1os aos os:pontaneos o:rgãos. o da opinián 
e as demais forca ~ activa~ da 'N'acão. a sancção effectiva do 
nosso procedin1cnto~ que reputamos legitimo e · -pat.riotico. 

~~1a n~?; SP.SSilc::; elo Con~re~so Const.itn in te~ 1 o de dczcrn
hro rle 1890. - Dentqtrío 1-libei'i·o. - Alci'J1dn G11-anaba-·;. -
Annibal Fnlcão. - Antonio Azeredo. - Nilo Peçanha. -
1tnf.onio Oluntho. _._ Lf'·ite Oitic-ica. - .8c.rbosa Li·rna. - .. R. 
Osorio. ...;._ -4.'J"~tão de Fm·ia. - . Fehu1.ndes Sirnas . . - ]1xni= 
F·rci?·e. - Cw·lo.r: Oarc-irr. - J.t'rederico Se1·1·n.no. - J os~ Si1neli·> 
rle Ol-ivm:·ra . . - · Uchôa i:.orlri(jtM?S. - .José Jla1·tano . ..:_ Alme·ida 
Pen~am,b·nco. - .To.CJé Hygino. · 

· Reaueiro -aue se declare na acLa -aue votei a favor da 
mo{~~o do ~r. Zan1a sobre o att.entado á typograp.hia da Tri-
buna. _- To.va:res Bastos. . - - . 

Declaro que~ si estivessP- presente á - ~· sessão do Con
~nso Nacional. t eria Yotado pelo requ~r1mento do Depu
tado Za.ma~ para ·ser dada em ordem do dia a moção sobre a · 
liberdade de ·. imprensa. - · Fle·UTY . Curado. 
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O Sn. 2° SECMTARlq_, servindo de i~>, procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDmNTE 
·.· 

Representação do Directorio e Conselho do Partido Na
c5onal da Bahia, solicitando a revogação do decreto n. 511, de 
23 de_ .tunho do . corrente anno! que regulou o processo para 
a eleH;ao do · })rtme1ro Con~esso Nacional do Brazn··-·e-·- ·do 
decreto n. 802, de- 4 de outubrn ultimo que ampliou a eleição 
das assembléas legislativas dos estados: 

O SR. PRESIDE~TE ~ Tem a ·palavra o Sr. A~philophio. 

O Sr. AmphiLo:Phio- Sr. Presidente, a ·Commissão encar
regada de dar parecer sobre o nro.jecto de Constituicão, deli
berou .fazer publicar no Diario Official as emendas offerecidas 
ao· referid_Q. projecto. . 

T~ndn ·~ido offerecirlas diversa!=; emendas~ quer 'Pelos mP.m
bros da nommissão. quer por m·~moros do Congresso extra
nhos a ella. eu: cum.prindo o mP'.l dever e seguindo o ex~m
pJ n de outro~ membros da representação nacional. tambem 
nffereci por n1inha -vez algumas emendas .ao sobredito pro
jecto .. 

Todas .às minhas emendas foram publicada~. com exce
pt:.ão de uma a·penas: e posto que reste-me o direito de repro
dur.il-~. quanrlo a ·rtispo~jção {]o nroject.o de ·Constituiçilo. a 
que elle s~ refere~ for objecto de discussão no Congresso~ julgo 
~onveniente, todavia. fazer const~ar no Diario Offic1~al a ex1s
tencia dessa P,·menda.' norque a1g-úinas das outras que anresentci 
e foram. 'Oubli.cadas.· tiran1 deJla sua orfg-~m. sua. razão de ser 
e não teriam expHcacão uma vez ornmitida aquella. 

·Essa emenda refere-se .ao n. 3 do art. ·10 -do projecto que 
veda á União. ·· como âos Estados, P~f~.belecer. subvencionar 
ou ernbtl.'!"af'ar 6 exfn·cicin de cultos · relig-iosos. · 

Vê V. Ex .. iSr. Presidente, que por esta disposição do :pro-
- jecto fica creaiio sobre o ass,Jmpto um. systema inteiran1ente 

novo c Pn1 tudo differente daquelle qu~ tem sido adoptado 
pelos outro~ pov0s ·que s·e regem rp·e1a fórma. de governo re
publir-an·a fefl.eral. 

Na Republi-ca Argentina ·ha o systema de uma religião 
su~tent.a.da pP.Jo Esta:do. a. r,atholica~ apostoHca! romana. cujo 
,-.u lt.o f> mantido tanto pela União, coim.O .pelas provincias con-
f cderad~.~. · · · · · 

Os Rst.ados Unidos. a. Suissa e o Mexico. vedando aos po
deres federaes legislar ·sobre cultos religiosos! subvencional-o$ 
ou prohibir ~eu estabelecimento. deixam, entretanto, aos e.;
ta.nos constitnirt-m como entenderem seu respectivo estat.uto 
religio::;o, :podendo cada estado; ·ou cantão, subvencionar um 
ou :m~.i~ cn!fos. 

:São estas as idéas que eu adop.to e consignei na en1enda 
ou e dei.~ou de ·ser 'Publicada: de modo que, Sr. Pre~idenfe, 
rl:~$= que foràm PtlbÜcadas, aliumas~ · 'ou ficam sen1 sentid;o. oit 
exp'ostas a: tere_m s·entiqo differel'!~e daquelle que dev.iam !~·er. 

Sei que nao é. esta a oooas1a0 opportuna d~ dtscuf.lr. o · 
·· assurripf o~ e ·por i~so nada adeantarei no sentido de· justifiear 
a. emenda em questão .• 
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--·· Que.r;"O/ cnLr1~t~nto~ qtre fique hen~ conhecido o pensameiit.o 
(lal!uella c1nenda~ af.~ po1·que~ con1o ·ctisse~ viria sua adopcão 
a estabelecer enb:e nós o sysLen1a~ que vejo seguido pelos · 
outr-os povos, da fórn-la c! e ·governo que vamos ter:. 

Assim é que. na Suissa, por exempl~\ ao passo que no 
cantão de Pecino .. e no de Valais ha u1na só religião officiai· 
0. snbvencionada, a religião catholica~ a.postolica. romana~ no 
eantão de Ber·ne são adopf:adas dnas, a catholica e a evangelica 
N .. forn1a.da. attendendo-se. nas . suas relacões con1 o governo 
fl6 cantão: á maiorja dos sectarfos de cãd·a uma della!=; ·n.as 
diversas con11nunas de:::se eantão. 

O n1esn1o acontece no cantão de Friburgo ... 
Ul\-r SR. P~RESENT:\NTE - Isso .iá é diseussã.o do pro.iecto 

C t •t . - '> . 
on~ .1 .tnr.ao: 

' . 
O Sn • .A:,n>HILOPHro - N'ão. senhor; ~ston apenas ~xpli-· 

c ando o que f in hn: crlJl~ignad() na minha ~menda~ (]11 ~ nfio foi 
pn h I i cada. · _ . · 

])izia ~11. que ·os eantõe~ de Be1·ne r. Frihurgo ~uin·cn
cionnrn e sustenltun duas reUgiDe~. segundo=:as crc•nc_:a5 em 
Jntli-orin nas r-espcct!Yas conu11unas: e parcce-mC' até qne ~i'Ln 
foi o syst0ma üdoptado pelo Governo P1·ovisorlo r.m um ílt~ 
~:~u::; actos anteriores ao projecto de Constituicão~ uclo c1u que. 
aholindo a antig·a religião do Estado~ d'cixa:vu~ cntref·nnto. a0~ 
r~st.a~loi'. ou aos seus nrunici.pi o:;. toda a lih~rda.de rlc rr.~nh·f)j• · 
:::oJ •rn o assnmp! o~ uma Y(\Z r·0.~prifarlas a~ cnndiçti~s de ordf\m 

J: 
, . 

pn J11ca ... 

l]~r -!3R. REPRE_:5_ENT.-\NT.E- Nãn apoiado. 

0 Sr. .. AMPHILOPHIO ·- : Então é ·engano n1eu. E' facto~ 
porém~ que o projec.to de Constituição não se. limitou a abrn~ 
o systerna que tentán1os, de un1a religião offkial~ corno ainda 
l.en1 a Republica Argentina; foi · além~ muito alén1; ·e~ ao cnvcz 
ele decretar a liberdade d0 · :cultos. con1o os E~tados Unidos. 
conw a. :Suissa, corno o l\fexico. preferiu crear um syst.cma 
de J)r>ohibição~ ãc intolcrancia contra todas as religiões~ cn
Yolvt~ndo nessa. prohibiç.ão os poderes da União e os goYcrnc1s 
dos estados. · 

A nlinhu reclan1aç.ão ten1! pois~ por fim fazer conhecer 
q uc. t~nrJo 011 Lras idéas sobre o assumpto. no sentido dessas 
irléas fnrrn1JIP-i a emBnd3~ qne dnixou de se~ publicada, (:.lfnito 
r.~r.:m. _: 'Jn?n"/(i hern!) 

O Sr. Ubaldino do Amaral - Sr. Prest{leníe. não vou dis
cuti r""a · m-a ter-ia que faz ob.jccto da. c1nenrla ·110 1llustre rr.pi·e
s·•Jll.anLP. da Bahia; devo só.'mente dizer a S. Ex. que a Cmn
rni:::.são tornou mn c0nsidera.ç·ão l.oda~ as en1e1Hlas !1\lC lhe foram 
HJ)re.scntadas c as di.se11Uu crn sua grande maioria; sümrnte 
:tlgnmas~ qne chegaram tarde,. não foran1 discutidas. Eram. 
porém~ cn-: Ui0 grnndP. nu n~ero~ qu~ é pos~ivel ter ha.Yido 11n1_ 
~~rrnivocn de TH·ova ou de m1pN~~sao: mas con1 BC~ln'ftn<;.a. fo1 
;·,presP-nUtda a e1ut:-nda -e ton1ada em c-onsiderae.ão pela Com-
Hlissão. · · . 

:Xão podül haYer propDsito de preterir a publicacão da 
('l11~JH1a. ·tanto 111U.Í~ qnanto alguns 111embros . rla nommissão 
:td()pf.avam as n10sn1a.s üléas do nobre Deputado. . 

· Todos os trabalhos da ·Co1n1nissfio J)ódem . sm: cop.signado.::: 
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cp1 livJ.'o. porque tcnw.s acLas (jUe fDruécen1 tmi·a. issó os ncce.s
sarios elen1eutos. 

Felizn1ente~ neste caso não occolTC uenlnun pre.tuizo 
]:>ara ·o i Ilustre l'epresentante da Bahia, que vôde restabelecer 
a sua e111enda: si por qua,lquer acaso. não · foi i1npressa. 
, (.-1ZJ(IÚ:r.los; ·n1..1tito lunn.) 

O Sr. Zama - Pedi a palavta~ S1•. Presidente, para soli ... 
citar de V. Ex. uma sünples inforrnação verbal. 

Sj .. Y. }::x.. responder negativawente, sentar-rne-ei Jogp,_ 
rnas~ .si responder affirmativamente~ terei de fazer ainda al
g·un1aS co::J.sjderacões. 

Desejo que ·v. Ex. 1ne inforn1e si é exacta a notic.ia: 
que li e1n alguns jornaes~ de que V. Ex. pretendia marcar 
~essãc para a1llanhã. doming·.o. 

· 
1E:'!I.ando nós sob o rcg:in1cn da liberdada de consciencia, 

c· sendo o C•Jngre.S:-50. como acredito~ cOJnposto. en1 quasi sna 
i.ttl.nliri~d~ .·. de cltristãos. en Lendo qut~ não devemos coine•:ar 
por ·dar o e:-:cnndaln de hi!'ring-ir os prineipios da E~.;-r·cja log-o 
no com«!(:O dos nn~sos tra.bnlhos. (Apoilulos.: ha .,:m·it:Js 
uparlr~."f.) 

Eu não estou aqui gaiatando; o as::tunpto é· muito 
gTave ... 

0:::-Sn. AHI:~rrwEs l\fATA - Hc~peiLo muito as suas crcnc;as. 
O Sn. ZA:\:fA -- :Xão n~! uu ga.i::!Lanrlo. nem jsso <~ propri.o 

da winlla edade. E~tou I 1·n tandn de uma questão que len~ 
pa1·a n1iln o maior aleancc. 

O SH. .Pm~8IDE~"I'J~ -·-- Xfin .~ (•xacto o qtw dizern os Jor
JJaes: netn en posso deliberar a tal respeito; o Congr:•.·s::;u rc
:-:ulverú. 

O Sn. Z.\:\JA - Desde que o Sr. P residenLc n1e respond •! 
negativamente. tollü'll:r qu.(/Jst-io: o .Congresso resolverá; mas 
estou cnl'to de que o Conf,'1'esso respeita as convicções reli
: .. dosas de ead:a u1n de seus 1nen1bros c não ha de começar -os· 
;cus trabalhos por 11111 cscandalo. 

O Sr. -Demetrio Ribeiro - Se. Pr·csidentc~ pedi a palaY:i'! 
1 ~a::a l!llYia··~ ú Jlé . .,a lima repn!sontução do Centro Positivista. 
:-'i Y. Ex. n11~ a:::s•~gura que ella ::;crú publicada nn Joru:Jl (l:~ 
t:a.sa, deixarei ele faz.er a sua leitura; no caso contrario. tcr~1 
de impol'tunar o Congresso~ lendo a representação. 

i{)! Sn. PRESIDENTE - A representa~ão será i~1.pre.;sa. 
0 SH. DE~lE'l.'Rro RmEIRO -Então vou. rc1nettel-a á Mesa. 
v· cn1 á l\:Iesa a 

Representação enviada ao Congresso Nacional pelo Apostolado 
Positivista do :Srazil, propondo modificações no projecto 
ie Constituição apresentado pelo Governo (:1') 

Cidadãos n1embros do Congresso Nacional. - No exer
::.-.icio de uma funcção reconhecida pelos cpstun1cs pat.l'ios· e 

(1) X a prin11~ira etliç:.ão dos (Annae~) do CongTesso "Con~tituinte, 
e~ta ·l"ClJrcsen:ta!:fio . ioi publicada em appendice. 
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sanccionada por . toda a civilisação moderna, o Apo:;tolado 
Positivista do Brazil ve.m subn1etter ao vosso patriotismo a$ 
modificaçõ.es qU.e,' segundo os ensinan1entos de Augusto Comte, 
julga serem indispensaveis para• que . a Constituição proposta 
pela Dictadura Republicana corresponda suf!icientemente á5 
necessidades actuaes do povo brazileiro. 

Antes, :porém, de indicar taes alterações, devemos P·On
derar-vos que o ,systen1a àe governo propo5to pela referida 
Constituição não está de accordo com o que a politica scien
tifica determil:~a para a nossa si tuacão. Partilhando dos pre-· 
conc-eito5 · de.mocraticos da Inaioria. dos republicanos braz,i
leiros, . a Dictadura nacional limitou-se a transplantar para o 
Brazil o que havia de característico na C.onstituicão norte
americana. Ora, esta Constituição foi, e não podia deixar de 

. ter sido, uma ·obr·a e1npirica, traduzindo apenas as condições 
em que se achavam as 13 colonias que formaram o nucleo 
dos E:;tados Unidos da America do Norte. Sem demora-r~nos 
em un1 exan1e~ agora inopportuno, bastarão algurilas observa
ções para justificar o que affirmamos. 

En1 primeiro logar~ no ponto de vista material, cun1pre
nos recordar que as 13 colonias inglezas ·estavan1 cercadas 
de ·dependencia das tres poderosas monarçhias: a Inglaterra, 
a Hespanha e a Fran~a. Só um-a forte união podia propor
uionar-lhc.s n1cios de n1anterem a sua independencia; e~ no 
f'mtanf.o~ todas ellas tendiam para uma completa autonomia. 
En1 segundo logar. no ponto de vista espiritual, todas essas 
eolonia~ eran1 quasi cxclusiYan~epte compostas ode protes
tantes, isto é, de cidadãos eivados de preconceitos indivi
duaJjstas e adstrictos ao theologi_sn1o . christão. Finalmente, 
a situa\.ãô geral da mentalidade no Occidente não era a mesma 
de hoje:· pois que a chimica estava-se el'!_borando, e a biologia, 
a sociologia e a n1oral scientifir.a não existiam ainda. 0s 
espíritos mais avançados das colonias norte-americanas, 
quando n1uito, teriam att.ingido a completa ema~cipaçãe theo
Iogi-c-a: o atheismo. l\ías, a g.ene~aUdade dos espirito·s adean
tados parava no deisn1o racionalista e julgava mesmo de . 
seu dever não patentear essas convic~ões, · conservando as 
apparencias do protestantismo nas suas multiplas seitas. 

Ora. essa· não é a si tuacão do Brazil. Não temos em torno 
de nós senão republicas; e~ as complicações internas e inter
nacionaes das potencias ·européas tornam materialmente 
inexequivel qualquer tentativa contra a independencia dos 
estados do 11osso continente. Por outro lado, somos um povo 
que os antecedentes · catholicos predispõen1 para a união, o 
aue facilita a instituicão do systen1a federal, a tal ponto que 
os .perigos aqui Çvnsisten1 na tendencia para uma abusiva 
centralisacão. · 

Si esta tendencia não fôr contida! a exorbitacão do 
-poder eentral dará logar justamente á fragmentação prema
r.nra do Rrazil: pelo d3senvolvin1ento dos antagonismos que 
não tên1 cessado de crescer, desde J seculo passado, entre os 
actuaes estados. 

Espiritualn1ente, a ·massa popular está en1 um estado 
mental que podemos caracterisár pela denominação de feti
chismo catholíco. O prestigio do clero, tendo-se exercido 
~emprc, primeiro, através da dictadura :real~ depois, po~ intei:-



r.aedio da dictadura in1perial~ o saceràocio cathoíico acha-se 
l1oje,. entre -nós, sem forca :política. Ha disso um symptoma 
ben1 característico: raras são as familias brazileiras que hoje 
iornecem membros para o clero catholico. E' assim que os 
bJ spoa viraxn-se obrigados a confiar a padres extrangeiros a 
direccão de suas ovelllas, e o proprio Governo empregou ex- · 
trangeir··os como capellães rt.o exercito. Historicamente. este 
anniquilan1ento do prestigio poiitJi·co do catholicismo entre 
nós :fioou ben1 patente quando, ha vinte annos, a dictadura 
in1perial prende~ _ dous bispos em uma . fortaleza, sem que isso 
J)rovocasse a n1iniin·a reacç.ão popular.; ,Nem sequer foi pos
sível então constituir-se un1 partido catllolico, como alguns 
tentaran1~ tentativa que com egual insuccesso acaba de ser 
renovada. · 

Si esta é a situação da massa popularl' nas clas$es activas 
do ~.)aiz se €ncontran1 toàas as -nuanças da e.mancipaç.ão intel
lectual. Na geração n1ais antiga impera. em geral o deísmo 
yago de Voltaire e Rousseau; na geração moderna denominam o 
materialismo e o positivistno, q\le, aliás, são systemas dif-

. í'ercntes. Ora, este estado dos espíritos iinpõe normas po
líticas que não · se apresent-avam aos fundadores da Republica 
Norte Americana~ . 

Dcn1ais, lloj e, todos os domínios da. intelligencia esLã~> 
invadidos. pela sciencia; por toda a parte estão descobertas leis 
11aturacs: no mundo, na sociedade e. no homem. E', pois 
evidente que não podemos proceder ago1~a tão enip.iricamentc, 
pelo ·menos, con1o os e5ladistas dos fins do .seculo :\'VIII. Por 
exemplo, os nprlc-americanos não se preoccuparam con1 a 
systematisação : da família pela patria, porque tal systema
tisa{Jão estava espontaneamente entregue por todos os fiéi.s 
ás diversas seitas protestantes. Mas nós já não estamos no a 
n1esmos casos. A camada activa já attingiu a um gráo dec 
desenvolvim~nto n1ental que= patenteou a todos· a necessidade 
da pa tr·ia ·systematisar a familia, abstrahindo das crença.s de 
todos os cidadãos. E', todavia; claro que só por uma medida 
despotica se procuraria instituir o casamento civil, sem res
J;eitar os escrupulos de consciencia dos cidadãos mais atra
zados. 

Assim, tambem ·o principio de separação da Egreja do 
Estado não póde ter entre nó.s -o mesmo earacter que o que 
:prevaleceu nas colonias inglezas. Ahi tal principio resultou 
E'~pontancamcntc da situação protestante, ist9 é, de uma 
·en1ancipacão theologica incon1pleta, que fazia prevalecer, 
por u1n lado: a5 razões de ordem individual, ·e, por outr-o 
ladO~ as restricções provenientes da unanime acceitacão da 
Tevelação christã. . 

No Brazil, o principio foi un1a corisequencia, como em 
todos os paizes conservados nominalmente catholioos, da evo
lucão philosopbica peculiar á França no seculo xv.nr e que 
continúa ·em no.3so seculo. Em virtude do impulso =inicial 

··earacterisado pela explosão occidental -denominada Revo
lução Franceza, o divorcio entre o poder espiritual e o poder 
te·mporal adquiriu uma significação mais ampla do que no 
caso protestante. Com effeito, o que então ficou affirmado . 
pela massa activa dos occidentaes foi a p.ecessidãçle de syste-
nla.Lizal' os neg:ocios humanos, abstrtahmdo completamente · 
de quaesquer . motivos de ordem theologica ou sobrenatural) 
!ste> é, invocando unicamente ;razões posit!va_s •. 
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Este ponto de vjsta é · que teJn sidp desenvolvido ·J:?ela:., 
evolução . sciootifica:- hoje tão . propagada entre os espir1tos 
adcantados da sociedade brazileira.. De sorte que. mn. virtude 
do tal 1narcba. :os n1otivos theologicos . passara1n exclusiva
nlCnte: para o ·donlinio da vida IH'ivada~ e hoje. um politico 
ao nivc.l de seu secnlo tem tanto de inv.ocar Deus para fun
danlentar as prescripçõ~s ch·i~~ con1o un1 eng·enheiir.o para 
.iustií'icar seus planos, Oll un1 IHedico para base.ar o seu 
diagnostico e a sua inteJ.·venção cUnica. 

. . . . .. E~ .. .. esta consider.ac.ão .. que . patenteia a Jp,tiU<i~d.(! da 
objeccão que se re.sume na .phrase - ra E.stado não deve ser 
atheu. Com ef'feito~ o e.stadista .ten1 que ser tão atheu . en1 
volitica~ como ·é o eugenhe.iro en1 1necanica e o m~ico en.1 · 
sua arte: a sua inte-rvenção tem de basear-se uniCamente . 
11as leis ·humanas: sem preoccupar-se con1 saber si existen1 
ou não os deuses ou Deus. 

Tal é. cidadão~ n1e1nbros dl) Cong-rc$SO :\acionai'; a nossa 
vor.dadeh·a, sit~lalJão' ne.5lP as6ulnpf..o~ sendoo de ·i.odo ponto 

· jnadnlissh·el a ~ pretensã.o -d(• afguns inlitadorcs da União .Anlc
ricnn.a que qu eren1 estabelecer· no B~razil tun prcten:-;o espirif.o 

. christão cfffcial~ unalog-o ao que existo naquella Rcpublica. 
Ent-.·P. r.6s o p0vo :.1ão conhece a Biblia.~ senão atrav,~:-; 

de um. catholieismo l'Ctluzido e.xclusiva1nentc {t sua l)Urlo 
cnltual~ isto é: ao cl•:'ll H•nf o que n1enos ·se harn1onisa ~01n _a 
n1~sma Biblia .. E~ na nut~:-::a actiYa~ aquellcs mesmos que ainda· 
Sê illuclern -sobre · ·O Yenladeiro rundador· do catholicisrno, 
<lPt"'nas cDnsidcrani .Tesn::: cuu1o un1 grande philosopho: des-
tonhccend.o-lh'; o curad•:·r de Deus. _ 

· Pr·oecdendo ·conw tênt ]Jroccdido: as classe:5 cn1an~ipada:·.; 
niio L~'ranuisanl de nwdo algu1n a. llla5Sa · popular~ pois cr.w 
nã-o impoen1 a ·esta sua~ crpn<;-as. Apenas hnpcden1 que se
Jamos ·tytánnisados por· um[t : 1ninoria que~ em falt.a de ar
gunwntns J•aeionae~ ·C lll(lrac:::~ inYoca. uma pretendida. adhc::;ã.o 
popular~ (~ujo apoio~ 3i fosse real, .teria illlpossibilitado toda 
a re\.~Olu(:ão 1noderna. · 

.. A verdade e que n pnYo já abandonou o theolo;;i~lllO c 
~c.pa.r0u.:.:;O:e êlo eler0 ea:_t-holic0 ·e-n1 todas as questões c~n1 que 
r.dle já ~~~Htheef~ as soluções da-das pela sc.icncia. E o prop_ri0 
el<;.'l'O já jmplicitamentc c.onfessou-se veneido. entregando. 
JiC.tr nn1 lado~ ·á razão lnunana a propria aval_iação dos funda
lnentos da c-rença. eJn Deus; e. por -outrn lado. confiando :i 

. ~cicncia. a. proteccão de seus teinplos~ a tal .pontó quo o para
raie-' domina a cruz no alto de suas torres . Junte-se a jssu 
f~ J'CCUI'SO á hltervenção ·dOs lllediCOS atheus Cl11 SUaS propria..; 
P.n.fcrn1idades; · ·e · a acceitação do dogn1a do nlovime1lto· da 
f,_.rJ:a~ h1con1pativel con1 todo pensamento theologico. 
. . .O. poYo sente. á vista deste cspectaculo c, infelizinenLe. 
a vJsta huuben1 da conducta moral dos sacerdoc.ios tbeolo
~-dco~~ <Jtlc a i'é sobrenatural não offerecc-1he n1ais un1 apoin 
sr~g~iro c lan~;a-se eonfiante no regaço da sciencia c da in
clu~tJ·ia. ilnpulsionado pela fraternidade universal. 

E' . por isso que~ .comquanto não haja apparcnt.eJ.ncntc 
chc;;aclo ao n1esmo .grão .dc1. ·en1an.cipa;;ão int-e11ectuaL elle! 
J)re.fcre ~eguir os livre5 pensad-ores~ en1 vez de ·emprestar sua 
fórça. material ào clero. . . . 

. ~Ias~ cidadãos n1e-mbros do Congresso Naci()nal. ·.a soei o
log-ia -dernonstru que a separac;.ão do poder espiritnai d() poder~· 
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l;mnr)ot;al tcrn . urn caracter n1ais · systematico ainda. · Com 
cf!cit.o~ . a IJOlitica scíentifica e-videncia que essa n1edida é a 
condi~ão indispensavel <le toda Ordem c todo Pro&Tesso na 
S(tciedade moderna. . · 

I>orque, não ·só .·o .seu pleno . . esiabeleciluento permittirá 
G facil advento de un1a doutrina scientifica universal · c de um 
~acerdocio .seientifico .que venha pôr termo á revolução nlo
derna; ·mas tan1bem é só a conl.Pl_eta liberdade· espiritual que 
pó de garantir ... a sociedade contra a degradação . do poder 
t.bcôriéo!' obrigand0:-0 incessantemente .a c-onservar-se ao nível 
óas · neccssid~des 1noraes, int.ellectuaes e .praticas d<1 Hunla-
nidade. · · . · · 

·Poderian1os · multiplicat• os '·exemplos . para nwstrar quão 
diversa é a u~sa situação da dos norte an1ct·ieanos! 1nesrno 
hoje. ·Tal exanlc~ }JOrém. seria descabido aqui. As propria".i 
leis da. ·~iené.ja social nos ucmonstra.tn Qnc no momenLo l.H'c
senlo ::-cria i:inpossivel .Uiss!par ()e p1·otnpto o~ 1H·ecunceitos 
··lt.!tnocJ·at.ico3 que ideutincarant a not;.ão de llt~L#Jhlica feder·uJ 
com a. - id•~a. de syslema no1·lc mncricano. 

A' vi:sla. deste n1.otivo! desistimos da pretencão dt; offu
reccr-vos como substitutivo -á Constituição, proposta pela 
JJjdadtU'«l Rept~Jblic<Jna~ o proJccto por 'nós elaboráuo de ac
•.~ôr·do eom as · indicações lle August-o Comte, o qual cot·rc 
illlfJI'l':S50. 

:.\ceei b.tntlo! pois! con1o uma fatalidade do motnento act.ual 
f:. 11str.-uctui·a f~lndal)')cntal da{ruella Con5t.ituição, vimos uni
t~itmenV~ ind.ieat:-Yos -0·5 pontos· em que não lsel'ál ~)OS5i.vel 
111anld-a ~mn · grav.c prc:jui:t.-o 11ara. os ·interesses yitacs da 
8(.tdedade hrazilcira c mcs1no àc toda a terra. 

Com efreilo, as mouifi.:ações que vanws indicar_ tctn por· 
filll: . . . . .. . 

L" ru::;LHuiL· a ·viena liherdad·~ espirituaL do n1odo a ·pel•
m i t l. ü: tJ u t~ .su r .ia e se· prop·agu c entre nós a ·doutrina, seja cl!a 
qual f,)t·. tkstinada u. .pór termo á anarcllia 1noderna: · 

-2." Tn$l..iluir a ·1)Iena · -Iibcrdacle industri!ll,_ de n1odio · a. pa
lcmteat· a.. ueg·eucia. de uma doutrina unhicrsal scicnlifíca 
pa1·a I'Cõl.llur · as relaçõe-s entre os J)atrões c o proletariado; 

~:· Instituir u1na dig11a aucto-rjda{h~ local~ de n)odo a. a~
~egura.r a concordía das patrias an1cricanas de · oríge1n P(Jr
f.\l ::;ucza. ·1:.1\lqnanto não fôr possivcl transforn1ar o. laço pol H.icu 
em. U.ill iã·o r eligiosa, preparando ao ' n1csn)0 tolD1)0 cada Estmlo 
da Fctlcra~:.ão Brazileira para .essa existcncja futura de cout
plcta · jnuependencja politica; 
· '!· :.í.'} Finalmente, jper1n'jtitir que-. . a nossa evolução reaja 
n n1ais e.H'ieazrnente sobre Paris~ de cuja in~ciativa depcndü 
a t·cgeue1·a~~ão do Planeta inteiro. 

: ~Oxalá tcnl1an1os a ventura de Jcva.r ao vosso espírito 
a convic~ão do alcance e da urgencia da.s mod,ificacões que 
p r·üpo1nos! afin1 de qyc . a : nossa · Patria · CÇ)Dq!!i.ste · ~ gloria 
hnmort.al de ser · a })rim eira entre as suas u~mas .occ1dentaes. 
(fUe ~stabelee.a! ·t.anto ~quanto as circumstancias actuaes o· per
Init.tenl. a5 condi~ões indispensaveis á :;oluçã.o · do eterno .pro
blenJa da · Humanidade: · fundar· a religião universal, mediante 
o ascendente :do amor social! ·esclarecido· pela fé scientifica, 
dirigindo a •act.iv~dade industrial~ . · · . · .: · · · · 
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M o4i!icações 

a que se refere a presente representação: 
. O Apostolado ·Positivista do Brazil, . considerando: 

· ~ i.0 Que . a ·.5ociedade é regida por .leis naturacs, de onde 
r·~sulta espontaneamente a . conciliacão da Ordem com o llro
gresso, devendo· a legislação subordinar~se a ellas, sob pena 
de :1'alhar ao . seü destinO.; - . · . . :. · · · . · · . 

:!.0 
. Que, . ·em virtude dessas leis, todo hon1en1 ·pertence 

pelo sentimento a uma F~miHa~ pela actividade a uma 
Patri~ pela jntelligencia a uma Eg1·eja; . 

·3 .0 Que; preponderando a actividade n·a ·organização ~o
cial: por ·effeito do predomínio das "leis vegetativas e cosmicas 

· sobre as leis n1oraes e · intellectuaes, a consideração da Patria 
d!ev~ · prevalecer no systema formado pelas tres . associações 
Fami.Ua, Patria e Egreja; · . · . 

· · ·4.0 l\fas: que semelhante· ascendente da >Patria. impõe a 
esta deveres para con1 a · Familia e a Egreda, porque todo_ 
homefi1. . deve ser considerado como um cidadão que a Familia 
.p 'Pepa?:..a e a Eo1·eja co1npleta; · . - -. _ 
· 5.0 Que, esses .deveres têm .de ser systeinatisados :pela 
legislação· patria, conforn1e as . circurilstancia.s . historicas . de 
cad2 p-ovo ; . _ 
. · 6.0 Que: se não deve desconhecer jámais a necessidade 

. do . concui'SO das putras. duas associações, . }.,amilia e Egreja, 
para_ a3segurar a . harmonia política!· .e, portanto, que não se 

. d~ve legislar .como _si só e..~is.t~sse ·a _ força ·mate'r_ial_.; _ . 
7.0 .Que, nas ~oc.lejades ocmdentaes, toda a Iegislaçao deve 

re:5urnir-se actualrilente -cn1 instituir um governo que con
cili-e a n1anutenção· da . ordem ·material com. a plena libe1·dade 
espú·itua~ ; · · : · · 

8.0 Que, o . projccto de Constituição . offerecido pela Di
ctadura Republicana, en1 n1ais . de um ponto infringiu grave
·ment-e esses · prine{ipi-os demonstrados pe)la S:cienci.a.. social ; 

Ven1 propôr qUe o alludido .prójectp :seja modificado nas 
seguintes disposições. atteni,os os motivos especiaes que con-
junctanlCnte irá indicando. · 

Art. 1. o Considerando : · 
!f.O Que. as . leis. "naturaes dá :Sociedade demonstram, se

:S"undo Augusto Com te, . gue . as patrias verdadeirament-e livres 
~ão podenl 'COnTpOr-sc de mais de 'Q.ffi a tres milhões de ha
'bitá.nte·s na taxa rnédia ·de · 60 · hab_itantes por kilometro · q· ua-
drado: · · · · · 

2.õ Que, . as grandes nacionalidades resultaram de . vi o-. 
- lentas aggregações po1iticas, que se segu~am á r"t.lptu_ra do 

laço catholico ; · . .. 
. . . 3.0 Que, portanto.,, o ·sys·tema federal .constitue apenas 
uraa -{ó1·nt.a em1Jirica ·de coordenar ;por meiios politicos ai 
união historica ,<:le certas patrias; . · . 
. . · 4.0 

.. Que~ ·tal · sy.stema está d!estinado ·a desapparecer, . em 
· futur:O n1ais · .ou menos . pro:ximo, logo que· surgir : a unidade 
religiosa determinada•por un1a fé universal 'Scientifica, sub.;.. 

.stituindo-~e. ·á -f.é ,catholica, · -actualmente eril dissolução; · ··. ·· • = 

. . ::5.0 :Que; ··: as ~ Jor:rp.ulqs -·politiéas. actuaes deve:in banir-: os 
cónipromissos absolutos, cuja· .inefficacia sociàl e morar para 
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garàntir a Orden1 c 'C) iPTogresso ;é todos Qs dias detnonstrad.a, 
como ~pecialn1ente o ·evidencia a revolução que ~naugurou 
a Republica .Brazileira; · . 

Supprimam-se as palavra3 - perpetua e. indissoluvel,
substi tu1ndo-as pela pal~vrá - livre. 

_1\rt. 6.0 O principio de uma livre Federação prescr-everia 
que a · cobranca dos impostos ·Só fosse feita directamente 
pela União no Distrjcto Federal. O Co-ngresso determinaria 
annualn1entc, nesse · caso, a quota com que cada Estado de
veria concorrer para as despesas publicas; aos estados ficaria 
então a. liberdade de lançal'· os impostos que julgassem con
venientes,. sem · {)ffensa <la maia completa frater1;1.idade in
dustrial en trc os 1ncsmos estados. Mas a Dictadura Repu
blicana julgou prererivel fazer uma discriminação }>révía 
de tributos, que não poderá ser mantida sem prejuizo grave 
para os estados. Afim de evitar os inconvenientes de tal 

· distribuição, tanto quanto se nos affigura possiv~l, propon1o.s 
ao art. 6° as seguintes n1odificacões: 

Ao n. 1 accrescente-se: - salvo a ~isposição do § 3° do 
art. SO. (Esta disp.oaição será n1odificada, co1no abaixo se 
verá.); 

Ao n. 3 accrescenle-se: -nos docttrnentos de caracter. 
federal; 

Ao n. 4 accrescente-sé:- nos con·eios e telearapos [e
deraes; 

Ainda o - a.rL. 6° - Considerando ~ 
1.0 Que, .só o ernpirisn1o ·e os habitos peculiares ao re

gimen theologico-rnilitar tên1 impedido até hoje collocar a 
jndustria bancaria en1 condiçõea de liberdade identícas ás 
das outras class~s i.ndustriaes: agricultores, fabricante:; e 
commerciante~; , · . 

2.0 Qtie: a faculdade de emittir bilhetes ao portador :~ 
conv~rtiveis in1mediatamente, á vontade de~te, em moeda 
naci·onal ou outra preferjda ;pielo 111esmo portador, é indis
pensavel para qu8 I} banco preencha plenamente os seus fins; 

3.0 Que, os .limites dessa faculdade . são determinado2 
pelo cre'dito, que nã.o depende só de condições materiaes, mas 
tambem de circumsta.ncja.s m,oraes e intellectttaes que o go
verno nã1) ten1 tneioa de aquilatar; 

4.0 Que, o tutelismo governamental, além · de outros in
conveniente:.:. possue o gravis·simo de alin1entar o preconceito 
de que a r<'E;'Ulamentação da industria póde ser coru;eguida 
por meios 'politicos~ quando tal regulamentação. ·só póde aer 
obtida por meios rnoraes e intellectuaes que . não estão nem 
nunca e3tarão ao alcance do governo; . - · . 

5.0 Que~ esse preconceito~ constituindo· a base das utopias 
communistas, é u1n perigo para a sociedade q.~e o governo 
o entretenha, .en1 vez de patentear pela sua attlt.ude que, só 
a regeneração das opiniões e dos costumes póde corrigir os 
dt.feitos da al"tual organização industrial; 

.~supprima-se o § 6~, . e nas disposições geraes eatabeleca-se 
o seguin~e: 
· ·· -t.o âue~ os cidadãos · que se sujeitarem a fornecer . ao go-

verno as garantias materiàes que foram ezigidas dos .ãancos, 
ÇU,jÓS bilhet·e~ :têm hoje CUJ~O ·nas Teparti,ões publicas~ go-. 



- t.í84 

,.,,,,.,_1o tia:~ m f'S 1/UJ .• -. re!]alirt... qur: esses- baneos e- nas 1ne.súw 
C'-'ndiçiJes_: , . 

~ ... Qtll'. O·" t:idad<io.~t: ''"'~ túío qui:e:reu~! gosar de tal [avo1· 
S(ÍO lirr,:s de emiUir n"tas oo p01·tador, immediatam .. entc 
con?.,·erth:e·is. â r:onl(l.dc deste. eut ·m.oeda naeional ou out1·a, 
que o mesrlto 1JOrlador preferir~ {icando os bancos respe~ti
'COS sujeitos á lc!rislw;ao cow·Jnercial ordinaria e os banquetros 
ob-ri(Jados a tm· todo o seu capital soUdario com. ps estp,bele
ehnentos banca1··ios qu,e di1·igü·e'm. 

Art. 8 .. ~ ·-·· Accrescente-se: ------. · _ 
!í." Ta:cas de sellos sob1·e do~u,uLentos do mesuio Estado; 
5.° Contribuiçõe.y postaerS e teleg1·aphicas nos correio.s . c 

tr.:lcora.phos. do 11Ws1no: Estado. 
Supprin1a-se o § 2°. . 
Suppriina-se no '§ 3° a phrase - 'revertendo~ etc.~ e sub

stitua-se pela seg.uülte: -e não {ô1· tributada pela União .. 
Ar L 11-Substitua-se pefo seguinte: 
:.Yos cr,ssumptos que pe·rtencem concurrentemente ao·· uo

't:erno da União e ao [fO've·rno dos estados. a co1npetencia ser!Í 
decidida JJela p-?·io_ridade na iniciativa, éessan.do desde então 
toda a concurrencia . 

. Art. :26 - Considerando : 
J .0 ·Que. as lei~ lJat.Ln·ac:;: ent.1·egan1 o governo á fm·ça 

material~ e ·que a for~~a ·intellectual· e a torça. 1noral só con
:;;eguem 1nodifieaJ· a prin1eira convence'!ndo e pm·suadindo os 
·rcsrJ.Cctivos orgãos~ c.un1o o derilonstra toda a Historia; 

2." Que~ a for-(:a n1aterjal reside na riqueza e no nttm.e1·o, 
i sío é~ no patrü:iado e no proletariado activo; _ 

3.'' Que~ ·a :força intellectua·l reside nos pajres, nos 
phHoso.phos~ nos :5eientistas. no-s artistas, nos m·edicos; em 
uma palavra~ nos t1wo1·ista.s quaesquer; · · 

. 4.0 Que~ a forca 1noral reside especiah11ente na .rriulh.cr; 
'Üu suppriina-·sc o n. 1: que declara· inelegíveis ao Con-

f:Tes-:;o os religioso~. etc. ; . .. · · ·· · , 
Ou~ con1o preferin1os~ se extenda a nle.3·ma prohibição 

a todos os theori:3tas, não podendo eguallnente ser eleitos os 
piJ ilo.sopllo~~ n~ sc.ientistas. os artistas, os· n1·edicos, en1 urna 
palavra, todos os ·que . exercerem funccões theoricas, ficando 
o Congresso exdusivamente con'lposto de industriaes. 

Todos aquelles cidadãos devem ser excluídos das funcções 
govcrna1nentaes por n1otivo3 analogos ás razões por que são 
üxeluidas as n1ulheres. Essa exclusão rSe p6de faz.er; ou· po
Iitican1ente, isto é, IJ.)e1·a·s leis úlVlS!, ou, espiritualmente, 
jsto é, pela opinião publica. SeJa qual fôr o methodo pre
ferjdo, o capital é. que a. lei não póde ter o caracter odio~o 
de ünpedh~ a ce1•tos. the01·istas o que permitte a Otttr,os; de 
pernlittir aos 'inethaphusicos e scientistas o que nega . aos 
theologista.'J. Toda forca intellectual está sujeita a leis na
htraes cornrnuns; para que seja empregada de accôrdo corn 
n ben1 publico; ·e a legislação civil deve respeitar -essas lei~ 
e não infringil-as. · · .. 

:Além disso, a disposição de qu·e se trata, sin1ples ·imitação· 
~uissa~ constitue un1 grave erro · politico~ por isso que con
corre para n1~ter a illusãp acercà do prestigi.o social do 
<-atholicisn1D entre nós. E~ preciso deixar ü" clêt:Q ·· 'CathDlico, 
con1o todos· os mais· que delle provie~am, em :uma situ~ção 
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· que :Patenteie ao publico o ~x:gottain~nto político, social e 
-:moral da _theologia.-· Só. as~im ~e conse~irá que a massa 49s 
homens s1nta a urgenCia de :2or . termo a revolução moderna. 

· pelo livre adv.ento de. uma ·doutrina : unh~rsal sc1entifica ~ 
de un1 sacerdocio tambem scientifico. 

Ainda ·o art • . 26 ~ C{)nsiderando: 
1.0 Que~ - a forca publica~ os n1agistrados e os funccio- · 

narios ad1ministrativos íazen1 parte .rJo gov-erno por seren1 
.orgãos da · (ttnc<;ão e:cectt,ti·ea._: .. . . . _ . .. ~- __ 

·· - 2.0 Que, iS"egundo a sciencia soc-ial~. a instiLúição do Con-
gre3so ten1 por finl system·atisar no presente a ·intervenção 
pc,!itica das fm·~o .. f) 1itate1·iaes que não fazen1 :parte í\O g·OYPrn•) 
propriamente dito~ e~ que constituem o ponderador pNtlit.''J 
cle~t.P. cornn o~ tlu~()ristas forman1 .O seu -pond~rador· . ·intf'I
IN·tuar. e ~ ntufft.('t o ~eu. l)ond~rado-r n1m·oJ.: 

Snl.tsLitnam-:-se os ns. 2 a 'i pelo. seguinte:: 
« 2." Torlos os f1J.ncc-io'!Ut)•io.s ·publico.~, . ch'·~s~ 2)úl-i.Uco.~ c· 

militares ». 
Art. 3:3. - Nãn s-endo de esperar que no e:;;tndo n.c.t.n:ü 

d1)~ rspi r· i los se consig'3. fazer pa~sar pal'a i) govc-rnn n::
:fune(:ões que a e~te naturaln1ente pe.rúencem~ m·a.5 que ()S · 
pt·econccilos c.orrent-e.~ confiaran1 ao. Congresso! nos Iimi ta-
1'f11110B -a propor as 5eguintes znodificações: · 

Sup:pr·in1a-se o n. 8~ relativo aos . bancos, pelos motivos 
j ú ~?:xpostos. . . 

Accrescente-.se ao n. 12: - nen..hu1na guei•1•a poCt•::1•r1 tm· 
lnara, sal1:o o caso de · a(l(fJ·esRli.O i1nm.edürta~ s~nt ?·ecorre1~-.~;f> . 

· tJ?·hrwh·o o.o m·T)i"tro:m,ento. 
Modifique-se o n.- '16 desta fórn1a: Legi.~lar· sobre o Beir

'~Jiço do.~ cor·relos e te~egra"phos (edé.raes~ o que não e.r:clue 
rr11.r! os estlu(os e.'Stnbel,eçrxtll · to,es se'Y'Viços rlent~·o dos T:i.rn:it.f' . .; 
rlr! seus 'respectivos tdrr·Uorios~ s1: o julga1·em conveniente:: 

· Suppt·ima-se o n. 24. - A unidade de legislação resn Hit . 
. da unidade de Qpiniões e de costumes. Portanto~ en'l-quan!.n 
as opiniões c . os- costun1es foren1 n1ais on menos os mc.srn•'~ 
nm todos os estado~. a leg-islação será mais ou meno~ nn i
forml". E. quando as opiniões mudarem, e com cllas o~ co.~
l.umes, a pret.enção de impôr uma legislação uniforme s1í r11kh~ 
acarretar úm dos dois resultados scg·uintes: 

Ou. os estados m~üs fort.rs hnporuo as suas opiniões atrn-
7.nrlas on anarchicas e. os seus costun1es aos n1ais fraeos~ ape3aor.· 
dest:es teren1 progredido n1ai.s~ o que in1pedirá que os ultimn~ 
rea.ian1 m.oro.l e 'lntellectualm.ente sobre os primeiros; ou o:::: 
c~tados mais fortes imporão p0Ja vio1enda os progressos . (Jil-3 
honvoren1 r·ealizado~ qúando só deviam influir nw1•a.l e 'i-11-
t~llect?.w,lrnente sobre ·OS ·mais fracos. . , · 

· .Jêi . t.íven1os um exern.nlo rlisso na desastrada~ . absurda r. 
chín1erica lei de grande naturaHzacão~· hoje desfeita a.o~ . pe
daços~ e que foi imposta ao .Brazil por.que o Estado de S. Paulo 
a .queria .para si. . . 

P·elo nJesmo m-otivo estamo5 an1eac.a-àos de ver o divorCI() 
erigido em_ lei, quando . alguns dos estados fo~tes. · mais !a\-o
rccidos pela . immigra4Jão protestante~ julgar que· fnl medida 
~ : necess::ú·ia ao ·seu pr-ogresso ·material. · ·· . · · 
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: ·· · .Entretanto,· uma! sufficiente liberdade daria como re
sultado cireumscrever tàes aberrações nos limites de . alguns • estados. · : · · · ·· · · · ·· ·· · ·· ··· · 

A . consequencia. em qualquer . das hypotheses acima fi- . 
guradas, será desenvolver os sentimentos de completa auto.;. 
nomia e as rivalidades que podem trazer justamente a 
ruptura do laco federal. Assim! a. preoecupacão empírica de. 
·manter -a unidade braz.ileira. vjolando as leis naturaes da or- . 
ganização humana1 s6 poderá acarretar a quebra ja mesma· 
unidade. · · 
· - ·-··E' o caso; da velha sentença: Por ·causa· da· vida· porder· -
todas as razões de vivêr. 

Supprima-se o n. 34. O governo civil não tem os re
quisitos indispensaveis para legislar sobre o ensino supªr:ior. 

Um Congressq não se compõe de philosophos: não p-óde 
decidir em materia de scicncia. 

No momento presente, o Governo d·everia supprin1ir 
todo o ensino offi~ial chamado superior e secundaria! dei
xando-o en treg.ue á livre inciativa particular. Cumpre es-

: parar que do seio da anarcl1ía mental ·em que se acha a 
~ociedad'e n1:oderna, hroUe. uma djoutrina cu.ia ~f1icacia. se 
torne assás patente para a massa activv. da Nação. Só entãt., 
poderá o Gov·erno cogitar de oc(}.orr~r ás despesas indispen-

. ~aveis ao ensi·no publico e gratuito dessa doutrina scientHicn! 
cuja aprendizagem não .proporcionaria~ . alhís~ nunca~- o mi-
njmo privilegio. . 

Art. 34 . .Supprima-se no n. 1 a palavra - 'lmm1igração -
~servico que deve tamben1 ficar entregue ·á livre. iniciativa 
parti·culai:. · 

1Suppríma-se o n. 2, pelos motivos já ·expoFitos. 
·Supprin1a-s-e ·o n. 3, por.que a distribuição do· ensino 

· primario no Districto . Federal tem um caracter local. como 
o de. que qualqper outro município. · . 

Modifique-se o paragrapho uni co, dizendo-se: - Todas 
as despesas, etc. 

:Art. 62. Suppr'imam-se os ns. 1 a ·· 5 e limite-se a re
daccão até a palavra- assenura- inclusive; porq'Ue essas dis
posicões atacam a au tonnmia dos estado~. imnedindo qü'é estes 
·escolham ::t f6rn1a. r·epublicana que mais lhes convier. 

, Art. 63 . .Substitua-se por este: 
<As terras devolutas pertencem aos estados em que· se 

a.charen1 .. ex-ceptuadas as que forem necessarias para os. ser-
viços federaes». . · . 

Art.· 67. Supprima-se o n. 2~ porq-ue tal ·determinação 
prévia da f.ormaç~~o das administracões .Iocaes constitne. 
,.omo os ns. 1 a 5 do art. 62. un1a exhorbitancia do poder . 
federal. · · · 

Art. 58. ~upnri·ma-se. pelo mef:itno n1otivo. · 
Art. 59. SU!oprimam-se os _n::. 4 e 5. pelas razões desen-. 

voJvid'amente expostas no opuséulo annexo a ·esta renresen
tacã.o. em q:t11e os abaixo as si gnados combateram a lei d~ 
grande naturalização. a que ,já ::tlJudhnos acima. 

:Supprimarn-se no n. 6 as palavra~-« por outro modo». 
Art. 70. Sunprim·am-se os ns. 1-. ·e 2. . 

. Estas. e!Xe.IusõeR. alén1 de odio~as_ são . illuso:rias. porque. 
r. em ·os mendig10s ~ão os· unicos cidadãos depéndente.r;~ e_, riem 
ps. analphabetos :São p~ uni c os. cid:adãp_ª _incompetente~. pa~ 
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~xercerem~ . :1. apreciaeão . política· . que . a funcÇão eleitoral\ 
~upoõe. Pód~ :tté -acont.ecer que haja . muitos- :.mendigos ... e 
muitos analnbahetos · ·snperinres em· crit-erio moral e · social a 
muitos eapitalistas·>e >letrados. ·. .. .... . > ... : 

. Subst.Ú:l1a~se .h n.-.a -õ~ : :m~esmo. para.g~apho pelo . seguinte, 
pelos motivos · já expe~didos ~ . . :; · . . . : 

«Todos . qs. funccionarios publicos, civis, políticos e mi-
litar~:.t,. · · · · · . · · · · · · · · ' ' ·· 

. . ... .. Supprim3:~_~e o n_; . 4 . .. ou e~_tendR·-:-~e a incompatibilidade · 
a todos o~ _. theoristas, ·pelas razões já <ladas. · · -· 

Accre~cente-se: 

~o . vot.o sel'á sempre ás cla-ras! nevenno. o eleHor escrever 
em: urri livro o s-eu nome e -o DC)me do ~idadão em que vot.a ~. 

«Cada P.leit,or poderá rlele~ar a nnt.ro a '3Ua fnncção, com 
ou sP-m pnderP.~. nara e~ te tr11nsmittil-a a· terceiro:.. 

Art. 71. Supprima-se no § 1° o :n. a~ -p-orqne ta1 dispo
~icão. sendn ine~P.-auivel. daria Jogar a intervenções abusivas 
por narfe (]·n pod.Pr civil. · 

Scr.çã.n IT - Sub~titnn-~c o titnlo desta seccão: :« Dér.Ia
rncão de direit0~ ». nel.o ~f'l2'ninf.e: «Garantias geraes de ordem·· 
e prot?res~n cn"\ tona ~. Un.fão ». , · · · 

A:rt.. 7t2-. Ao ~ 2° ncr.-re~cente-~P.: « Ficnnõn de::;rlo já 
f'::d.inr.tas f .orlas as nrdPn~ e-:d~f.ent.P.~ .- Pnr>t;m a União. comn o~ 
P.Stados. póde inst.it.uir . nrcm i os hm1orifir.o.c::. como ·merlalhas 
hnmanit.~:Ti:ts. medalhas -- ,-1~ r.amnanha. mnnalha~ inrln!=:friaes. 
r.nrt.a.c:; cívicas, sen1 que dahi ·resulte nenhum privilegio cs-
peci:.l1'>. , · · 

44 § . 2.0 (a) A:· RennbHca· n~.n ·a-d·mitfe . t.an1bem privilee-ins 
philnsnnh icos. ;::cien f.ifirns. · ~lrt.istiéo-s:.; ·· eli.n_ic-os f'lll lte~hnj.c11s, 
~~nrlo Jivre no. Brazil o exerci cio fie tnd:lc:: nc:; profi~c::.:'í.es. inde- . 
pen_d;enf.emenie de analOl.lPT' t.1tu1o '-escolastiCO: academÍCO .OU 
nutro. ~~ia d~ one natureza fc'\r 1>: . . . . . . 

-« ~ 2~0 (b) Os carfros púb11cos -civis ~er-!i.o pr>oen~l,i'rins:"'.no 
P"1'!i.11 inferior. -p()r concurso. ~n ' qnal 1=:er>ãó · -admíttidos in

-~is1inctamr-mte todo~ n~ ~idn.dãns · h~a:zilei-ros. se·in se éxüdr 
dinlom.a ~hrum · ·ne l1abilit.ae:io jntellectual. Os · car-e;o~ snpe
J·ior>P.S Rerãn fJP. livrP. nnm~~-c::l.o ' (j'f) . Gnvprno . . P.Y~hüdá t~mbe'm 
nn~lflner conrlicã.o de dfnloma. Os cal-crnq medi11s serão prP
P.nchidos medi~nt.e accesso por antigujda<le, e ·sõ e:xce.pcjonai-· 
mentP -onr merito·'> ;· · · · · · 

No· -~ go sllnnri:marn-s-e ~s palavras: « Ob~ervadns _os li
. mit~~ nostn~ pelas lej~ ·de mf:io-mnrt.a '>. 'Os a-rcmment.os cont.,..a 
t:u~~ br.n~ sã('\ ns n1e.smos rrue -c::e nod·en1 formular cortt.r-a o nãn 

· ernD:rE'e-n ~-ocial iias ~andec:; ··fnrtunM, · se.lan1 aU-aes .fnrem· ·o~· 
nrop-rjpf.arios. Port~nt.o. só os · costumes ·e ~ ~ oo·iniõe~: po'r 
11m ladn. ~. nor lintro ;lad(). lei~ ·gerae~. apn1icaveis a todas 
~~ hyn-nf.he.;;:es. pn-õen1 corrifrir> ~;:emel'll.an+ P-s abu!=:.o~. A Rem,
hli~~- : nã() · rlevP- m~nter re~•-ricções · re!!:alistas. · qne s6 · '~ram 
_inc::f.ificaveis m1andn· ~- - ,~eale~a. cmnresf an.ifó .- n ~en nr~~sti!!io 
nolit.ico ao clern · caf.holico. ~enf.in ·ao ·mesmo ·te-:Mno· a ·necP~~ ' 
~ili~<le -<le imnPõir · rme · Re f"'rmass.P. · a.o ~Pu . l~ Õ"l. ·um nnriP.r 
material ·considera:veJm·entP fnrte ~ · TáPs· l~i<;. ~li:1.s. só fo-ram 
P.xeqni,re1s - prrraue ·.() sacerdocio catholicó- -~á · h1ivj~._ n_r.rdhlo· a 
SU~ inflUPnc]a · OOliticn.. · em -. ~nriSP.ffÜé.,cin do 'P."\7ÍYot.f.iJmen·f."l de ... · 
i.n.rlc:a. · a ~fficacia da philosoóbiii t.héolog.ica:~ :' · Ho.ie · · taes. di~rin-· · 
eicões s6 ·serVem para mascarar a dissolu'cão em· que: ·se acha 



• 

488 ~ ... .. 

o:. referido sacerdócio, e~ . portanto;·. só· · póde ereat:· obsta:mi19s á 
1~egeneração ·.humana. : _ . . .. . . . . .. . . - - . . 
· ;- · -~~s seguintes modificações :_·e . accreseimos . têm por objeet.o 
systenlatizar a Familia pela Patria, systematiza~o . em que o 
projecto do . Governo foi incompleto ou d~~ticq, desconhe
cendo o ~espeito ·.que devia á -· Família e á Egreja. 

Substitua:.se o § 4° pelp seguinte: 
~A Republica só reconhece a monogan1üi, . na organiza-ção 

da Famili4, havendo para sanccional-a a instituição civil do 
casan1ento~ ·-independentem·ante de · qualquer eeremonia: . reli
giosa, IlOdendo esta ser consecutiva ou anter.ior á cerimoniU 
civil. conforme a vontade dos cidadãos , . · . · 

· :substitua-se -o . § 5., pelo seguinte: 
«.Ser~ garantido -a todos 95 cidadãos nacionaes ou extran

g-ciros o culto dos mortos, 1ned'iante a instituiçã-o dos cemitc
J'ios civis, .s:en1 prej1,1izo dos cemiterios religiosos particulares, 
n nholidos . todos úS priyHegios funerarios~. 

Accrescenf.e-se: 
c§ 5.0 (a) Será garantida a nacionalidade a ·todos os 

.nascidos .no Brazil, o·u em situacões equivalentes~ mediante 
o registro eivil de fi.li11.~ão ~-· . . . . 

c§ 5.0 (b) E' g-arantida a plena liberdade .de testar~- sal-
vaguardada a éxistencia dos paes, da mulher, das filhas 
:'nlt.cira~ - ou viuvas € dos filhos n1enores de 21 annos». 

« § 5.0 (c) E~ garantida a plena libardade de aoopoã.o~ 
~egnndo as condições que a lei deternünar ~. . -· . .. 

A.ccresccnte-~e no § 6"~ -depoois da palavra -leiyo- as 
pai avras: ....--: li-m·e~ gratuito e , não ob1·iuatotio. 
· :Suppri·ma-se o § go- Não é mais ad:missivel, =nos fins dn 

-~e cu lo XIX, n1auter · rancores . e sustos qúe s6 se . . expHcan1 
pela situação do Ot3cidente nos fin3 do seculo xvm. Nem. a 
Rcpublica Brar.ileira póde-' es~belecer um rc-gjmen de rn~nos : . 
Jihcrd.ncir. es-pirit:uaí do que aqúelle que un1 rei (Fred:erieo TI~ 

· (Ja -J>russia) · .;;:onbe glori-osan1erite instituir e · manter~ um se
(~uln at.raz~' Si o officio social· do catholicismo .iá não esti
yc~ss~ cxgoU.ado· na ra')a portugueza. in1possiycl tm~ia sidn ao 

· ~l.ar·rJlH~z rle .Ponlbal .clar o golpe. que . o in1mortalisou. . 
l\las. naquc1lc mon1ento, ainda o poder real cst::wa d~ pc~. 

·r. era indispensavel tirar-lhe todos os apoios retrogados dos 
•!uáes o prineipal era a. Con1panlüa de .Jesus. :.1\ situn.cfío, 
pô.rt~m~ 1nudou. Estamos em un1 regin1en de liberdade . . 

_ , A mnarici-pa~fio dn. rnassa ac.tiva dos hrazileiros . c as ten- -
dJ~ncias populares . -a3saz evidenciam que taes medidas de op
nvessfio conh·a ·OS ultimos representantes da · I"eligião . de 
nosBOS avós cónst.itue uma ingratidão injustificavel~ alén1 de 

_ nrn .gl'ave .erro político. En1 vez de esclarecer as classes po
JHIIares ·sobr~ a situaoão relig~iosa da :sociedade m-oo·crn~ 
R~m~lhante eond1,.1cta s6 consegue fazer crêr . em DhantasJna~;. 
, . · . O Catllolicisn1o. como for~a social. está tão tnorto na ahna 
nncionaJ~ como a ~[onarchia. ~e si já · não .desappareceu como 
e::;ta~ é porque -ainc~a não surgiu o .saçerdoció scientificq que 
deve rooebl}r a-- glorwsa hf!rança dos Hlldebrandos, dos ·S. Ber
nardos~ dos Bos~ucts e mesnw dos Santos Ignaeios de J ... oyola. 
. · . Ao . § 9(\ . aecre~~ent.c-~c: . ~ .quand-o fôr pert.urbnda~ ou 
qun~õo _o~· eonvocado~es da reunião . • o requisitnren1 nllcgando 
rccew~ -- de perf.urb:u;êlo ». . .. · · . · . . .. ·. 
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. .. No-·:§ 13~ substituindo as :valavras ~Tes.pondendo ~: e se
guintes; .por . estas: .. « com·tanto ... cjue . os -auetores· · assignem·· {)S 

seus .. escriptos .quaesquer. · .. Un1a lei especial · determinará · as 
condições e penalidades relativas á obrigacão legal :da· assigna-
tura auctoral '>. · . . 
. . Corri effeito, -. n.ão .. basta prohibir o .anonymato; o que 

cumpre fazer é _que as públicações·sejam assignadas pelos seus 
verdadeiros auctores. . .· .· ·. . . · · 

Isto não constitue nenhun1a novidade, uois uma lei desta 
natureza vigorou .. em. Franl}a desde ·1850 .até- 1870 ... Seu · texto e 
a discussão a: que deu · Jogar no s-ei~ da A.ssembléa francezrt 
poden1 ser vistos no volume correspondente do Repe·rtorio ju-

. ·ridi~o .de Dalloz. . 
~ 6s desejariarnos ainda .que a obrigação . de assignar fosse 

c~m,plet.ada. coi:no propoz o nosso .. l\festre e n6s .praücan1os, 
pela de indicar a moradia~ .data. e logar de nascimento. 

Estas indicações têrn por fim tornar facil a pesquiza da 
auct.oria, por um lado~ e~ por outro lado~ fornecer ao J)Ublico ~ 
as caract.eristicas de origern e edade dos auctores. elemcntl)s 
importantes para aferir á auctorida(le n1oral que póden1 t:~r o~ 
r-espectivos escriptos. . · 

Finalmente~· é necessario que desappareçam da Iegislaoão 
os obstaculos qu~ ella oppõe ao imprescindível exame da vida 
privada dos hon1ens publicos. 

,Cun1pre tambem lembrar .que não ha crimes propria
mente ditos de in}prensa: ha abusos! que são apenas da alçada 
da . opinião publica. . . 

Existen1. sin1; crimes comn1uns. commettidos ·por n1eio da 
Íln.prensa, n1a-s, neste CaSO, : O instr.un1ento não n1uda . a natu
J'CZa do delicto; _poderá apenas entrar como uma circum
stm1cia. aggra,rante. Tal é; por exemplo, a calumnia. • · 

Ac~rescenten1-se . os seguintes -paragraphos·: ; 
« § 13. (a): E' .. garantido a todo c_idadãq appellar . pal.'ft 

o auxilio dos seus concida'dãos sempre· que o .Julgar éonve
nicnte! e~ portanto. nenhuma lei ·se . fará contra · a · mendtci- · 
rJarlc ». : . · 

-~ § 13. (b) ~ - Xenhum genero de industda, cot1nnercio on 
h·abalho pó de ser prohibido ou regulan1entado; portanto~ não 
~e poderfi.o .fazer leis de Ioc.aç.ão de serviços, nen1 .marcar .dia~ 
ou horas de descanso. nen1 outras · n1edidas seinelhantes. · . 

« § . 13. (c) • Nãó .se poderá legislar sobfe infracl}ões ~de 
m·den1 · puran1ente n1oral (1) ~ cuja repressão ficará entregue 
:1 o11inião -publica ». . · . 

«§ 13. (d) .• ~Não se poderê:í transformar o vicio ein ,font,e 
de renda publica; portanto~ fican1 supprin1idas todas as 

·loterias ». 
·Supprin1am-se os §§ 21 e 22; porque a pena ·de galés e 

n. pena . .de n1orte não podem ser abolidas sen1 desarn1ar a so;_ 
eiedade contr::. os crin1inosos radicaln1ente incorrigiveis. · 

Un1a falsa philantro'pia~ -inspirando-se: ern : doutrinas tão 
pseudo-seientificas como subversivas ·.de toda. à orden1 social 
c moral,. tende hoje .·a :transportar pará os n1alfeitores as synl
paf'.hias e n. prot.ec~ão que merecen1: a.s suas ·vict.imas. 



·· --: O novo · Codigo · .. penal .Brâ_?;ileiro, que esperamos será '_!>ro
fundamente alterado, ou por.> vós;· :ou pelo proprio ·:Governo: 

, ante-~· as re~lamações da ·opinião pUblica; acaba de :· iniportar.-: 
nos ·(ia :J-ta,ha· as ·aberrações dessa· nová escola. que< é 'apenas · 
a manifestação do materialismo em jurisprudencia· criminaL 

: =·-~t .. í3. Su]?stitua.:se 'es-te artigo pelo. seg,iinte: 
~Todo cidadão p6de. ser admitt.ido aos cargos publicas~ 

civis. políticos · ou militares, quaesquer que . sejam- as -suas 
opínH5es, sem outra differenca que não seja. a ~ dos serviços· 
pre~tados ou que po~sa prestar, a das virtudes· e talentos~. 

Art.· 74. E:rtendam-s-e as· mesmas regalias aos funceio
nat'ios publicos qua.e.squer . 

.. :\rt. 79. Accrescente-se: . 

· (a.) • .q: ~icam abolidas todas as distincções entre os em
pregados publicos de quadro e jornaleiros. extendendo-se ao . 
proletariado= a serYico da União ou dos estados as vantagens· 
-de que go5aren1 os demais funccionados >. 

Este principio. além de ser um corollario . daquelle que 
proclan1a · aue a lei é egual para todos. é aqui inclui do afin1 
-de .que o ·GoVerno concorra. .quanto ás suas relações com o 
proletariado a serviço do E:;tado. para a solução do problema 
social dos nossos tempo:;: a incorporação do proletariado na 
sociedade n1oderna. cujo ·cnuncii:tdo já o Positivisn10 popula-
risou entre nós. · · . 

(b) • « Nenhun1 funccionario publico receberá. sob qual
quer titulo que seja, remuneração das partes pelos serviços· 
que a estas . prestar en1 virtu.de d.e . suas funcções: e. bep.1 
a~:dm. ·. ficam supprirni<:las as norcentageri~~ • etc .. . act.ualmente .. 
distri.buidas sob diYersos pretext.os. Cada funccionario só 
t~r.á seus vencimentos pago9 :pelo thesouro publico e fi- . 
:x:ados =por lei '>. = .. . 

Esta -disposição tem por filn estabelecer a . gratuidade 
da justiça, . que reputamos uma reforn1a ·urgeri.te, e abolir o 
princinio immoral segundo .o qual · se pretende estimular o 
zelo . dos funccionarios. · especialn1enh; os do fisco, .ligando 
recomp~nsas pecuniarias ao cump1·imento dos deveres. 
respectivos. - . . . 

(c) • <t Nenhun1 funccionario poderá ser demitti.do . a bem 
rlo ser·viÇo nubHco sPnl que se espec1fiqnem ~s razõe~ de 
ordem oublica -que determinaran1 . a . exoneração, · quando ·. o 
-den1Htido ass~n1 o requerer». · 

O objectivo . desta .:lisposição é· obvio . . 

Arts. 82 · e 83 : Su_1 5tituan1-se pelo seguinte:, 

.. ~ En1 caso de neces~idaclc t-odos oE: cidadãos n1aiores de. 
- ·21 annos poderão ~er chamados · ás arma~. mas .ordinaria

mente as força~ ·de terra e rnar se comporão de · voluntarios~ 
~ só na falta destes. d~ ~ortea.dos até o limite proposto pelo 
Governo e acceito pelo Congresso. E~te sortefo ·s~ ·fará entre 
os cidadã.os _soltejros.- e só na. falt.a ·destes.· entre · os: casado::;~ . 
recorrendo-se . Drin1eh,o aos cidadãos maiores· de 21 . annos 
e menores de ·28: Si estes não cheg-arem. :::crão Cllamados OS 
Tflaiores de 28 é n1enorcs de 35. e a.ssin1 por . deaiitc7" até .. 
4'2 .annos·~. · · 
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< O :seryiço militar obrigatorio durará .- no maximo .. Ee"te 
annos ~- . . . . . . . 
. · ... «NelJhum.-cidadão poderá ·entrar para o Exercito; Policia, 

ou A.rrn~da. antPs de 21 ann~s. ~em o ~onsentim~ntn naterno ». 
~d~ão disp~n~a.-dos do serviço milit~r . os cidadãos: cuios 

·princípios ou funccõe:; religiosas a i~~o se oppuzerem (1). 
mas_. . nesse . caso· ;:ficarão tambem inhibid0s de vota.r . e de 
exercer oua1quer fnncc~.n nnhlica (los P.stados- ou .. da União":>. 

~A forca publica federal localisada em cada Estar1n fi
cará soh as ordens immediatas do chefe do mesmo Estado 
e serVirá, sem distinc·ção~ ·com a.-poiicia locar». · ·-· -- · · -·-···--

Estas diversas djsposir.õPs têm Por fim attender ·á~ nP.
·~cssidades do serviço rnilitar~ distra.hindo da actividade 
comrnum o menor nun1ero oossivel de cooperadores uteis: 
~alvaguardando a suuerintenden.cia n1aterna na educacão dos . 
menores; contcmpori~ando com escrnpulos e impedimentos 
respeit.avei.s, c acautelando a indepenrlcncia local do governo 
dos estados. 

ArL 85. Supprima-se o §o: 4°. 
) ... dupla prohihicão constant.e deste parag-rau.ho j.nspira

~P. nn n1esma apreci~cão falsa do- systema ferierativo, já con1-
l"~atid3. nn~ cnnsiderando. ·qn~ ac-.ima anrcsent.;l.mos a prooosit':'l 
rio art. 1 a. E' necessari0 aban.donaT" em política: ·de umlt ve7. 
por todas. as preoccnnacões absolutas, f.anfo mais descahii1a;:; 
no caso rie que tratamos. quanto a ·<:lissolucão das ~ande-3 
na~ionalidad~s en1 patri!ls J.lelquenas é o re~uit.ado f::~.tal e 
indi~nensavel a crne nos l1a de conduzir a evolucão modern3 .. 
A Federacão no Brazil não· pt1de ser senão uma ·phase i.ransi
t.oria e nreBaratoria. c11.ia. efficacia pas~age~ra denende .iusta-:-
mente ôü ·predominio deste nonto de vista. relativo. E a est11 
nronosi to~ para terminal" esta :representação da . maneira mais 
dig-na e proveitosa, seja-no~ licito· ü·::~nsc:r·ever · aaui os ~ú~
g-ujntes trechos do egregio fundador da Sociologia, Augusto 
Coh1te: ·· · · 

. c L'état -social DP. peut êtrP. 'V-raiment durable 
qu'autant qu'il concilie assez .l'indépendence et le· 
~onconrs. ~ondition é-g::.lement inher~ntP.s à -Ia vr~.ie no
tion de l'Humanité. Or, ~et ~ccord n.éce~aire imnnse 
aux sociétés politiaues des limites d'extension tres
jnferiP.ures à ce ·qui nrevaut au.iourd'huL Au 1\foyen
:l.goo_ la sépa.ration P:bauchée entre 1' "-.ssnciat.il"n ,..eli
·~P.nse. et .. l'ass:ociation civile -permit ·de suhstituer 
c'ié.ià la. Iibre incorporation . des peuples oP-cidenf.al,~ 
à. l'incornoration forcé~ oue leur nrncurn. fl.'ahnr(f 1~. 
domination romaine. J}Occident offrit ain~i. pend~nt, 
nlensieurs ~iec1e~. radmirable spéct.acle d'une union 
f.oujours volontaire~ uni-quement fondée SUT" une foi 
commune. et maintenue ·-oar un même sacerdoce. entrP. 
Jes. nafion~ dont les divers gotl"7P.rnements avàient. 
t.onte l'fnrJ~nendP-nce convenable. l\iais ~P. grand ré
sultat poli tique . ne .. pou~ait survivre à 1' émancipation 

(1} :Por exemplo: os sacerdotes das diversas ~eligiões, os quakers, etc.~ 
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· premàturée d'uii pouvoir · que la religton p.o-siÜve _ doit 
seule ... _.convenablement ... jnstituer- et ... affranehir. :irrévo- ~ 

. eabl~ment .. Le ·acclin nêcêssaire du: CatJholicisme ré
t~bbt la· eoncent.ration temporelle, <leventie . ·alors in-· 
d_1spens:able pour empêo'her 1' entiere · dislocation · poli
tique à laquelle on était· poussé par la dissolution 

. crois$ante des liens. reUgieu.~. C'est ainsi que; malgré 
les mamrs' du Moyen~Xge! dont les traces sont encore 
.sensibles. les Occidentaux Iaisserent partout former des 

. ~~_ü!!S_he.ayç91!P.. .. trp:g vaste~_._ .. . .... .. .. .. . .. ... · .... .. . . .. . 
Les motifs politiques de cette exorbitante C'X

tension ayant déj.à eessé suffisamn1ent, on comn1ence 
~L sentir: mên1e en JFrance~ les dangers radicau.x et 
nussi la prochaine terminaison d~une telle anomálie. 
Mais la· religion positive réduira bientôt ces mon
strueuses associations à l'étendue norn1ale qui dis
pensera d~en1ployer la violence pour maintenir l'union 
ten1por~lle entre les nations susceptibles seulen1ent 

- de liens spirituels. Tell~, sera l'application prochaine 
du príncipe statique, .que erige en organe politique du 
Grand-E'tre (Humanidade) la sim.ple cité, coml1l~t.éo 
par les ~populations moins condensées <qui s'y ratta
chent libren1ent. Le ~ntiment ::patriotiq'ue, nlainte
nalit si vague et. si fajble~ d'a-pres sa diffusion exa-. 
g~rée~ pourra dês lors développer dignement toute 
l'énergie qui con1porte cette concentration civique. 
·~lais runion ;habituelle des grandes cités deviendra 
plus réelle et plus efficace en prenant le caractere 
norn1al d'un concours volontaire. La foi positive fera 
tonvenablement · sentir la solidarité~ et mêine la . con
tinuité:: -qui doiy~nt. finalement . regner entre . toutes 
lcs régions quelcpnque~: de la planete hun1aine ». .. 

- « ::\falgré les: ·entraves résultées de~ l'agitation ·pro-
v~sl..a1l te, la seconde phase moderne ·c'on11paeta la dieta
dure temporelle émanée de la primiere. Son essor 
coincide avec · la forn1ation des · grandes nationalités 
pr·ovisoiren1ent résultées ' de la rupture du · lien occi
·dental proprie au l\Ioyen-.i.ge. l\Jais · cet.t.e anon1alie po-
Jit.i·que n'offre réellement :une haute efficacité sociale~ 
d~ailleurs néccssairen1ent passagere~ .qu'envers ·Ia popu
lat.ion centrale. De plus en plus investie, depuis 
Chnrlemagne, -de la dir-ection générale du mouvement 
occidental. la France a·vait, besoin de constituer une 
puissance · tres compacte: assez étendue pour · impriiJ?er 
nnc ilnpulsiou · décisive et ·surn1onter toute aggresswn 
rétrográde ~ Par-tout ailleu,rs, une telle concentration ne 

· rle?)#tt .qti:une aveugle · et ·dangereuse irnitation de cette 
poUtique exce})tionelle ~. 

Temos assin1 tern1inado a tarefa· que nos impuzen1os~ 
indicando-vos as alterações e accrescimos que, dentro dos 1i
mit~;s que previamente traçlCÍimos~· nos parece exigir o projecto 
de Constituição elaborado 1pelo Governo. . 

Ahst.rahindo de sua redacção. ' que provaveln1ente · poderá 
ser rnelhora:lâ~ estamos convencidos de que · as. modificações 
-qu·e· propon10s ·ao vosso estudo; at.t.cnd·em a: l)rineipios crupif.aes 
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da .9~a$acão republicana, _ q1J.al.quer. qüer -scjà-·: o'~ -rriecailisiüo 
p_ohti_co adoptado_ · . . _ · .. .. .. - · .. . .. ._ . : . . .. _- . • 

. . . . . . . . ' 

Saúde e fFateriiidade. · ·. . : ' ' .. . . .... . 

. . P'elo. ~-\postólado P.ositivista do Ji3razÚ - ·- Jlit;uel Lenws, 
D1rector. Rüa de Santa _ Is:;tbel, 38 .. N •. : -ern -Nictlheroy. a 25 . de 
novembro de· 1854.-R. Tei:r:e-i-ra J.llendes, .·. Vice-Director. 1lua 
de Santa Izabe1: 42. lN·. en1 1C:a..'\:ias .{niaranbão) a 5 de janeiro 
de 1855. · · · · · 

Rio de . J·aneil'o, 10 :· de Bichat de . 102 .( 12 de dezembro . 
···de 1690). ·· · 

RAZõES . CONTRA A LEI . DA GH.AJ.~DE NA.rl,UH.ALIZAC.:\.0 • 

Por,·entura lc,·a·sc a patria na sola dos 
sapatos ? 

Danton • 

.A profunda syn1pathia ·q.ue nos n1erece .o Governo actual · 
d0 ' nossa. Partria torna-nos sobremodo penoso . o cumprimento 
do dever, que hoje · desen1penhamos. Cedendo . ao arrastamento 
de _un1a orJinião t'icticia: acaba ·esse Governo de decreta"r uma 
lei em virtude da. qual a Patria Brazileira deixou de ser urn 
e·nte. 1'eal· para. transformar-se ern uma agglom-eração conven- . 

· cional de individuos. N 6s: os positivistas, que sempre comba
ten10S . sen1elihante aberração, quando · ella não passava de uma 
agitação revolucionaria, sen1 base nos sentimentos populares, 
nen1 apoio na· Dictadura· im1perial, não ; pódiamos conservar-nos 

- silenciosos . agora, . qu-e : a Dictadura republicana .a tornou lei 
da. Nação:. . . · . · · 

Antes de tudo, cun1prc reconhecer que, émbora tivesse 
conunettido uni gravissin1o erro. politico~ não exhorbitou, to
davia, o Governo da· esphera ·de · sua acção temporaL Porque 
é {i: auctorhlade material: que compete firmar ·as ·condições Iic
ee·ssarias á systen1atisação ·{lo ente collectivo -que constitue a 
Pa-tria·. De sorte' que toda a no~sa in1!PUgnacão se refci~c ~o . 
acto em si, respeitando a con1petencia politica do poder que · 
o praticou . ~ · -

Dada esta explicacão preliminar, entrernos · no assun1pto 
proprio deste opusculo. · 

A legislacão tem por fi111 systen1atisar as condições· na
l?waes de . ordem :-e· de · progresso= d~ ·cada povo. :Essas con- · 
dições não dependen1 da vontade de ninguen1 e são tão es
ponta.neas e tão tataes como as condições naturaes da. exis-

. tencja astronomica. · · , . 
Não 'ha n1uitos seculos os· . nossos ·antepassados imagi- 

navan1 t.amben1 que podiam n1odificar os factos· astronomic9s 
mediante supplicas aos entes fictícios em . cuja -~supremacia 
acrcditavan1. Todos conhecen1 a lenda de J o sue mandando · 
que o sol. isto é, a terra e a lua .detivesS:ein o seu curs~. A 
mesn1a disposição havia a respeito dos pihenomenps ph:ysicos~ . 
chilni_cos e biologicos. Acreditava-se que .os escODJ·uros e . ora
eões -bastavam para de5encadear ou manietar · o furor das ten1- . 
·pestades; 1par.a suspender as ·leis da· ~Qnlbustão~ ou -quebrar o 

· encanto da n1orte. São conhecidas as·· lenda~ · dos· íhe~es que' 
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. penetraram em caldeiras ~de . chumbo :frindido durante .. ~tempo 

. considera:vel; ~em :queixareu1~se, e d·e . outros . que r~suscita-· 
-. ran1 cadaveres já putrefa:ctos. . ·. . . : ... . . -~ -.- . _ 

- Todas --essas crendices~ porém, fizeram neste nioinento a 
sua época: -n~ · massa activa dos .. povos occidentaes, ··isto é, -na
quellas camadas que são [atal1nente destiil.adas a conduzir os 
seus contemporaneos. . . · · . .. . . · ' : . · 

A.s mesmas disposições persistem, todav.ia, em relação 
aos factos sociaes e nto'raes. -~ quasi totalidade dos · cidadãos 
activos continúa a acreditar que as transformações políticas 
se .. operam .. gracas . -á--intervenção···de· · vontades---arbitrarias, · - e~·-
benl assim, que os factos soc-iaes e politicos só dependem do 
1 .... · ~ !"l . ·. . . . 
e~1s.a. .... or. . .. . 

Deste erro logico f'oi que resultou o acto a que se de-
. nominou lei . da grat~de naturalisacão, como passamos a 
mostrar. · . 
· Essa lei proclamou · cidadãos -braz-ileiros ·os ex:trangeiros 
residentes no Brazil no -dia 15 de ·novembro, -que não decla
rassem o contrario; e dessa data em deante os que ,a-qui ti
v~rem dous annos de residencia e. não fizerem a mesma 
declarac;::ão. -

.!Ton1ando esse enunciado no sentido· que se pretende ·in
culcar, elle . significa . . que todos os extrangeiros" de que se 
trata têm os sentimentos, as· idéas e qu-erem os actos que 
caracterisan1. a aln1a · de um cidadão brazileiro. Basta pô~ a 
questão nestes· termos para fazer sobresahir o absur<lo de tal 
disposição legislativa. Porque, de .facto; tal disposição só con- · 
. seguiu o que podia conseguir: isto é, dando aos referidos e!Xi
:trangeiros a fac~ldade de. occuparem todos· os cargos pU:blicos 
. no . Brazil, ·.e im;pondo-lhes as obrig.ac..ões que competem aos 
... cidadã'Os .brazileiros,. abriu-lhes ·um campo ás :suas ambições, · 

sem· ter meios~ sequer~ de tornar effectiva a .observancia das 
.obrigações in1postas. · - . " 
. . . -Reflicta~se que a >. execução · de uma· lei ·· de naturalização 

.depende -d_o . asse~t.imento das outras nacionalidades, e .que 
bastará que ellas não ooncord-em com o principio, -para es
tarem . in1n1inentes conflictos internacionaes, desde · que se 
quizer coagir os nacionalizados.:;:;a cumprirem os pactos que 

: tacita ou expressamente adoptaram.: Imaginemos, por exemplo, _ 
que um .cidadão extrangciro naturalizado .::D.ão queira prestar ·· 
os servicos inherenies á .Armada ou ao Exercito na hora em 
que esses serviços lhe forem requeridos ·e appelle para a 

_sua patria verdadeira . . Adnüttamos a hypothese, muito facil · de dar-se, .·de ai)Õiar essa patria a resusa :. eonio procederá 
.o Governo? EX~porá a Nacão a · uma guerra? Sujeitar-se-á 
á desinoriliza:cão que de tal facto póde . resultar? Em qual
quer dos casos ficará prejudicada a. nossa . Patria, perdendr· 
até, no primeiro dos figurados, ·as vant-agens materiaes, unjcas 
·.que se tiveran1 reálmente en1 vista cóm a decretação da lei 
que examinamos. (1). . · · . 

J\fas, .acceitemos a melh.:>r hy.pothese: concordemos em 
que . a cx,ecução de semelhante medida não offereca difficul-

(1) . Toda · esta propheeia :t'eaHzou4 se . .As :t'ecla.mações e objecçQes ·das 
!>Oteneias estrangeiras obrigaram o nosso ·Governo a neutralisar tOdo.: d ãleance 
da- lei, . embôxa ·~o . a x:evogasse. · · · 



= . dade.s ~ntcrna~ionae~; ~Yejàilio?::, s{:··ena" 'é· i~pirada por um: 
pa~r1obsmo : e~clarec1~0, examinando .quaes são as condições 

. naturae.s que . determmam a f ormacão de um cidadão 
_.<\. propria J.)alavra. cid'!_dão Já mostra, por um·Iado, que 

o · typo completo. do c1d~d~o só se · encontra nas cidi:ules; e, 
. P?r . outro lado~ a synon:_m1a das palavr·as patriotismo e ci
Vlsmo .-demonstra ·que_ s~o- os an.tece~entes _.domesticas · que 

·· prepo_ncle!'a~ _na .conshtu~çao do czdadao~. A 1Incnuagen1, sendo 
u1na rn~htu_1c~o popular, resume as verdades que o ·bom senso 
vulgar Já· apan~ou, e a verdadeira_ scie.ncia. .. não .)él. senã€1·· o--

· ·pr_:olonganre~to · desse bo_m · s~nso. · De . ~orte_ que . o simples 
exame da hngua nos evrdenc1a que o crdadao é uri1 tb.on1em 
que ~c sente preso pelo coração e pelo espírito á cidade de 
seus antepassados. .E o predomínio deste vocabulo para de
Si?Jlar 0 home!lJ; atravé_s dos multiplos aspectos' sob que eHe 
p_?de ser . cons1derado,. Já co:rno pertencendo a uma tamilia, 

· Ja como pertencendo a uma certa cla.sse, ·conforme o seu 
· officj~. ·}i como -pertencendo a· uma egreia~ conform•~ as suas 
opiniões;, o predomínio desse vocabulo, 'dizemos, para de
signar 0 homem, - prova_ •que no verdadeiro cidadão todos 

· esses aspe~tos, essas imjtgens ~e synthetisam ·na imagem 
da eidadf!. patria. . - . -. 

· · A_: -plena realizaÇão -de semelhante -ideal só se deu, até 
hoje, nç caso dó povo ron1ano. !Durante o periodo fetichista 
a· fal~a de systematisação da vida ._ acti:va apenas permittiu 

· que ·se lancas~rü as bases do civismo pelo, deseri.volvimento 
·do arrio r do hon1_err1 pelo ·:sóio nataL e pelo c.ulto .d'os mortos. 

A .fetichocracia, com-o ·a. theocracia, que successivamente 
seguiram-se ao regime'n .inicial de nossa especie, não pu

. deran1 constituü·. o ;civismo;· porque, preoccupados com a in
__ stituicão pren1at1.1ra do ·regimcn ·-indústrial e pacifico, · só 
"\riram na ·vida publica- a familiá':· Não apanharam a diffe
-renca que, ha entre .a _familia e .a pátria, e fizeram desta um 
· aJargarnento . confuso daquella. DemaiS; ·a theocracia, intro
: duzindo os . deuses; tendeu a transportar para o céo o amor· 
que, o .:fetichista ·votava á terra. •Portanto,- tendeu a .desviar 
do civisrno. _ · 

· Com o advento das populações guerreiras· peculiares ao 
Occidente, a noção e o -sentimento .da patria destacaram-se 
coin- plena nitidez. A guerra fornecia espont3:Ueame~te un~ 
gene1·o de activídade commum a todos os homens _validos, . e 
esta actividade tinha um destirJ.o · ~errest1·e : . o. engr::ndeci

. menio da cidade natal ·pela conquista dos povos circum-
vizüihos. · · . · ·. . . . 

- 1\'Ias, para que a riO'Cão ··e o s~ntim~nto. da .Da~r1a paten
teássem seus· eminentes· attributos, era ·Impre~c~ndivel que ~ 
condicões qtie 'J>ermittiram o .seu · .surto d~1S1vo se. manty
vessem. Ora. isso ·não" foi poss1v~l em relaçao 'á Grec1a; pors, 
excepto os lampejos que íllmn1nam os venerandlos vultos . 
do: incomparavel · Themist<>cles, do· grande Alexandre e do 
nobre Phiio·ppemen. o povo. ~rego teve de _9ff~rooer o e~pe
cta-culo · de uma · nacão sacrtfi~ada •ã -evoluçao 1ntellectua;l da · 

_Humi~~-:~e~orém, g~ças á.· ~a feliz_ situacã&. plan~bm·.~~ 
consegiiiu ·forneeer ·até hoje o_ ,typo_ -~o. verdad~1ro cidadã?~ 
isto é; do . verdadeiro pátrio ta, caracterizado pela con~ergenc1~ 
·de todos .os sentimentos; ·de: todos p_s pensamentos· e -de ·todo~ 
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·. o; actos para· a ::imagemidolatrada -·da cidade. por,_quc se~tra-
balha - - · · - - · · . · _. · -· · · · · ·· · · : • · 

-- ~i;_ ·pbas.e .. < catlioliêo-feuidal~ ~: :.que · suceedeu !á êvoluc;.ão ·ro
. n1ana, . ·con.tinuou a desenvolver o civismo; :apesar -das ~aves 
-p·erturbae.ões .que. tenderam a • diminuir . a intensidade do .- ·pa

. triot.isn1o. -.A .. principal dessàs . perturbaéões proveiu do ponto 
·. de <\'ista .. theologico, ·que predispõe-todos os homens a se isola
. ren1. e desprenderem-se. da terra· _para· absorverem-se na pre-
. occupação .egoista -da conquista . do céo. - · . . . 

·Mas, por _ outro lado, a transforn1ação . da _actiVldade mt
.lílài,, · qtie .. de · cônquistadora [)assou a defensiva, · e, ao mesmo 
.tmnpo~ o advento decisivo da vida industrial~ comecaram por 

-determinar a redu:eção das patrias aos seus· limites normaes: 
o .qtJ.e devia redobrar a efficacia do laç~ cívico~ . . 

De facto, .. eniquantô a aetividade niiliotar era eon{J!Uista
dora~ o afasta·mento. dos· cidadãos da sua cidade} natal,· e a 
cooperação .· para o eD.o~andeeim-ento de Roma, -mantinham em 
todos os habitantes <la República~ a -convergencia d-e todos os 
.s~ntimentos : e pensan1entos em torno dessa imagem prepon
derante. Desde. porén1: que .cessou a conquista~ a vida sc
ucntaria ligou ·cada vez mais o homem á cidade de seus paes. 

A vida industrial veiu . desenvolver· · essa união, porque 
cada uin sentiu en1piricamente e cada vez com ·nlais profundi
dade que se ia aperfeiçoando·. a · po?·ção do ~Janeta a que estava. 
preso ·pc1os· n1ais fortes laços aff.ecti:vos. intellectua-es e :pra
tic.os! ben1 CODlO concorrendo: para O ·m-elhoramento das fami
lias que na n1e.sn1a sã.tuação se acha:vam, que ·elle melhor co-
operaria para o be.m estar de. tod'os os povos.. ::.· 

A instabilidade do m.onoteismb não-_permittiu que o re
. gimen catliolico-feudal a:ri::tadurecesse todos os seus fructos .. 
'J~at.aln1ente decomposto~ · .elle ·deixou: a -evolução huniana en
tregue :ao ernpirismo e a · todas as pertll:l'bações · a que a ex~ 
pun~m a. energia de no~sos iüstincLos egoístas. 

Foi. da· ruptura. de~.tal .regimen que r-esultaram as nações 
~- 1uod_ernas atravéz de uma revolução-que J'á dura seis seculos . 

• -\n l.es de traduzir-se nos sentimentos: e nos actos, essa. revo
h!t.:.ão oper:.ou-se nas opiniões .. E :é pre:ciS:O acompanhai-a ra
pldament.e para comprehender ocomo ·se chegou a essa aberra
ção política! crue se chama.· a grande natw•alização. S6 então 
será tamben1 possível apreciar o verdadeiro caracter da pa-
trin. _ · 

Realizada a. libertação . do tr.àbalhador, que era escravo 
- no mundo romano~ e · conseguida·. a -emancipação domestiea da 
n1ulber~ estava essencialmente preenchido o destino soeia:I· do 
~athoHcismo. E-s·sas duas transformações ma-r-cam o termo 
de um progresso nos sentimentos, . nos . pensamentos e nos 
actos! que constitue o. ponto de partida do reginien -indus
trial e scientifico.' 1\Ias; então. nem a industria, nem a scien-
·ciri. estavam:. constituídas de modo a. receber a herança do pas
sado~ ao passo .que a _situação . se· tornara incompatível com o 
regimen militar, -e· com . a theologia _que o systematiza.va~ ·Era 
for(}oso constr,uir a sm~iedade moderna af.ravéz do ··arruina
n!_ento : ~a ciyilizacão . catholi:co-feuda:I. ~melhante operação 
~ao podia deixar de ser se0ular e revolucionaria, por.que era 
Indispensavel -: que ·os elementos · industria-es e -.scientificos se' 
elaborassem~· :;afim~ :<}~ tomar-se .possivel . a sua·- combinação .. 
· · · Gom.:o· ·.tqda·_--eiVIlização · apoia~se. nas . -· crericas, .:.era pela 
Tuj_na,· ~e.~~.as _ :qu-e -9.evia · :co.meÇar: a ,de~t,ru.icão. dó ·systéma ·ca-
. .• . ~.. . . . -- ... ·: - - - · . .. ., . . . r ~ . 
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tholico-feutlal.. Quando ainda o edifício medievo parecia SiJ
Hd~tnlcnte CUl pé! reCOineçaranl as tli8eussõe:; d.:.utrinaria:::; qu·:: 
tinhan1 cai"acterizado o advento do .. ·catholicisn1o. Desta -. :vez, 
por.,;In: com u_rna or.íenta~ão francainente positiva.' - ' -_ 

· ·A -consequencia destas disputas -foi o emraqueeimento 
.da auctori-dade espil'Ítual:- ist•o é~ do· papado~ dcntJ·o c1n -pouco 
tão debH; que . os chefes temporàes puderam abrir l ucta cotn 
elle --e vencei-o, constituindo as. egrejas nacionaes en1 substi
tuição ·da egr~eja universal~ E' 'dessa época que data o hcne-
placito regi-o.. · · - -- .: . , 

Quebrado o prestigio popular dos papas!--os dois elemen
tos da orden1 ten1poral medieva~ ·reis e· nobres~ entra-t'a-tH em 
conflicto. No contine-nte europeu, onde a realeza era nacio
JlaL constituía ella o mais fraco dos elen1entos mencionadoti. 
() éontrario se dava na Inglaterra, onde a casta real' e.ra re
presentada por utua tribu de ·conquistadores. A con.scq!u:encia 
foi que, travada a l'ueta, o_;poder mais fra-co alliou-sc á~: cum
ntu.nas, isto é~ aos Clhefes industriaes que surgian1~ c assim ad
quiriu o. apoio do pr-oletariado. Dahi resultou que =por fntla 
a . parte triu:mphou o elemento qu:c. no con1eco das hostil1da
(h~s~ era o que se ach~va a1)parentcnl'eJltc -em pem·c.•:-: .-~tltnli
~ões. Foi assin1 Ql.le se fortnaram as nações 1nodcrnas ua Eu
ropa:· organizando-se as llictadu1·as reaes no continente e u 
parlamentarismo na Inglaterra. . .. 

'Tal revolução se operou no correr dos XIV c XV seeul o:;. 
Convém. notar que, durante esse periouo. -a, adrniravf'! 

cultura 111-oral .que o eathoHcisn1o instituíra foi cahindo eac:la 
vez Clll o. :mais [)rofundo abandono--. Os costumes foranl-SC 
agrosseirando · e as preoccupaoões industriacs foralil ahsor- . 
_vendo todas as attencões. Apenas a 1nuJbcr eont.inuou a con
Scl'Yal'~ tanto .quant-o possivel. no 1ncio de un1a . Lempe~Lude 
crescente. os habitos 1nedievos. 1\las era fatal que as devasla
f;õc:::; revolucionarias a attingissenl tambcJn! como,- de facto~ foi 
acontecendo. _. . : 

· Nos fins. do XV seculo a ·sorte industrial deternlinou as 
-.. -viagens, que ·aerall1 em consequen~ia o melhor .conbQcin1ento 

da terra .pela descoberta da Alneru~a c a. exploracão -elo con-
tinente. africano. . .. . -

Essas revelacões feitas~ porém~ en1 'circuinstancias mo
racs tão· desfavoraveis, forne-e.cranl logo occasíão . para. patmJ
tear-sc ·quanto descera o nivel moral dos· :occidentaes, a pa1·tir 
llo XIV seculo .. Com effeito. on1 vez de ver nos povos novn
Jncnle encontrados outros tantos irn1ãos, os· nossos antepassn
dos europeus s6 sentiran1 agucare.ru-se en1 si os csthnulos da 
r~.uJ)iça c do orgulho. Foi assim .que renasceu a escravidão 
no Occidente. 

Apossando-se das novas regiões corn uma -crueldade .que 
a nada se -c01npara~ as nações da Europa fundaram as -colo
nias~: das quaes resultaraJ.n as nacionalidades occidentacs ame~ 
ri0anas e oc.eanicas. E~ para ·Con1prehender o modo de. for-

. Jnac::-ão dessas novas p_atrias1 convén1 ter sen1pre presentes as 
transformações que .se opera~nt no velho -continente. Por,qu_c 
a evolução da~ nacionalidades-:.ramericanas e oceani·cas não tem 
originalidade algilma~ e offerece a n1esroa mar.cha. das me.
tropoles. a-penas modificada secundariamente. já por influen
cias accessorias~ que nestas não e:xiistir~ já ·pela att~nuaoão 
ou .aggravacão das· influencias eur.opéas._ . .. 

'Es.~a ·breve ~ecordação dos pos~.o~: ·antecedentes historicos 
· .. .. 



· ·. j)asta .Para expl,i~ar~nos . ª dégTadacão QUe · ~p.ffreú 'º civismo 
.nas . patrias modernas. · . · . · · · · . · . · ·. · · · · · · · · · 

., .· :No contin'ente··europeri ·a formação · empiriéa · do's ~andes 
estados, que · exigiu· ·un1a fõrte centralfzação ·política;· tendeu a 
anniquilar o a111.o.r· p_ela communa ·natal, transform~ndo · cada .. 
capital em uma -colonia de todas · as communàs ~ ·A imagem · da 
patria ficou ·vag(J., e o sentimento ~que ·se ·~iga a essa imagen1 
perdeu de intensidade e ·ae ·cotisistencia ·na n1es!na proporcã0. 
As · conquistas · longinquas ·enfraqueceram · ainda · !Dais seme
lhante in1agem e ainda mais entibiaram o civismo nos povos 
que tiveram ·colonias. Ao -amor.-da-· patria substituíram-se o 
oraulho e a vaidade nacionaes, e cada cidadão oo aspirou a u n1 
territorjo nlais·· ·vàstô para campo da eX!)loracão de · sua .cubiça 
e de sua dominação. · · · · . .. · . - . 

l\Ias as leis sociaes e moraes, que dominam a nossa na~ 
tureza, continuavam a agir através de todas · essas perturba
'~ões c tendiam, con1o tendem. a reconstituir o civismo. á 
inedida que os elen1entos industriaes ·e scientificos, appróxi
mand.o-se dos iimites de sua evolução, iam melho~ .caracte-

. rizando a sua verdadeira índole e destino. · : 
.Assin1! nas ·primeiras gera(}ões. os colonos vindos para a 

Antedca não se podiam senão considerar c9mo exilados nesta 
parte da terra. As difficuldades! porém~ do regresso ao s6lo 
11atal e a lenLidão das con1munica(.;ões con1· este os· foram con-
finando a contragosto na nova região~ · . · 

Ao conjuncto dessas circumstancias. outras vieram .iun
tar..:.se em· relacão aos seus descendentes. Para· estes a -: ima
,gem d:t 1net.ropolc tornoú-se vaga. A ·cultura intellectual 
capaz de aviventai-a_: não : ~xistia em -quasi toda a parte. Em 
certo~ 'Jogares. as perserru.ir;õe.~ relig-insá.s ·(é o caso ·dos :Esta
dos Unidos da .Am-érica do Norte) faziam olhar p·ara ·a .Eu
rona como a patriá. . dos tyrannos~ Todas as · emoções ) 'ortes ·da 
infancia. todas as im·agens habituàes. · todà::::a~ctividade . -quo:.:. 
tidiana. toda a acção ' continua do meio material se concep.tra-

.- vam na America; ·o · élo forçado: que·. prendia' ·. as · novas ge~a~ 
·ções·· á ·metropole. · O novo ::solo_ tornou-se cada dia- ·mais. sa-: 
1grado, · á proporção ·que · nelle. se ia .. :incor:porando · ~ resto 
dos progenitores=.· Dentro de algumas gerações a propria lin
·gua se m<>di!icara e só restava da ·mãe · patria a bandeira e 
a lembrança -de· mais em mais remota. · · · ·· 

A esses m·otivos de differen·ciação_ juntaran1-sc as :luetas -
entre os colonos e. or. cidadãos europeus: · Iuctas . que a: degra
·daGão moral de ·ambos tornavam a -cada momento mais 
odientas, não tardando que, em vez de um s6 povo~ existissem 
dois - · un1 dos oppre.ssores e· outro dos _opprimidos. ·· 

. Chegadas as coisas a este ponto, -só restava ·a separação, 
e ioi o ··que se deu. . . . · . · · · 

Tal é· o historico essencial ·dos povos american·os; tal · é a 
~en.e.sê ··dos ·cidadãos brazileiros: · Ptocurando destacar destes 

. ·ractos ·o ·que ha de fundamental;· reconhece~se- · qne as patriai 
braillei?·as· ··exigiram . para ·se formarem a· ·seguinte condição: 
'Iocalizaoção · no_ só lo da An1erica de ge,·açõ~s süc_cessivas~ •De-

:-sorte que() brasileiro ' rião-·foi _o .. ·portús-n.ez: nP.m . o : · ·a.fric~·nl) 
que· para aqui vieràm~ ·nem tão pouco o fetichista ··c selvagem) 
Que aqui· encontraran1. os ubssos · _ antepassa~o_s~ O , .. hrazilPiro 
·foi ·o· descendente dir.ecto ._ óu. · flindido .. -de·s~es tres-:. .'elémentos, 
:para o . quaL ~e tiº.ham formado: tradições . distiiíctas: :d~c:; do~f 
troncos-·· de . ·onde provieram.-.. _1\5 ..• patrias · brazileiras . são as . . . . - . . . 
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cida:4es .construidas ~ por .. essas gerações suooessivas; e idades 
por meiO": das .quaes ·cada brazileiro- se sente · preso ao eon
juncto dos ·.outros povos que formam com ellas a · Humani~ 
dade ~ ·: - -- · .. · - ·-- · --. · · : · . - - · . · · · · :~ . · . - · . · 
· · ~; Ninguem ficou,. portanto, cidadão brazileiro po-rque qliiz; 

ficou-:hrazileiro :. porque a evolucão o _ fez. O .·brazileiro .Póde 
. Rer ingrato, .. póde · renegar a palria, mas lhe é tão impossível 
apagar o .cunllo que . ella .lhe . imprimiu, eomo .. é. impossível 
fazer parar a terra.· · · · · · · · · 

· · --A~ vista do ·que precede, podemos encarar systematica
. ·rr!ente..a questão. da .. ..instituicão ·da patria.. o qtie_é__iro:ppresci;n·_ 
·<hvel para resolver Q problema da grande naturalização. Com 
effeito~· só , uma concepção systematiea desse ente collectivo 
-permitte determinar as condições em que um homem se torna. 
·o cidadii.o adoptivo de uma patria. 

Toda · associação:~ · -conforme proclamou Aristoteles, tem! 
por caracteristica a divisão dos officios e a convergenc-ia dos 
esforços. · 

· Um conjuncto · de entes. em que todos fazem a mesma 
coisa, por , mais numeroso que seja, não constitue uma asso~ 
ciacão, jsto é, un1 ente sujeito a leis especiaes, divcrass da:=; 
que regen1 os . elementos componentes do acervo. . 

A especie humana~ por .çua constitu·ir;ão cerebral. só pode 
formar tres especies de associações verdadeiramenfe distin
ctas, si bem que ligadas entre si de um modo i.ndissoluvel: 
essas tres associacõ~s são a Familia~ a Patria o a. iE·grBja. Cada 
un1a dellas suppõc c.ondições objectivas, isto é; materiaes, e 
condições subjectivas~ . isto é, relativas aos membros que a 
compõcni. 

Antes, porén1~ de reconhecer · os caracteres distinetivos 
das tres. cumpre examinar as condições fundamentaes com
muns. Consistem estas na ~onvergencia sufficiente dos senti
mentos. dos actos e das· opiniões dos membros componentes. 

· · Nenhuma fan1ilia~ nanhuma patria e . nenhuma egreja 
póde persistir -e desenvolver~se sem .um .certo a-ccôrdo _effe·
ctivo inte.Uectual e pratico. Existem, porém, neste accôrdo 
as _ seguintes distinccões : . · . . 

··.Na . família· à harmoniâ essencial ~ .. a do sentimento; . por 
ser este · o elen1ento .preponderante na sua constituição. A fa
rrdUa póde persisotir a-p\ezar <le profundas divergencias nas opi-
niões . e de. graves dissentimentos praticos. .· · . 

Na patria· o accôrdo essencial eonsiste na actividade. 
Assim como . a ·família repousa essencialmente ·na união 

conJugal; união na qual o· homem. e · a muii?-er procuram, ~ntes 
_ de tudo; ·as doçuras .que só póde pro~orc1onar uma am1z~de 

·. imperturbavel. assim tamben1 a v.atr1a repousa essencial
. mente na · união das· famílias, tendo· -por ob.jecto capital asse~ 
gnrar· a:s condições ma~eriaes da ·existencia ·domestica âa col-

·lectividade. ·. ~,,. · · . .. 
· De ·sorte ~e, como na familia~ o que· se procura ·é. o amor, 

todo o objectivo dos membrps que. a compõeD) resUI!J.e-se. eJll 
.amar ··e· sentir-se ·~ amado; e a ma1s leve quebra , da .affe1çao .. 
tende a dissolver a união domestica ·mais ·facilmente do que 
profundas divergencias intellectuaes e graves. dissentímentos_ 
praticos. - ~ · · _. · · .· . · . . .. .- _. · . 

. . · ~ ·· ·Na: p·atria~ ·. pelo· con~ar1o, · ~o mo 'O obJeetrvo é, sobretudo, 
· o . concurso a:ctivo c para :proporCionar · a. . todos · os gosos da: _f a-:- ·· 
. .milia a . estabHidade da união eivica é compatível eom · pr~ 

' . . . . . ·- c.· . . . 
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·· . : :fundas-: diseordanéias~ affeeti:vas.· :e intelloofi.uaes ~.:·::~D.esde que 
· todoS estão . de-· á·ceôrdo. e1n trabalhar..: ·Po~lo, _:)J~m-_~estar ·cmateriá.l 

. .. · _. da" éCOllectiv:ídade'.; e,,_.~i '·.defende l..;:a;~ 'contra . -os .·· ·ataque::f · · internos 
. ,_ --·é êxternos . que ameacem a sua desf.r·uição~· a união ];)ode ;per~:. 

sistir e ,desenvolyer;se; .1\fas,: é indisp:e.nsavel ._que .:()s eidadãos 
· ·i.enhani a certeza. ··de que todos os outros .. estão· dispostos a· 

tudo _ sacrifi·c~r!' mesrno ·a.. fan1ilia: por e~te-= bem estar : e ~ssa 
defesa commum. ··· . . · .. 

Do que· precede,. conclue-se que a un·ião. civica .não põde 
ser sufficiente1uente -energica .sem: .que · cada -·Cidadão .. o-ff~reca 
ao conjuneto · dos . outros garantias que os convencan1 · da 

· existencía fatal de ta~$ .. <dispo~icões ... · · · · ·· . · ... · · · .. _. · .. · · _ 
.. · - ·Ds· cidadãos de un1a mesma pairia não se podem eonhecer 

todos uns . aos outros; a confiança ,civic-a~ ·portanto, ·não p6de 
:5er indi·oidual. tem -de ser for.çosa1nente collectiva. Sendo as
sim~ com·o est'abelecer tal confiança. base da verdadeira fra
ferriidade patriotica~ senão -?lPníando:..a em condicões~ cuja in
fluencia. seja fo.t(l.l. isto é: indC)Ie-ncle'lUe da vont(Jfle do cida.
diio. salvo ,_,s cas()s de mon:;o;truo.Bidades ? 8ão c~ssas eondif;:t'3e:-.; 
Jlaturaes de amór pela patda que definem os_ requisitos para 
se1·-se reconhecido cida<lâo. · .. 
· 13a~tmn ns con:-Oidcrac;:t":'i•~s preced(~ntes para comprehen
tJcr-se· o fundauHmt,o ua regra universal. que faz cir.ladãos de 
cada paLria os i'ilhos de cidadãos dessa patria~ onde quer 
que ten.han1 11ascido. e os descendentes de· úxtrangeil·os. porérn 
nas~ ido::; na referida patda. desde que assin1 o declarem .. 

Corn effeito. é .(utal que todo homen1 ame. a -pa.tria de 
s~!uS paes e . p_rocurc tudo sacrificar para o ~eu engrandeci
mento. O amor da patria n~sses caso::;~ é o :}Wolon-gamento do 
;nnor n1aterno~ e é por isso que Augusto !Gomte -propõe que 
se 111 ude. no _futuro a denominação de Patria -por ~latl·ia. · 

E·ni se:!!U.n-do Jogar~ é fatal .que o hon1em. an1e a cidade 
cn1 que nu.sce.u~ onde viveu, e onde seus paes f.oran1 acol-lüd:o~; 
quer a tivess·em procurado. fugindo 1á · miseria, quer. J)erseg;ui-
dos ·. pelas ··vicissitudes políti-cas~ etc; _ · . . · . -

l\'Ias. neste -segundo caso~· con1o o coracão se. divide fat'al
nt<:'nte entre o an1or da cidade de nossos paes _e o amor da 

. c-iuade en1 que· nascemos~ -o hori1én1 torna-se princi:palmegfe o 
-cidadão da ·patria que seus paes lhe tiverem ensinado a pre
.1'erir ~, ·CNos nossos tempos de egoismo~ essa preferen.cia em 
11aturezas mediocres e . viciosamente . educadas p6de ~conduzir· 
a:té ao des1n·e:.o pela cidade hospitaleira. E, ·isto o que d:e-
Jnon-stra a observação commun1. , · . 

Eis por que ..torna.::.se neeessario que o hon1en1 livremente 
declare a q.ual das suas .patrias naturae$ ··prefere consagrar 
sua ···aeti:vidade swstematiea .. ·· · . · . . · . _ - . . . 

As -_n1esmas_ ·.considerações ~demonstram que- ~6 · excepcio
naln1ente .. um e:\.~rangeirii adquirirá Pela _patria en1 cque ·--se. 
hospedPu, os profundo's sentimentos de apêge, de veneração e "··'· , 
dedicação. que são os elementos ,-constitutivos do· civismo.' Só 

· actos decisivos uern1itten1 reconhecer em un1 extranho taes 
l'e-qúisitos. ;A;ssirn. a Jonga moradia: o casamento corri pes
soas .. da nacionalidade em .que se ·. vive~ ó nascimento de filhos 
nessa . nacionalidade. são· indícios· mais· -ou· menos vehementes 
de sympathia ·por l.Íma .patria ·que nos a.c-olheu.- · lVIas nenhum 
dess-es factos -cqnstitue uma condição papa ·: àm.ar-fatalmente e 
•dedica;r·-nos t_.:ttql1ne.nte por .essa_·patrl-_a-com · a.predilecção.que 

· 9. ·civismo -~uppõ~.. · · 
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· .:.: -. --·:· ·: ·' Portankt~c nenhum desses .faetos-nos auctoriza. a , eonsidr!
·r~r concidadãos . nossos;ó.~ -- ·extt .. angejros -:que.- oo.nlnósco ·:convi-

.··.·. vem;· ·sem··ao .. menos :.exigir·-que assim.· o. declarem.· Accresce 
. que não podemos -ter plena. confianca:na: dedícacoo- por · nossa. 
· .patri~ por parte:-de .. pessoas: q-Ue~ _ para : essa -dedicacao. ·julga
. ran1 -irn1Jres.ci'fl4ivel·. renegar a . :e idade •-de · seus paes .. e· .. entrar 

_· · no · goso . de -· regalias, que n1esn1o -.aos cidadãos · brazileiros- st.'i 
_ · excep~ionalinente podem tocar:· · eomo sejam os cargos ·. ·· pu- · 

: hlicos quaesquer. ·Ga.ribaldi dedicou-se -p~l-~ ;F<rança ·e bateu- ... 
. · .. se -pela -Repub-~ica · Rio-Grandense~ cór.iio_ .. pele.iou pela do Uru-
. ;gu-ay~ -sem . fa.zer-se nen1 francez. nen1 · rio-grandense. -nem 
urugua:>:9; conseryou-se sempre italiano. Esse é o typo do 

· verdaden:~{l . J)atr-1ota~ do home-m · que tem . o -coração ass.ts 
. grande para a-mar · as patrias toqa-5: amando ainda mais a ·sua. 

A unica naturalizaçãão digna . é .. a · ,que se effectua -no::; 
. dojs ea-sos seguintes~ porque respeita as condi~ões natn1.'!lt~S 
. do civ]smo c consagra as tendencias fataes do cnração :hn mann . . 

São cidadãos hrazilciros adoptivos: , 
1-". Os extpangeiros! quer residam no Brazil. :.wcr niin. 

rt.u~ pr~staren1 servicos relevantes lá: Hum~nidade ou espe
;: cialmente ú H.epublica brazilrdra~ ficando - entendirlo (Jllc niin 

))erderão por isso os fóros ·de ' sua nacionalidade; . 
2'\ Os extrangeiros que tiverrnt · residido eonl".inunmrnl r. 

no Rrazil. pelo mcnns tantos annos quantos contarem . de r1n
rnici1io em seu paiz natal e que asshn o solicitarem. 

Fi-ca entendido . que em; relação aos que tiveren1 Yindn 
menores para o Brazil será necessario que os annos fie re$i
flencia. :de que se trata~ os tenha ·feito att.ing·ir ú maiorida.dr• 

· na 11atria brazileira. Os nat.ur.aliza1los não :ficatfio~ por<~n1. 
· inhibidos de· ·conservar os f6ros de suas nacional idade~ prn-
p.rias. · · · 

_ O prazo_ de residencia. ac.ima rnencionado '· pode!"á ser di
n1ÜlÍJido para -os que tiverern 'ligados· ·c.i- patria hra:;dleira-: r,nt· 
laços domesti-cos~ sobretudo ,sendo- mulheres .· 

:t\s mesmas ·COll~ideracões ,·rrii)sti·an1: quaes as eondi(:.Õl·~ 
_ob}f!ct,,);as da união -cívica. De facto, assün como a · plena . -eJ'fi.-

. ca•cia do.s · Jacos domesticos e~ige a fixidez do: d;0n1icHio. NHl
fornle o j.ndica a sy.nonymia das palavras ccuw. e fam-'ili(l., -a.~
sin1 ta.mbem a in:teira. eJficacia: .das relações patrioticas exige~ 
un1a cJetern1inada circumscripcão terri torjaL . Os 1 im il.es rlessf' 
t.erritorio ·são . definidos pela natureza. do concurso r.iYicn. 
Nas pâtrias n1ilitares a porção .do · D1a·n~t.a oecupada pódc 0.~
tender-se · emquanto durar á coriquist.~·; . pois -cru e. peE;f('~ 
C3.SOS: todOS .·OS .Cidadãos· de nma vasta reg,ião 'podcrn Sfm{j r.· 

. · habitualmenté a 'effectivJclade ··de ·seU: ·ci:m-cuJ:;so. pratico para 
o enooorandechnento· da cidad-e·- que constHue· o centro r.lc toda 

·a · vida · civica~ ao 'PassÕ' .qae~ :por outro lado~ o caract0.:r nmnada. 
· · da mesma actividade não permitte. que prepondere a , jmagcn1 
· da cidade n"atal. · . . · · · · · · · · · ~ 

.-- Quando~ poréni~ · a a:etividade~ - embora ' conservando-se · 
aind-a ·.n1Hjtar. torna-se : drfen~iva~ o ferritorío ·patr,io tende n 
eircumscrever-se· dentro de estreitos limites. como aconteceu 
ria -·ed?-de 'm.édia, e por ·n1aioria {l~J·azãq~.desdé q~e. a ~ct.ividad!} 

. a:dqu1re o caracter francan1~p.te Jnd,ustr1al e :PacJfH!O~ de sorte 
· .que a· .união· das familias ·º plenamente :\·oiunf;aria. o territ.o

rio · .patrío- tániliêm se restring~; á J)Or(}ão · do pJanet.a: . sobre· a 
qua.~ essas· fan1ilias · e~ercero .- a sua . inf_l_uencüi _e-o operativa. . 

. ~ . . · . . : 

' . . 
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. o·c=; .c::c;::,Nesias~~,eondiçõési~onforine~·:.indica''.~Â~st<f~ .. Gomte;;comá"j):~"-.:· 
J>Ul!!cão de um ·a<,tres ·milhões .de habitantes, na taxa ordina-

. ria,·: de:·:60 :por>kiloinetro :, quadra.do. <c.onstitue. a . extensão ;:con- ~ 
. . veniénte nos:."estados·': verdadeframeÍlte ' livres ·~> . . . .... . · . <. 
:. · ~ >:A . união'·destas<patrias. àsSim-reduzidas.- 'é·.~ o· q\Ie· hój'e:· se 
· teri~a - por · nieio: .. ~-do · .-.-.systemá. fed_eral~ : proeuTando, . ·na-' .-.. melhor 
·hyp·othese, gysterríatizar pol_jticamente." a c'Unidade re.sultante · 
dos··antecedentes ·historicos.· TaF é·· o ·caso ·da -.Federação .b-ra- · 
7-ileirà . . f'...omquà.nt() semelhante ··solução sabiamente :instituída. 
· ist{) .. é:.· respeitando .a .mais -completa autonomHi · local~ possa 
·-convir no momento I>resente, . todavia é ella · apenas transi-
taria. . · . . . . . · . 
. Com· ~effeito~ · a -·.fraternizacão; das :patrjas só p6de ser ver-

. ·dadeiraniente · conseguida pelo -. advento ·: da · terceira ·associa
~ão .. crue acim"a mencionámos/~sfo é. a eqre.la. 

·A e~eja é a associacão cujo laço fundamental é consf.\
tuido nela unidade das crencas. da ·qual resulta a uniformi
dade dos costumes. Gracas a esta associação, as patrias po
dem - combinar~se livremente em um todo bomogeneo qu~ 
respeite as '"diversidades locaes. como ·as familias :-se combjnam 
tambem -·livremente para formarem as~ patrias. sem perde-

. l"em . seus caracteres proprios. E. como. pela constif.ui~ão hn
fuana e . as condiçõ-es de· nossa existencia, a a~tividade· é o ele
mento preponderante ria vida real. o homem -deve ser syste
inaticamente ~ ~onsiderado como um cidadão que a famili::t. 
prepara e a ·egi-eja con1pleta. 

Ao passo . que a fanl.ilia c a patria são asso·ciações por 
natureza restricta, a egrejá não tem ou,tros limites senão os 

· . . que· resultam . da · . natureza das .c·renças~ que instituem 
- o . Iàe.o religioso. ;. Comprehend_e-se, 'J?OiS, -: que~ .si: . ~s 
· crenças· forem · ficticias e, portanto. accirleni.aes~ a egrela 

:r~~pectiva . não:--onder:l · rnn!rraçar senão a.~· p~trias rrue esti-
. verem -nas -cnndicões definida.s por esses áccidentes de f.pmpt) 

e de .lagar. Ona.ndo. porém, as crenças .. forem .. rea.es. · isto .. é. 
quando :t fé fôr seiP.nfifi·ca e. · porta.nt.()._ Hín dur~.do-ura cri1ant.o 
n. esne~;P, hnrr'~na. ··é r.l~.rn rrue · ~ P.~Pia n~o .tP-r:t 1)1,tros lhni-

·1es senão os.: .. da. 'J)ropria-terra. Ella abracará: em tal casri a 
11niversa.lidarle tia.s n~ltl"ias. c;el'Yl outra· rlifficnldnrle o:JnP- n~o -~. 
da l)ropagacão dP. mesma fé~ o que exigirá apenas um tempo 
·mais ou menos longo. · · · · :. · · . · . 

'E' só da ~omprebensão dest.a.c:; .. tres associacõ.es . .que .pode 
:resultar a exacta :1precia:cão do~ p·roblemas que. são. ágitados 
em nos1=:a 4poca·. E' só . ~$sim em e se ~onr.-P.he ('.orno _ n s~ntL 

· ment.o da ·frat~rriidade l)ódé· elevar-sP.· da intimidade d_os Ja~os 
dO"mesticos; ás m~fis · .Yastas sympathiàs :univer~aes. sem des~ 

· cambar no vago na. -philantro-oia met.anbisica .iu!"itaméntP po-r 
.que entre aqÚelles dois e:rlrem·os existe o ·civismo~ · E' só 
assim tàmbero que se fica . realmente compenetrado · de que 
nem : o . sentimento. nem a intelligenciá e nem a a.ctividàcle 
podell) . elevar:-se lá uniiiadé universal sen1 subirem gradual
mente da fam1Iia á patria~ para dP.Sta passarem á Humanidade . 

. ·. l\fas não é •. só : sob o ·Ponto de vi'sta .1que até aqui temo-s . 
considerado, que· a lei da dita grande naturalizàcão n1ostra <rue 
seus auctores infringiram a . sciencia social e . a .çcienci(i moral. 
P. apenas . guiaram-s.e pela imitacão servjl dos : Estados Unidos · 
da America ào Norte. C9m effcito, é faei1 de rec·onhecér ·os: in
convenientes de tal :-medida,. quer para as. :Patrias l>razileirasJ. ·. 
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-~êr -. pa~ ··ar··outr~ :Patrias·· occ'Ídentaes;. -e~~portantô:' ::1lara-·a:=- . 
Humanidade~ -- · . · .. · - .- -: .. , . _ .. , 
· .. . 0: prob1ema moderno não .impli.ca: n.penas .. uma., _mudanc;à 
$-nper{icia~ .na. fórma, de governo, . caracterizada· :pela ·SUtOnres
~ão· éia .. :Ca~~ta.· real,. istó ·é. · a Monarchia. ·o pr(l-b1Mna: ;m ·oderno ·· 

. "( .. · ma.i~ ~Priá·dn··ênle pensam' o~· democratas~· e !:;'ll'OUÕe',uma:trans- · 
. for.m.~.Ção ·. radicar na sorte . das< ~c1a~ses: proJetarias; aS auaac;, 
ri~ ,· r,)1lr:i~ê ' '{JP.:. Aúg-cisto Cbmte~ .. ac1l~m::s·~ . ·apenas·· ac~mpadas; em 
nossa ·so'cied·ade. · · · · · · · · · · · · 

. . :F!sf,a 'f.ran~forrnacão : rePOUSa . em Uffi~ nova. COinflr·eh.PnSãO 
·r". rlnué~a e rlns de.veres ·<Tt.ltt: · comn~tern. a~~ l'ieos .. como deno
~it.aT'io~ e~nontaneo~ 011 ~ystem~t.icos do canit~1 hurna.no. l)or 

1""'1 lPfiO. e~ n0"' OlJf.ro lado. :l.l)oia-~P. An1 tlm~ Tlf'IV:\ cnncen~~O 
rlo .f;aT.ario e dos deveres que cnmnetmn · ~os Tx>bres _ <n.,P~ .. for
mam e fnrm~rrãn sempre a qu~.si totalidade da UúPulacão nu
"ll~n~ . · ÜT'~ .. rlarfa a n~turez~ do 11om em~ com · a ::: s-ua complP
-xirlnrl~ n.ffPcf.iva. intP.llecf.ual p. n'hysica. i~t.o P.. com a mulf.i
"~"lir.i~ri.o~ d~ se11c; in·~t.inctos e~oist.ns . " aJt:ruista~ e OS 3~ente~ 
de~ti.nado~ a ~atl~fazel-os. a· soiu~~n ÔP" ln l nroblPma ~li ~P.T'á 
""f"f"P-it:t nuanrl" a ~ua Ut'!!P.ncia fôr : P'H'If.Prin.lmP.nf.(' sent;fla. 
hmt.n pelo!== ricós. ~ol'Y'n pelos 'PObres. ' P.ara isso é imprescin
rHvP-1 (JUe se não facilitPm os meios rle. continuarem os ricns 
:t opp~imir o~ nobres ~, r1P; <'OJ?tinurirPm os pobres · a ser victi
mas rle a~if.acões revolucionarias ~onf.ra os ricos. · 

!Ora~ é claro .. m1 ". o- meio de 'melhor :' fazer sentir a todos 
~ a urgencia de ·satisfazer tal 'J)roblema e a verdadeira ·natu
J>cza de sua soln~ão. consiste em· não dispersar as forcas pro
leta~ias. · Quanto mais de.risas · forem as massas ·onerarias. 
tanto mais cnergicas serão as suas reclaniacões e · tanto mais 
fortemente se · in1p·orá a sua sor.te á · éonsiderà.Ção dos ·chefes 
industda~s ... Portanto, t1:1do quanto .·tender · a ·, desviar · o prole
taria~o da .Europasó_ servirá :pa:ra enfraquecer o ;parti~9 op:e- · 
rario e demorar a. sú1ução do problema·- soêiài in.o·derno.: ~: · · 

E' .. 'faJso aue a miseria Tla Europa ·seja devida ao grande 
~.~cumulo · õ:t ponulacãn. N~ :EnT'oua: .. corr,~o em ·qua.lque:r ·outro 
Jogar. ·a miseria · resulta. da · falta de comurehensão ·dtFseus 
~~'ver~~ nor nort.e ·dos rico1:; P. da bur~ezi~. ~ . E :ess~~ dP..VAt'AS 
nãn · PrP.v~Jecer::io ~em o anoio energ-fco de um nroletariado 
nnicln. P.SclarP~irin P. ~n~t.~ntando em suas reciama~ões pelo sa-
cerdocio da Humanidade. • 

. DP.mais. nas actuaP.~ r.ircnms:tancü:j~- . só .ileixrim . o ""nlo :~, ..... __ 
_ 1·r'io •. P.m re~a. - ~P-tal~ .just.anlP.nte .arruelles nos qu·a~s -são. mais 
fracos o ~ sP.ritimento e espirito ·civicns. nois .só. ' esfe~ se: resi
mlam ~. abanilona.r n~ srus cnmn::mheirns 'il~ ·snffrimPntos e 
a~iracões. Ora, ninp-uem prAt.ende.rá 'nue taes ~idadãos são 
os que . n1~is ~óri.vérn á nascente Rep.ubHc::~. BT-á7,ileiri'l.' . v;n<1A~ 
nara :Hrni. fllle::. t'~ntj:,n1 ~n-ncm)t.rar--sP. sohretuifo · nhs ciliades 

·.P. .n~rf.urbam R vi ti~ do nrolet:l.rio n::~.cional cnm 11ma cnnclll'
l'encia ·sP.m P._T1tranhas: · nois· ·não é .dA esperar a.l:l.e · se ·condôa 
rio~ ext.r~n h os auem n ão ~A . r.nmnaiJec~n .dn infn:rf•u.n1o cl()~ 
~PU~ cont.P.~ranP.n~ A ousem v0-nr.er ~ ~audade pelo solo quP. en
cerra os . seus maiores- . Só quem· :lucra com •O :immigra:cionis
~() são , os rrn<:rulore.~ : de. todos :.os . jaezes. os' chefes industria-
lista!== P.OS · 'J)olit.icai=:t.rns~ ·- :. ··· ·. : . .. . ' , '' ., ·· :_, . _ ~ ... : · 
· . <· Par~ nalia omittil~ . em : - lal- ·assumpto~ ' dev~mos .. considerar · 
n~ ·immigrantes . das "Ja.sses .. f!hamadas su-oeriores: .. ôs scientis.,.... 

. tas, artistas-, eapitalistas1· etc . ·Estes vém avenas trazer~no::; 
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~· =~ .. :os·~vieio's :;ii"cs·s~s~Kia~se57'~a·":É~rop~-~-i~s~:,;v:~i;~~~;.::~~~. =~:;;~;~a-=-- -
l}Ões que· as classes analogas -Já apresentam entre ·nós.. .. : · . 
. ·: ·.::.Foranr :especialmente·~: esses · -=.~cierá:{staS ' ~ ·. ru·tistaS, _::.,_:; arni- · 

uos do ex-in1perador - .que nos- c.rearam a; . fama: de- ;qUe o 
!!)OVO brazileiro gosa na E:Uropa;·.e ·de que tiven1os >uma n1os-

. tra .no1· occasião de a:hi .seren1. conhecidos. os ·m:emoraveiS: suc
eessos _de :15 -de-'no-vembro. Elles ·estão hoJe · ao serviço· da Re
l)Ublica . como· honten1 estiveram .ao serviço da .l\fonarchüi e 
v~ltarian1 a ,eSta-~ si porYentura fosse possiv"el a sua . restaura-
cao entre .. nos·. - .. -- , ___ .. ·-- -- - · ·--.. . 

. ; Nem adn1ira ·que assin1 ae.onteca. quando ·se · sabe que · os 
~éientistas~ ··o~ _ ar-t.istas e ·os _ ca-pitªlistas~ en1 todo o océidenff:'. 
salvas ··rarissín1as exeepções~ estão ·COin todos os governos que 
triunipham; porque a sua preoccupação exelu-siva é a ~ manu
tenção · dos _ ·priYi1cgios _ e 1nonopolios que dcsfruct.a_n1. 

No 11101nento actual~ a 1ei de que nos <>ccupanlOS apre
senta inconvenientes cspeciaes. · P.n1hora n1uHo maiores tivesse 
npresentado si a :\lonarch ia a :houvesse decretado; pois que 
110 cnso do In1perio. semelhante n1cdida teria fornecido 1n~n;s =;. 

para a organização dP :u.nl partido tão ··alheio :i Xacão con1o a 
rn·opria castll renl c dispost(l como está a tudo sacrificar ao 
seu predOJn'inio. · _ 

Actualment~ 1al perigo se acha definitivan1enf;e ren1o
Yido; mas os cidadão:'l adventicios que a lei creou offereccm 
íisponlaneamente· ~lPmf.\nlos para as es.perancas de todas as 
r~trogradacüe5 e JWCtexto pat·a f.odas as scllcidades inl.crnncin
naes. 

- Ora, não é de politicos previdentes accumular as difficul
.,1adc:o: nas circumstancias criticas da patria!' por ma~or que 
s~.in .a sua: confianc.a. nos re.cursos de que _ esta póde · dispôr . 

. Devcn1o~ Jinalnl€~Jll.e a~.signaJa:r a incoherencia e a immo
rnlidade do texto n1esmo ·da lei. Irfcoherencia~ por.que. não ha 
razão para a -restriecão ~relati\~a a(} :posto :de; chef.e -do Estado. 
c1~sdf' que se .. aceeit:1. o';;.ponto de v~sta dos le-gisladores. Quer 
·a: clP-Y<H}ilo · n tal J)Osto se faca segundo as regras s_ociocratieas 
1n~Utuh.1a5 P•:la dieta dura r01nana e systematizadàs ·.pela po
,JH.iea posit-iva. quer se faca segund_o · os . prineipios denlocrã
· t.iNl~. ·11~nhtu11a razão ha para restringir :daquella · fórma a es
f~olha do c:ltPfe da Xação ou o Yoto da chamada .~obe1·an.ia do 
JUii~O .. . 

~a priiÚeira hypothese~ !POrque ilnpedir · a escolha de 
um homem consjderado . digno de -ser :cidadão de un1a patria 
:;~_; . Jlorquc_ não na .. ~ceu nessa patria? E na segunda hypothese 

· ·l}lHY ~ohernnia .f.: es:=;a que · esbarra deante de uma lei conven:... 
eional ? ; Sf o ·povo '~ . soberano ·. para decretar .que é cidadãç. 
c;uP-n1 tlr.. [o.cto o. não r1_: sr i(j soberano para . (tar a capacidade 
J~gislnf.iYa a quem. rle facto a. ná!() tern. porque nfí.o ·ser-~~ · sv
·herano para transformar cnY cl1efe de Estado a quem ~nt.en-

1 . '> . ( (\! • . . 

· ·· ·· Sen1el hante · .. restricção . illogica ·_só serve • para . den1onstra~ 
o · absurdo da le.i a qU.e nos referim~. · 

~ ,. - .. ' .. 

. Conl .· cffeito~ não ha con1o os casos . extren1os · para ver i fi
-car-~e ·.a· 1'eaHdade ·de qua·lquer princil)io. ·Em$J•uanto se .·· trata 

·· il·~ .--runc~ões . ·subalternas~ a irra.eionalidade ·"e .· os. perigos · da: 
g1·ande. naturalizacã~ poden1 _ser ·obseureeidos ·por ·sopbismas 

·1nai~ :- 'in~ 1ú~i1ns· capcio:o:os ~ Baslà~ · .porém~ cotisidcrai~ ·a funcc:;ã(1 
suprf•ma~ üara mie todo .verdadeiro- .patriota. ' vejà que un1 ci-



. ·- -· 505 

· .. iiâdão··-nã.ó··se ~tii;veiíia -'nem ·se · ãecre{a~ como·--rião se 'iiiv~nta 
nen1·se decreta o ferro, a ariu~ et-c. . . .. .. . 

['udQ -é ·.<> que . é; e não .o que· pretendemos . que, s~.ia, toda 
a. nóssa intet;.ven.c:ão~ quer: ·se trat,e de ,lndustria~ .quer se trate 
de .política .ou de n1oral. deve basear-se· no . exaeto . conhe
cimento : d_a . 1~e.alidade _. D~~e .que a5sim -riãQ. · pr~cedamos: a 
·nossa acçao torna-se ficttcia- e _per~ur:badora. : · . . _. · · 

... . Tord·os vêm que nã() haveria inconveniente · algtim . . en1 
-ser:mos brazil~iros g~vcrna.dos .p'or ~h1 Cesar~ por uú1_ ·Cron1-
well~ por UJ)l...]frederie.o~_por um Danton, ·por. um .B-olivar, . _por 
un1 · \Vashingt-on: ·por un1 Toussai-nt 'Louverture, et-c., apesar 
de não seren1 · brazileiros natos . . -Porque taes typos, gloria 
·etérri.a de · nossa · especie~ deran1 provas de que eran1 ·capazes de 
libertar-se de todo (L egoismo nacional o·u1 domestico. para só · 
atte.nderem ao hem . d& Humanidade. 1\-Ias todos saben1os tan1-
hen1 que taes homens constituem a e~c-epcão, e .que elles re
·Cusariam todos os thronos do mundo~ e todas as presidencias 
fle republicas. si para tanto. fosse preciso 1·enu.ncim·em. · a~').:; 
f••ros : de simples ci.dadãos de sua patria. Q : g:rande .Jefferson · 
d i~d a: · Todo homem, te·m. dum; J)a.f't·ias : aquella em. que ?u.a:cf'!u. 
t• Pa·ris. Mas não menciona um · sô grande patriota qne hon-· 
'~~~~ renegado a sua nacão por outra que adoptasse .~ 

· E' .que a imagem da Patria constitue alguma .cousa d.~ in
rl~level .en1 nosso coração. Quciram.os ou não~ ellà nos acon1-

paulia por toda à parte~ cnmo o resumo ·de todas as nob1·c:.- emo
t:õcs de nossa alma. ·ou co·mo o. espectro' implacavel de todo~ 
os remorsos. De.sgraçado de quen1 não sabe comprehendcr a 
sublimidade desta resposta do abnegado estadista.é: da, revo-
lução franceza: -A. Patria não se leva na sola do.~ sf.t.palrn~. 

·· ·Mas~ além de incoherente. a lei sanceiona uma immorali
-dade!_ estabelecendo a naturalização ta:cita. Só o vicio, .. só o 
cl'in1e· tên1 medo . da publicidade .. Si a adopcão de n1r1:1 

-~)atria: nova é ·um acto djgno~ ._porque rodeai-o de tnma
n)bto mysterio ? ·Pois~ não é-::·ião natural que a . patria :-e rc
.gosije quando adquire un1 no":.o filho ? Pois .não ~~ .iusfa
.m~nte por isso _ qu_e se. determina que cada -pae ,:1<1, declarar ao 
representante da patria o nasêiiil.ento de· cada füturo cidadfio '? 
Porque. pois~ essa ·excepcão , odiosa· e · infamante . para os ox
t.rangciros naturalizados ? PorqUe não cercar· utn acto C[Uf'. 
di.gnan1ente prati·eado. só merece as sympathias -de todos os 
patriotas, p-orque não cereal-o de uma solennidade ~orrf':.:~
J"l01ldente ao seu alcance ? .Ou pretende-se que · o novo c1cladao . 

. sn csgtwire. e entre ás escondidas na patria brazi1cira. como 
~i clle mesn1o fosse o r,>rin1eiro a enve-rgonhar-se do acto que 
JWnUcou? · ' .· . : · · · _. · -; . · · · · ··. ·._ ·-. · . 

Basta esta reflexão nara detern1inar os extrangeiros que 
reali11ente ·an1an1 o Brazil-a neutralizaren1 a lei de que se traf'.a. 
)·dmsando a outorga. que tão in1pensadaniente lhes foi feita. 
~ .contra. a ,qual protestan1 o_s interesses da Familia~ da 1Patrin. 
·c da Humanid-ade . . . . . .· 

Rio, ·17 de Bichat de fOf .. · 
19 de· dezembro de .1889. · 

.-... · :P.eJo _.\..pos(ola.do _Positiv'is:ta· do .· Br~il. · J.lliuúel ~ Lem.o.l\~ Dir~
t.or. Rua de Santa .Isabel 6. N. em Nicthcroy a 25 .de no-:-· . 
ven1·bro de 18.=5-L --:. R. Tei~r,eú·a ]{ei1.dcs, Vice-Di:recf.or . . -Hnn _ 
llo· 8m1f,a. IsabeL .to·.- N. en1<Caxias (l'farà'llhüb) ·n fi ele janeiro 
de 1855. ~· · · · · . ··· ·· 



-506- . 

. . ' . ~ .. 
· .. ~ 

. ' ·_ . .'. . ·: ' .. ,. #_·. ~; : ~ - : . . . . . . ~ - = . . . ' 
· ~ Este onusculo .ijá e~t.ava· escripto . ®anão sa.biu ptibhcado 

O novo dP.ereto -r.elativo á; hygiene 'f.)Ublica. estabele~erido a vac
. ciilacão· obrimttoria. ~i . hem aue .re~t.ricta aos $eic; nrimeirôs 
mP.7.e~ da viõ~~ - P. :instH:uindo um. tribunal inquisito:iial; a pre-
texto dA salubridade eivH. ·· 

. -- Tudo . quanto temos a allegar . contra ta.es medidas .i á o 
iHssemo~ dnrante o Jmperio. ·e . os · nossos opusculos e~t.ão á 

· <lisposic:lo ne· nosso~· concid:~rlãos. _t\:pena~r- dPvPmos confi~ma.r· 
{)~ nosso~. cotrm.,.nmissos :lnteriores qu:anto ~ firme re.sisten
~ia n.~-~~iv~; OUP- hav~m()s de offP.T-e(.er aos novos. Tnr-quAm:l.das_ 
Õ(l ~.Cirlo P'D~UÍ('O e da ]~p·~et.::». F.' e.he~~ijn n TY!Orrlenf.o de CUJTI-· 
nrii'- o no~so dever. flpf~nõeTloO a ; líberdadP. de cn'P .. ~ciP.ncia. 
~rmf:rn. ~ tYT'!'ITini~ T)erl~Tlto~raf,i<'~: P. e~SP tiever -~a.hP.rewos .. 
~n-n,n.,..il-o ~.t.é n fim. · :0 fntP.,...() 'dir~: rroPm foi n vencP.d()r. ne
cidindo ent:re nó~ e· nossos adY~.r~arios quaes os .que combate-
r_am nela libertlnde c pela .~cfencia. . · 

Qunntn ~o Gove.,.no. f:'~.amn~ convencitios de t"ftlP. ·foi f:J.~,.f
nn.no nelo f~]!""O h,..ilh~ <::ci~ntifir,o inhcrente an~ nenantocraf.a~ 
!=ubvencionados pP.lo E~f.a.do. Estes vi~ram mai~ uma vez nro
'\"!'l.r. nãn -só qu" dP!=C.flnhPcem o Vf.'lrdadeiro naract.P-r da ~itn!l
r::lo 'T)')Odern::l.. ima!!jnanno NUP. nma O?te:~tán rnnrn.T. , ínte1TP.
r.fu.f't.l se re~('\lvP pnr !r!P.io ne mu1t:).~. nenborn~ P pris0l'.!s: ma~ 
:d'Jirl::J .. m1e nrin 'hru:i:if:lm ,._....,., "'""l"'"'"!")r0mf\H",... n nrf'sf.i!!'in rln nnrlPr 
t~rnnora1~ ri.poiando na dictadu:ra republicana a t?Jrannia acn.-
~m~. . . 

Para ffi7Pr sobrPS3hir ainda mai~ o · ndspof.i~rnn rlc -~emP
lhanfes J""~nlflaS~ 11~farPn'l.(l~ qtl~ a que~f.fi()_ (la pffiC~~-l3. O:l. 

::'~~~-c1n:t ~ llo.iP. mais Õl"' I(TU~ · rmncn.. um ~~~umpf·.o ' i!"1Jntidn 
rntre ns proprios· nrofisisonaes. OE: qu~ qnizere.m certificar-se 
disto, leiam o artigo corresponà~n,te -da :Enciclopedia B_ritan

. · "7.ir:a. ~ l)tlbJi.caoão ing-le?.a mais · ,i:rriT'·orb:mfe nest~- · ~enern. 
~A lf>n1 1'1~ pnpl"in11-r ·:t. nnn·nla~~.f). 7'1"\"\T)nndn .. JhP.. npl~. fnrr.~. :l~tnc; 
m1e são do: puro domínio .. das · idéas. · os .. hv.gienistas 'of.ficia:es 
l11YStificam-na. fa7enr1o~1}le . Crer crUA Se f.l':Üa de uma vérdade 
demnn~t-rana e .nnanimen1ente accei+a neles ~ c()lnlnetPnt,es . 

. E'. rl~ JamP.nt.:~r. f.('lrl:l.viP. rruP. n r-""'rÂr11n r~. 'RP.nnhúr.a ~lli!l , 
f.ão solicito ·el'Yl promulgar leis anarc-hicas " re.trograda~ -corno 
Pcda t:\ ~- .ft11P. foi ob.ier.f.t" fl~c:t.e- "11lJ~~U10 . e f~n T\()U('n apr('c::c:;~.rl(\ 
t"TV'l rjpr.rP.ta.r - ~ RP,n~.ra~ão d:l. E~eja rlí) E~f.3nn r ·f"l. DP~n(' 
·f ~ô9 . m,A . os liberaes monarchistàs reclamam garantias -para a 
liberdade de consciencia~ garantias que só são completas eom 
~ sen::Jrac:io de oue se trata. Os SPUS correlativos. a $aher: li
herdade . dA c-,lltos. P.:l.samento civil e ser.ulariz::tcão rlo~ ·-cP-mi
t.eriDs. já tinham · sidn em uarte · adoptados pelos ministros ·e 

·e ·pela~ ca.rna,...as do Trnnerio. 
A lihPrd~rlp, -clr. cnJt.oc: n:ts~ou anas'i nnanimen1C"ltc no · Se-· 

nado e ~ó esl:>arroou na Camara escravista e cleric3.1. O casa_
me.n_to civil foi proposto por um ministerio 1iberal, aliás re
tro~trarlo.: .A secul::!rizaçfio no~ cemit.erios .. ~i bP.n1 crn·e com 
raracter que respeltava sufficientemente a liberdade de :con
sciencia, só dependia da approvacão do Senado. ·E são estas 

· ·'(1) ·Lembran1os (rue isto frji ·escripto quando · o · 'Governo 
Provisorio hesitava ainda sopre. esta grande refornta·. - · 

- - .. . --
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·· ·:refórma.S:-.q-rie·- o'<Jmperio aceeitava· para -so~hismar as t.endén._ 
c ias liberacs da Nação,' que .o · Governo . da Republica nos quer 
dar .em Yez de separação ·da Egreja :do Estado, segundo. insi
nua·cões carácteristicas! · .· . · - . . - · 

Sejà como fôr~ contra estes obstaculos: ·levantados á r~ge
nera;ç.ão social. temos um apoio invencível na grande lei so
ciol<>,~ica qae nunca · será à~saz proclamada: o homem .se-: agita 
e a Humanidade o conduz . .()1 clericalismo~ a -pedantocracia . e o 
par.lament.arj~·mo hão de ser :eliminados um dia, e · nós. como 

.. .. o- immortal .. Condor..cet. .. _ aurimos forcas para· as luctas do pre
sente na contemplação des·se· ·futuro ·da· Humanidade: vieto--- · 
riosa·~ emfim: de todos os ·despotismos. 

O SR. AnTl-IUR Rtos - Estando na ante-sala-o Sr. Fran
cisco Sodré: Deputado ~ela Bahia, peço a V. Ex. que~ de con-
fornlidadc com o Regin1ento, o mande admittir. · · 

.: . . 
O SR. PRESIDENTE designa os · Srs :- Angelo Pin:heiro. Do

lningos rlc Moraes e · Arthur Rios para introduzirem no recinto 
o Sr. tFranci·sco ·sodr·é. Deputado pela Ba:bja! , que, junto ü 
)losn. assu-me o compron1isso regin1entaL 

Q Srt. -~~nt CAVAL'CANTI (pela orde1n) ~ommunica, a pe~ 
rlido elo Sr. Se~hrn. D(:!Putado pela Baihia. que. po-r cont.inu~
rem os seus soffrimentos, deixa de compare-cer· á sessão· de 
hoje. 

O Sn. lt:\1\URO B~\RCELr .. os (pela ordem), na .qualidade de 
mcn1hros da Con1missão nomeada ;para apresentar ao chefe do 
Estado a moção _votada pelo Congress.o~ declara .que . a .com
missão cumpriu o seu devP-r e a:Dr!3senta ao Congresso a :'res-
posta do Chefe do Poder Executivo. _ 

E' enviada ·á M:esa e ]ida a seguinte 

. - -
. RESPOSTA DIRIGIDA AO CONGRESSO NACIONAL PELO GENERALISSI~!O 

CHEFE DO GOVER.~O PROVISORIO 
- -- ··--· . i • ,. 

Apreciando devidamente os termos da resolução que ao 
Congresso Nacional apurouve ·votar e.· por vosso int.ermedio. 
trazer ao n1eu conhecimento, ·cum-pre-me o dever · de a-ceei
tal-a c.omo un1a. prova da confianca ·Q'9-e a Nação nelle digna
mente rem;-esen.tada depo~i ta nn Governo ;Provisorio. o ·qual. 
no decurso de um anno, ten1 dirigido os destinos da nossa 
Patria. · 

·Conscio da responsabilidade que assumi com a. revolução 
de 15 de novembro: -espero continuar. na norma -de -conducta 
govern~m1ental oue mP.- t~nho tracado, até -chegar o momento 
DOr todos n6s -desejado de -constituir-se legalmente a Repú
blica do~ Estados TTnioos elo Brazil. 

A·o Congresso Nacional incumbe -o desencargo de tão ele
vada tarefa. da .quai, . confio, se desempenhará no mais breve 
prazo pos~ivvel. ·· · · . · · · 

_Agradecendo .essa manH~tação. affirmo-vos mie in~ui
ram-me os .mesmos .sentimentOs ~.om relação á iliustre Re-
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-preseiitaf.ão· :~·Naciõnàt cujas·• resolu~ões - patrioticas ·acatarei _e 
'farei-- ;cüÍriprir;·tari.to: quanto· .-ei:n nui:lhas. forcas ·couber .. 

.Sêde~ Srs. Representantes da :Nação~ .junto. aq Congresso: -
os · interpretes. dos meus sentimentos e dos protestos de minha 
ele"\--ada considera-cão. · · 

·_O Sr. Barbosa Lima - Por occasião da discussão do H.egi
n1ento/·tive · ·enseJo de apresentar algumas, reclamaeões. pelo 
facto de~ na .redacç~o~ 1;~rem sido supprilni:dos uns. c altera- · 

. dos outrós ·artigos. . . 
Agora~ _tendo em n1ão a 24 edição dest;e B.egimenf,o~ Yejo 

que o art. 60 está redigido de. n1odo diverso daquelle .que foi 
vencido nesta Casa. 

E' assim .que passou .por .grande maioria que. a rcqucri
nlento de un1 dos me1nbros do Congresso; approvado por dois 
teréos dos presente.::;. póde ser encerrada a discussão da ·nla
teda suJeito a debate. Entretanto; en1 · vez de doi.~ _terr,·ás~ Yejo 
que se diz ntaforia. · _ 

A prova de que o artigo devia ter sido redigido de outra 
fórn1a~ tenho~ eu aqui no Dia·rio Ofticial, l](l qua1 consta a rc- .. 
clamacão . do Sr. Senarlor pelo Pará~ ·Paes· d-e Carvalho. 

·· Espero. attentas as consideraces que venbo de fazer~ lÍlJe 
n n1eu -pedjdo ~er::1 toma~o pela Mesa na devida consjdcra-c.ãn. 

O SR .. PnESI-DE."'\TE declara- que a !viesa ton1arú na dcYiàa 
consideração~ OiPPOrtunamente~ a redan1ação do nobre Depn
tado~ e annuncia a ord~n1 do dia. 

O SR •. TAVARES BASTOS requer que seja consultado ___ o Con-
gresso sobre si consente na prorogacão rla hora })or·'-15 ' Jlli-
nutos. _ . 

Consultado o Congresso~· não é concedida . a .prorogacã.o 
pedida . . _ _ · · . ~ . . ·- • 
· · Eni virtude da reclan1acão de alg-uns -Srs. representantes. 
proc~_de~se á verificacão da votação e . reconhece-se · que· n 

: proroga·cão fõra approvada.. . _ · · - · 
0 SR. TAVARES BASTOS - Peç:o a palavra. 

. ·O SR. PRESIDE~"'TE · -· Não posso dar a · pa.Ja-vra ao n·ohrfl 
~enador~ porque se acha finda a hora rlo (\xpcdiente. 

o· SR. T1\VARES BASTOS - Xcste .. J~aso. 11C(:O a v. Ex. fJlH' 
consulte .ao Congresso afim de ver si esl.e permi tl.c quD r•u. 

- mn 15 minutos. possa justificar uma indicacão sohi·e n1atm·ia 
rlA. alta ünportancia. que pretendo ·enviar -á l\fesa. . . Ac-redite 

·V .,Ex .. que o farei em poucas palavras. . 

.. . O ~R.· PFtESIDE~TE -·o Congresso ae.aba de ouvir o re
querimento do no1Jre Senador. QUe pede a prcirogaç:ão· rla hora 
do r:::xp~diente por mais 15 minutos. . . · , · 

· Consu.Uado: o Congresso. n1anifesta-sc neg·aJ;i_vamcnte. 

. . <.O ':Sn-. PRESIDENTE - Vê· V. Ex. que n:io posso cánce
. d'er-1he a pala·vra . 

O Sa TAvAREs BAsTos·, __ - Então. peco apenas- que n1e 
· se.iam concedidos_ "cinco· minutos. · · .. . . 

· Esünr hem certo .q1.1e os m·eus colleaas _não se recusarão 
n satisfazer-in e. · · . · · ... · . · . ·. .. · 

· . .. V~ :E;x.~·,·.sr. :PresiocnLe. c o Congr~sso são. t~sl.eni~1n.has rle . 
· q1re, quando_ se:discut.iu o R~ghncnf.o. ·não artie-ulP.i ·nrna ~ó 11:1-



-- - ___ , _____ __ " ___ __ __,.: __ _ : ---;~ - 509 ---. .: .:~- ------ ·: .. : .. :::..:: ,'' .. .': · . ·::, . 

lavra:. :.conservei-lne ,-s-einpre· sjl~in~ioso~ : 1•m;u .- qliü: c_n-Çcta:;sc~ 
nJos logo a discussão - da; .ConsLjtuír;ão. -: - - _ _ . __ : -__ . - . 
. · Aehl\ que, devemos- entrar quanto antes u:i discüssão da 
C<mst,ituicão. mas tamb.em penso .que,_ a 1pateria ~ não __ .ficar·á 
prejudicada. · sendo-- retardada - por~ n1ais cinc9' n1inutos. · · 

o: .Sn. PRESIDENTE - Observo . ao nobre Senador .que· está 
fallando contra a orden1. · · · 

-O SR. 'l"'AVARES -BAsTos ---- l)eÇo que. V. Ex:· yei:-ifique a 
'votacão •.. 

O Sn. ·Pn.ESIDE;sTE -_ , Sirn, senhor. ·. - · - ·- . 
. Consultado. o Congresso Jnanifesta-se ~pela· prorogat_:ão da 

hora · do expediente, co-nforme o pedido do -orador. 

O Sr. Tavares Bastos- Sr. Presidente: pedi a. palavra. 
co1no disse~ para aprese-ntar á consideracão -do Congresso uma 
indtcae-ão~ _que considero de alta · importancia~ pois que rr.!
Jérc-se á distribuição de scryko ~publico ná. · vattc que diz 
respeito ~- dístribuicão da justic.:-a. · . 

· · _ Mas: como estou -cqn1 a: palavra~ aprovei~o ·a opno:rtuni
daqe para declarar que · vote1 a favor da. moçao apresentada 
na ultüna ses-são pelo nobre Deputado ·pela Bahia Sr . .. Ce~ar 
Zama~ e peço a V .0 Ex. · que faca co-nsignar na acta esta mi-
nha decl-aração. · · · 

, O SR. PRESIDENTE -- · Será feita ~ . -declaracão _si o _nobre 
Senador a mandar por. escripto: _ conf-orme-·o Regimento. 

0 SR. TA. VARES BASTOS -~ MaúdaJ:.:.a-ei del)OiS. -

Sr~· :Presidente:-ha · ppÚcos dias·-() Diar·ib-Offiaial pub-licou 
uü1 decreto, · con1 a data de 6 deste 1ncz~ : 1:.eferendado pelo Sr. 
l\lini~tro - da Justiça:- no. qual-fixava o -prazo :en1 que _ comc\:aria 
a vigorar o novo Co-digo · Cr]minaL _ . · ·. . · _ ~= 

Neste decreto declarava-se que o -Codigo entraria cril .ex.:. 
ocUJr:;ão~ nesta Capital~ - rio . dia 20 ·do corrente. · · 

-· 'Sabe· V. Ex_., Sr. Presidente,- -que . nós tinban1os run -co
t.lig·o erinlinal~ que: era ll;IU 111onun1cnto de sabedoria (A1}(JÜt,
dos e apartes). um codigo criminal que -era como tal consi
derado por todos· os crhninaUstas~ tanto nacionaes con1o ex-
trangeiros . . _ = 

E' verdade .que nelle_ havia disposicões _que não _ estavan1 
n1uito de a-ceôrdo com o progresso , que tem feito a jurispru
dencia crin1inal :_ :pois . estes inconvenientes de. ·algun1 n1oclo 
déSatpp.areceram, graças a_o _ .Sr. Ministro da -.Justioa, que · süh-
stituiu as _penas - de·· morte e de -galés por outras mais bran
das, rde ·_ n~aneira · que: com" algÚits pequenos · retoques . mais; 
e~se Codigo poderia continuar a honrar a nossa · legi.slaçã~J~ 

~. çomo poderia honrar a · legislação. de todos os · povos: cultos. 
"' Nestas ·Circumstancias~ Sr. :Pre!Sidente,. não 4avia· .neces
sidade de que .. o Sr. Ministr-o da Justiça .- encornroendas.sc um 
novo :eodigo para nos · reger e apressasse _:tanto _ sua · execu~ão. -. 
. · _:)f.as, que aconteeeu? . Com· a _ pr-essa ,_ qu~ .teve -o _Sr.-_ l\ilí;... · 

nish-o <le _pôr en1 exeeução Q Codigo~ ._l-evantou-se o maior. cla
nlor :em todas ~ a's o classes.·-da :soci-edade:o· _(Não apoiados;· apo_ia~, .· 
do_seapartes~) _ :· . :,.-, ~- - --- - -· .-._.·_. - - ~ ' ' . : - -. --- ~- ., - .· .. . :> _. - ----- -• 

A im-prensa>já. se nlanife-stou_-_-contra_ muitas: -de :$uas dis..:.; ·· · 
posicões: . . Ha:.bem poucos-dias. est!l =,capital pr~enciou, <> ctriste 
espectacülo· de . gtr:éve ·<dos~ . : -ea:r:rgce~~~·-': ·~ · :bo!ee1~.ps. ~(b~~~17U.·:; . 
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f;l/a~i- /i; apartes~:~ 0 : Sr·> Presidente_. tange a .canl,painha, recla.-
nw'ndo -·$ilencio.) .... - - · .. · · ._ .... · ... ·: - · · · '·.-· ' .. · . 

. · ·. · Ha hem .poucos. dias o Sr ~ 1\-Iinistro da Justiça _·recebeu · 
-umà 'COmmissão -dos ·operarios, que lhe foi pedir· a ref~r!lla dos· 
arts. 204 ·e: 206 -do · Coclígo Criminal, e, para: tranquilllza1-os, 
S ~ Ex;:. -V:iu~se obri~do a publicar ·U~~ int~rp~etação, ~e não _ 
póde ·satisfazer -a n1nguem, por ser nnproeedente. E~ unpro
cedente por.que não se deduz da Iettra dos artigos, cwa · revo-

. gação·· se pedia. Além disso. não é ·a interpretação _ aut-:I;t~n~~ca, 
··· porque -o ·Sr. !v!inis~ro nã9· ten1 6 podet .. · d~e )nterpretar _le1s e 

sua. interprctaçao nao obriga o Poder Jud1c1ar10. (Conttnuam 
as inten·u1Jções.)'. . 

-os . meus ,collegas tenhan1 paciencia, não n1_e -perturbem, ... 
porqu~, ·àssin1, me obrigan1 a ir mais adeante ~ 

VozEs -~Não pó de. 
O SR.. TAVARES BAsTos - Tenham pacicncia, porque eu 

tenho ten1po marcado. · _ . 
Ora, ;o Sr. Mi-nisLro recebeu uma con1missão das classes 

· operarias. pedindo a reforma dos _citados artigos, e consta que 
outras manifestações estão latentes; o desgosto é profundo. 
. . Sendo ass1n1, Sr. ·Pres'identc, que necessidade :'havia de se 
pôr en1 execu~ão um eodigo que até nem é conhecido por to
dos nós? 

Afianço a .V .. Ex~ que me dei ao trabalho de ir :á, Im~ 
prensa Nacional c.omprar o Diario · Offícial en1 que foí publi
cado o Codigo, -e não o encontrei, porque · me dissera1n que a 
edição se -tinha exgottado . 

· Ul\rA _vo.z ~ Pois .. está . impresso. 
· ·· o SR. TAVAREs BAsTos - Hoje. tão- sómente é que foi 

distribuída a collecção das leis, .que ainda não possuo; alguma. . 
cousa que · conheço· do Codigo. Criminal devo· a reclamações 

· que tên1 ,apparecido nos jornaes.- · _ · 
· Portanto, un1 ·Coiligo Criminal qUe não é conhecido por 
nós::_ -rep_resentantes da Naç~ão (não· apoia.dos7• apartes)~ um 
codigo _que é · uma das duas pr.incipaes leis do nosso paiZ, 
por.que ten1os em ~Primeiro- logar a Constituição e, depois. o 
Codigo Criminal; como é que vai entrar em vigor poucos dias 
depois de publicado. quando não é ainda .conhecido por todas 
as classes -da sociedade ? - · _ · 

A's vezes, Sr. Presidente~ pergunto qual a razão ·que pre-
. dominou no espírito do Sr. 1\linistro da. Justiça para n1andar 
pôr em·-execução . um Codig-o que· tem suscitado: tanto· clamor 
da sociedade.- Qual a razão para .apressar a execução de uma 
fei~ :que nós ainda não conhecemos? parece que se foi b.uscar a 

. conveniencia nun1 decreto~ creio que--de 14 do mez · passado, 
que ·creou o Tribunal Civil. e que. no· art. 204; determinou .que 
esse·. Tribunal entraria em funcções·.·de:pois. que o Coditgo Cri-
minal · estivesse em execu-ção. . · · · · - · · 

:· Ora!: ·o- Sr .. · lVIinistro teve pressa em crear esse Tri·bunal 
contra· a Ieii para que seus a~igos, nomeados para elle, co
meçassem.· a '_gosar dos proventos dos cargos. Digo que a crea
çãó·-do;_Tribunal fof illegal~ como a dois-outros; tambem ereados 
-oor S ; , Ex.~ porque . o Congresso acha-se funceionando e · não 
foi -convocado~>: .::senão ·p·ara -a.p.provár·, a · ·GOnstitutcão~ ' .{)nde · 
achava~se:·-delineado o·. Poder-·Judieiario' e · o·s: · tribunaes· ·seriam 
Yr.eado~ ; :P.e19: q;n:es~~~ Congresso·~ : · . (Apojados~t: : · ..... :.-·, .- · · :-.. , ·. · · -' ·. 

• • • .. • • •• • • t • • . , . 



0 O ~ - 0 O • • •• 0. o• • M ... . 
.. .. ·. 5' .. ... : __ . 
- · :ll. .__ 

. ói:a; como· ·é .que, . sem haver tribunal legalmente consti
tuído, o Sr~ 1\li:nistro da Justiça apressou-se em fazer nomea~ 
cões~ até . de · .contínuos ? (Apoiados . e apartes.) 
· .. ·TJM Sa REPRESENTA<NTE - . -E' uma desconsideração ao 

Congressp. ·· · . . . .. . · · 
·O SR.. TAvARES BAS'ros - · E 1 simplesmente de.sconside-· 

ção ao Congresso; e é por isso que trago .aq!!i UJ:I.la _moção, 
para. submetter á ap.provaç--ão ·· drr·-congresso,-ú o .Congresso In a 
de ver . que tenho toda a razã.o, porque está na consciencia 
de to<i6s os meus collegas, digamos a verdade que o Sr. Mi- . 
nistro con1met.teu mn aeto illelg"3.1. (Apoiados . e não. ai;oiados; 
àpart"es divers'os.) . . · · · · 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção! 
0 SR. TAVARES BASTOS - Eu não posso fallar por U1Uíto 

ten1po, porqu~ em uma · cas:a. como esta, sem . condições acus
ticas, seria preciso ter pulmões de aco~ · e eú não os tenho 
nem de ferro, e por . consequencia :vou apre$entar a n;1inha 
lllOÇâO. (lê) : . . . . _ . 

«o Congresso Nacional, ·considerando aH·amente inconve
niente a execução do novo Co digo' Penal, a começar já, desde 
o dia 20 do corrente: nesta Capital, como determina o decreto 
de 6 do mesmo mez, não obstante as duvidas e grayes re
clamações suscitadas, quando estas e a importancia do mesmo 
Codigo reclamariam a revisão e estudo das duas caroaras pro
ximas a funccionarem em sessão ordinaria; · 

Considerando illegaes as · no.meações . :feitas })ara · o Su
prenlo Trib:unal Federal, ·· Côrte de Appellação, ~ribunal Civil 
e Criminal e pretores, antes de· ser· approvada a Constituição 
da J~epu)Jli~a ~!. po_r conseguinte, ante~. de . saber-se qual a .or
gamzaçao JUd1C1ar1a que ella a~ optara, passa á . ordem do dJ.a.~ 

· Sr~ Presidente: eu estou hên1 certo. de que estes actos de 
prepotencia conimettidos. pelo Sr. i\finistro da Justiça são 
jnteiramen:te desconhecidos ·pelo i;u.clyto GeneraUs-s:in1<>~ éhef.e 
do Governo. (Oh! oh! Não apoiados.) 

Sim, senhores~ repito: isto é um acto da maior prepo
tenda. (Cruzam-se . muitos apartes.) 

.o SR. PRESIDENTE ·-· . Attenção! Quem . tem a palavra é o 
Sr. Senador. Tavares Bastos. . · . ·. · .. ; · . · · 

0 SR. TAVARES BASTOS - Mui to obrigado, Sr . .. Presidente . 
. Dizia eu que não era possivel que esses actos de prepotencia 
do :Sr. l\finistro da Justiça fossem coriheci.<J.os pelo inclyto 
chefe do Góverno, porquanto . ninguem como elle revelou tanto 
patriotismo, levantand·o-se do seu · leito de dôres para vir á 
praça publica e:x:pôr sua vida. a bem da Patria, e,. assim, não . 
era . possível, digo, . que - vendo um . co'digo que ia prejudicar 
os interesses das classes socíaes e :tribunaes judiciarios, com 
fun~cionarios já para elles .nomea-dos · antes de serem creados· 
pelo Congresso, que se achava reunido,. e quando S. Ex. as
signara com ·o ··proprio Sr. 1\iinistr-o da Justica ·a Constituição 
que ia ser .estabe1ecida. -· -visse .com bons -olhos. que seu Mi
nis·h:o da .Tustica . f.osse ... o ~rimeiro a violar a Constituicão. 

: ~reando · t~ihu~a.é~ .··e· ·n:om~andO' pa~~ ell~s ~0!1-ccionarios. tri:-
bunaes,. senhores, _· que só nós poder1amos aqw. crear .. · 

· .. Tenho conclui do;. -,. . · . · . . · . ~ 
...r._. .• o - • • • • • ~ • • -. -· 

•• .. 
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o sn:; GARCIA PiRES - l\Ias v. Ex:. eXIJlique a aS::ii~·uatUl';l 
tlo · cllcfc. do Govcr~no · Provisorio .. · · (H a o.ut1·os o.pattcs.) · · . 

YozEs- Y<1tos ! :votos ! . 
Ou-rn.Mi vozEs - Vamos · á orden1 do dia. . .. , 
Yem ~á l\iesa ·e é lida a peguinte 

MOÇÃ{). 

O Congresso Nacional, co~sidet~ando ~Úamente .i~lconve
uiente a execução do .. novo Codago Penal~ a :eomeç.ar .Hl~ d~~sdo 
0 dia 20 do corrente: nesta Capital~ e.omo .determina <l decreto 
de 6 do n1esmo mez~ não obstante as duvidas e graves, recla
' na,:.õcs suscitadas: .quando estas e a hnportancia do Jnesn1o 
Godi o-o .re.cla11na-rian1 a revi1são e ·e-studo da;s duas ca.tna~t·a.s ·l~t·o
xjma~ a funecionare·m em sessão ordinaria; 

Considerando illegaes as non1eações feitas para o Su
pren1o Tribunal Federal: Cõrte de Appellacão~ Tribu~a} ·Çh_:il 
o Criminal e pretores~ antes de ser approvada a Constttu1çao 
da Republica c~ por conseguinte~ antes de saber-se :qual a ~?r-

, ganização- ·judiciaria que ella adoptar.á~ passa á orden1 do dm •. 
Rio de J·anéiro. 13 de .l_h.!Zeinbr{) Je HY.)O .~- Cassitmo Can

dido Ta·va1~es Bastos. 
O Sn. PRESIDENTE -· A moção do nobre Senador não póde 

~e r votada hoje e só podei~á :ser dada para a ordem do dia si 
o Congresso~ por pedido de algum de seus ·membros~ assin1 · 
deliberar~ na fórma do· art .. 27'. 

-O Sn. GosTA ~L\.CHADO - Peco a palavra pela erden1~ 
O SR-. ·PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordcn1 o nobre 

Deputado. 
O Sr. Costa Machado - Sr. Presidente~ o que acalJ~úJJos -

de l)resenciar: estabelecido pelco Congresso~ auloriza-n1e. a. rc.....
correr á generosidade do n1esn10 Congresso pura tantbcrn me 
conceder 15 1ninutos. ' 

Vou tratar~ .Sr. Presidente, não de ma leria:; cxt.ranlm::; 
ao finli deste Congresso Constituinte ... 

UMA voz - iComo agora se tratou. 
O SR. CosTA 1\L-\CH--\.Do- ..• vou tratar de assumpto inl

portante~ que inter~ssa ·á Patria e interesro a todos nós~ rL"J.H'e
sentantes d·este :r>aiZ. 
. · PeGo, a V. ··Ex:· ~r. Presidente~ que :sujeite este n1eu pe

s14ade~ R m~gnanu:q.1dade d_o Co~esso, ·e espero que não 
derxe de ser ·concedido a m1:m a;qu1llo que se a-cabou ·d'e con-
ecder ao nobre Senador. · 

\ 

· O SR. B_'\!D:A.Ró - ~Mas.: si e.ssa materia. tem de :consultar 
tli~o á generosidade~ á magnaninlidade do ~}ong!·esso. c cspm·o 
G 1nt:er~sse da :-Patria~ nós nã9 podia1nos declarar qtic ma teria 
é · ('A.í?Otados), pa;ra não · sern1os victimas de uma engano 
(A.2)ouulos) ·· con1o a~abámos :{]e :ser ha pouco? (Apoiados.) 

U~r.A voz - Cah1n1cs numa cilada. (Apoiados. Apm~tes.) 

. O Sn. 'COSTA 1\f~\CR.ADO - :Sr •. !Preside.nte . . e:xigen1 que cu 
d~clare o ~ssumpto sobre que :tenho . de apresentar a indica;_ : 
çao. (A2JOtados.). · · 



· .: · ·voU: apresentar · u1ü~ :indicação. Srs.~ . no sentido. de au
... n1cntarmós C llOSSO trabalho diurno de quatro para. SelS . hora~. 
1-.:ipoiados: ·rntt'ito bent)' e <lc augmentar-se o nosso trab~lb<J, 
.c:xtcndendÓ-o aos domingos ( .. 4..zwia.dos; · ·m.uito be1n). - !'cs~u 
sentido~ si 1~assar .a · n1in!la ntocão ou. indicação!. já._ apr?Yel
taremos o d1a de amanha·: do· contrarJO, amanha nao txaha-
lharemos. ( .. 'V.ttito benz .. ) - ~- · · . . 

UM.\ voz -- . I~!..~ é-que~ é patriotismo. -· .. 
:· O Srt~ - BADARÓ ·-·-Por ahi· V. EX:. vae muito bem. 
o SR. PRESIDEl'\'I'E .·-. - o CongreS;SO · . aea~a- · de o'uvir {)Sé 

termos com . que.: .o . Sr. ' Deputado ... Costa.,· IMaehado ·fu:n ' 
clamentou o requerimentó, que fez, · .pa;ra. se lhe cone-ederem ·15 
zhinutos. afim de · motivar. uma indiea~ão -sobr:e .os . as~um-
ptos nella contidos. . . . ' .. ' - . 
. üs Srs. .que são de parecer que_ -seja lCOneedida a proroga
t,;ão · requerida.- pelo Sr. Costà -~rachado, queiram levantar-se.~ 
(P.eque-n.a pausa.)' .Foi. concedida a proro-e~cão da hora. · 

!Tem ·a palavra o Sr. Co~ta Machado . . 
· O Sr. Costa Machado - Achamo-nos na est.ação oohnosa~ 

a cauicula. desenvolv.é-se de um. modo extraordinario. e ípO
demos ser :surprellendidos amanhã pela "epidemia: da :febre 
amarella... · - · · · 

· Não ~.x:tranhem! pois! os .nobres represen~ntes que eu 
queira apenas :prevenir lllm facto desagr.adavel e -triste, que 
póde· dar;_se; antes de votarmos a Constituição,. apparecer 
nesta grande ·.cidade ·a febre amarella- Quod Deus avertat ·
e este recinto tornar....;se silencioso :por falta de numero; não 
~:e votando· l)Or isso a Constituição deste · paiz, o· que será .uma 
infelicidade, uma eatastrophe. . · · ~ ~ . · . · · · 
· · Desejo e quero · preyen~ esta· hypothe~e~· 

'. U~r Sn. REPRESE..~T.-\NTE . ~ ~'4. razão magna 11~0 é' essa ~i 
( C·ru;;ani;_se outros ppartes.) . .. -

. . . . . . 

· ü SR~ CosTA. i\'l~cltmo - ·· Pee,o· ·a attenção; <i os ·meus: ool
leb'"as ;. dessa maneira· não po$SO ser ouvido nem · c<>Inpr~hen....; 
dido.- . · 

-Tenbo observado a regra. de nãó dar um· aparte a . nin
gucrn: quero que me façan1 o n1esn1o. Am,or; com arno·r .-;(.: 11oga. 

Temos deante de nós, Sr.::. Pre·sidente: esta ·hypotllese .pos
siv€1: como a ,febre amarella -c.ostuma apparecer nesta :cidade 
J1os 'fins· de· janeiro· e- dahi . en1 deante~ -·nós não temos, 'Para 
tratar;: 'da votação .da .Oonstituiçã01 . da eleiÇão do ~residente ··e 

. t]f, Vict~-Presidente da Republica e. da lei de meios, senão · o~ 
U~uJ,JJO que vai do dia .1:3 de .dezembro ao· fim d_e_ janeiro . . 

QuartdO nós faz-emos uma jornada~ te:ndo de chegar a. urn ·· 
ponto determinado en1 ·certo te1npo, e por um incidente qual
quer no$· achamos ·atrazados~ o que ac·ontece; senhores·?· Ha 
dois .arbítrios a seguir-se: ou precipitamos .os passos e cor- . 
n•Jno:::, ou. então~ nos perdendo na rapidez,· ..ganban1os .na . sue- , 
e~ssã:-:· d1) ten1po. ··O pt·in1eiro arbitrio· não · deve -ser adn1it.tido, 
(jeantc dos dictames da r,;rudencia: nenso quc ·-o segundo ar-.: 
bitrio é que deve ser admi~tido~ e ~ão o deve ser: o __ priniei~o~ · 
porque; segundo o proloqu1o~ quem corre · c.ânsa. quem ean.sa. 
p!ára~ e quem pára não ébega· ·ao. _ponto desejado~ . · .· 

-.. : S6 póde.-:se·: .. dâr o. facto· -s~guinte: ·. de. votarmos atrópelada~
~cnte ·a :.-qonstituição.-·: N·esté: 'caso;· : -éss~ carf.a ·_·magriâ.· .f-áhiria~ 
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deste ~reeinto ·seriFa i orca precis~ .par.a infu~dir o respeito· que 
ella. ,deve infundir- ·á sociedade; e, ·em. segundo ·1ogar; dm:-se
.ia ~ :o' ~ seguinte;: .os. apaixonados que . nos . ol~am pel9· ... p:r1sma 
de ··seus. caprichos·.'.~: odios, .. teriam ~azão p~a oon~uar ~ 
considerar-nos: como designados pelo Governo. . · 

~ :I : Devemos neste recinto .. ouvir com attenção. todas ~- opi~ 
niões, · porqti.e, si é de boá. sociedade prestarJ:!los atteneão. · a 
aucm nos falia, é aqui um dever sagr~do ouvirmos a· nossos 
iollegas. . .. . .. _ . ·. . _ . · . . . · .. 

Não. ha, .. Sr ... .Presidente~. uma .. opinião .~{f'J.e, s-endo. apre
sentada · aqut não mereca . toda s consideração do Congresso; 
porq~e, ~enhores.; _o ab~d~ c.oniplet~ n~o entra na . intel!i
gencm huma.na; toda a 1déa, . por ma1s d1spar~tada que seJa, 
tem. um :la.dó' aproveitavel. · · · ·· ·· 

Podiain6s votar a Constituição em dois ou tres dias, ma~ 
seria preciso. para isso c regimen da rolha. · · · 

· 'Senhóres~ ·o silencio. a morda·ca, é apanagio d3.1 escravi-
dão : ·a palavra e ·a réplica ·são as armas da liberdade. · 

Preferindo, senhores, o al'bitrio segundo, de aproveitar
mos o tempo, tenho uma indicaçlo a apresenta!'. E'·um sacri
ficio, mas é um sacrifício que fazemos: pela -Patria. Ella·:.exige 
de n6s esse saerifiei{) .. Porque o não Jazermos? 
· · Si passar a . indicação~ eu · sou um dos mais velhos deste 
Congresso, mas encontrar-me-ão sempre no meu posto •. 

. UM sa'; . ·REPRESENTa4.."NTE ~ Velho, mas energico .. 
-·. ~· ~a~· : Cosi.{ MAca~ -~ ' ~E' preciso :·qu~ fall~~do em , 

dom1ngo, ~,~eu, dê ·uma exphcacao .. N1nguem· mais ·religioso· do· 
que· ~u:.1:."Ps: -~~ligios9s d~yem ~umprir os:_seus deyeres; m3:s, 

·desde _,gue .podemos conCihar :todos os-deveres, soe1aes e reh-
gios·os, não nos fica roal," Sr. Presidente, celebrarmos sessão 
no :domingo, .quando isso é:. da jD.axima unportancia e vanta
gem •. Senhores, o que ~· 'des~orada a Deus ·são . .es·ses passeios 
immoraes. ~- ~ ·.(Riso) p~las ruas, é · fallar -da · \Tida- alheia~ es-: 
quecend~se dos deveres. · · · · · · · 

. .. Mando á. Mesa, portanto,: a indicação que tenho. a honra 
de .. offereeer. -~ ·. · , · · , · · 

iVem á. ~esa e é lida a se.guinte 
·. --· .·. .. . ' . 

. . . ·. ,·. ·. 
INDICAÇÃO · ·_-· 

:. :Indico. que se augmentei:n duas horas os' nossos trabalhos. 
c-o~eca!l~.o. ~ .1 i horas da manhã,. e que; tamllem,- se .trabalhe· 
aos. :domn:~gos. : · . . :' . . . ·· _. . · 

S. R. 8alat do Cot1gresso .. !3 de dezemb:ro de 1890. -
C(js.ta· Z.fachado •. - Pacifico :A!ascnrenha.~. -· A. Pio. · ~ 

' . :_>o Sa. ··PREsmE-sTE .- O Reg1_mento ~arca· qliatro horas 
de.~tempo para D nÇ>sso tr3;balho,: que popem ser ~_Prorogada~ ·a. 

lled1do Qe ._qual<Tt!Pr do~ membros do Con~es.so:. . 
. · ·P~~ece,. porem, que não pnciemos. alterar. de ,quatro · para 

~eis. as ·hot,as regulares de trabalho .-sem modificar o Regi-. 
ml'ntt-.: • · . . . . ·. . · · .. 
. . ~ - ._ Não .. po$~ó,. _por~nto, s~~_mettêr hoje a indicação á appro-
vucao d~. Ca~a, pelo caraet~r que ella tem. . · _ -; . 
. . : ~~tre~~p~o,· , ~o _prop:rio __ R~uimento permitte que. se ·pro

longue ht;>Je .-por -duas hoPas, assim .. como ·dar~se sessão ama-. 
y • • ~ • ' • • 
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nhã. Pelo que, consulto sobre estes pontos os Srs. ·Deputados, 
do Congresso4 • 

O S~t. ZAMA (pela ordem) - Sr. PresidP.nte, ri~~de q·ue 
foi á Mesa uma prüpo~ía. sob o titulo de indicacão! essa pro
po-sta nãi• p6de $er resolvida instantaneam~nte por ~ma .; ··,~ 
tação do Congresso {Apoiados);: ha de. seguir os, tramites que 
~oEtutnfl.m seguir todos os par1amentos nas indicações apre
sentadas; ha de ir á Commissão de .Policia. que daroá -o-- seu ... 
pareeer para, depois de lido, a l\lesa ·dar .Parecer com a índi
ca~ãc para a ordem do dja.: E assim; Sr~ Presidente, que se 
eostumam re:Solver estas cousas no. parlamento. 

Nestas oondicões, pondero a V~ Ex .. a cnnveniencia de 
reconsiderar sua deliberação,. seguindo os tramites que acabo 
de apontar. 

Foi simplesmente para isso que pedi a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Não tomei deliberação alguma. 

Exact.amente disse que a indicação, em uma de suas partes. 
1mp~Jrt.avn a alteracão do Regimento. 1\fas lembrei-me de que 
podia tomar esta indica~ão como um pedido para que o Con
gresso funciconasse ~manhã_ 

o SR. ZAMA - Bastaria um simples requerimento ver
baL 

O· SR.. PRESIDENTE :_ Sem deliberação do Congresso. a. 
:M~~a não pôde marcar sessão para domingo, assim como 
nada inhibe, a re4uerimento, que o Congresso prorogue as 
suas sessões por duas horas. Entretanto.; consultarei a_ Casa 
f:obre ~i cr•nsr-nt~ qPe ~ Congresso funccione do1ningo. 

Não ha deliberação tomada e; portanto~ a censura. do 
· nobre Deputado foi extemporanea. _ 

A Mesa. opportunamente, modificar~ o Regimento, mas o 
Congresso pnde prorogar pelo tempo que Julgar conveniente 
as· s~as sessões e funccionar :amanhã7 si assim resolver •. 
(Apotados). 

O' SR. CoSTA MACR.-\Do (pela ordem) - Sr. · Presidente, ·:>-: 
·visto a indicacão seguir um· proce~so moroso. requeiro ver
balmente a ·v .. Ex. que consulte o Congresso sobre si consente 
11n, proro~acão da ~essão por dnas horas7 assim éorno si o Con- -· 
gresso póde funceionar amanhã . 

. Q Sa. PRESIDENTE- O requerimento do nobre Deputado 
tl'm c! e as partes: pro rogação da se~são por dua~ horas e con..; 
sentimento do Congresso para celebrar sessão amanhã. 

Postas a votos suecessivamente a.S duas· partes do reque-
rimento, são ambas rejeitadas. · · · · . .. ·. _ 

O SR. PRESIDENTE dbf"que, achando-se presente o 
Sr. Sampaio Ferraz, Deputado ei eito pelo Districlo Federal, 
designa os Srs. Amaro Cavalcanti, Domingos rle Moraes e 
l3ernardino de Campos para introduzirem ·no recinto o mesmo 
:Sr. Deputado: que, junto á. 1\Iesa, a5sume o compromisso regi-
~ental .. · ·. . 

ORDEM DO DIA 
DISC~SSÃO DO PRO.TECTO DE CONS'l'lTUI~O 

O SR4 PRESIDENTE .. declar·a que -· vai ·entrar em· primeira 
discussão o projeeto de~· .Constituicão,. com ·.o ··parecer _a · reã- · 
peito, elaborado pelà Coromissã9 Especial.. · · · _. ... · · · · · ; 
~- '-. -· I-:- - - .' ·- ~ .. - .. .... ~-·- -· _.,~IJL~ 



·-·· ·~·iG ·-· 

·.\ ·· · 'Vem-á -Mesa 1: é lida a se.guinte . 

. DECLARAÇÃ9 

iDeclaramos · que subscre'-'·emos a emenda que estabelece 
un1a só Camara. de accõrdo con1 . o voto do nosso represen

.. -tante no seio · da Commissão dos 21 _ ~ .. S .. R .. -.- Felip1)e 
·sch'rnidt. - Esteves .Junior· .. - L . . Müller.- Laá~'rda· Co"u~ 
l"inlw.· -·· Cm·los de Càrnpos. - R. Hon~. -

Sã~ lidas as seguintes 

Ao art. io 

Substitua-se pelo seguinte~ 
O povo bra:zil13iro: reconhecendo con1o livre 1nanifcstaoão 

de sua vontade~ a proclamação da Republica Federativa, feita 
a 15 de novembro de 1889: or.ganiza-se por união d'e suas an
Ugás provjncias c sob a fórma representativa: em Estados 
unidos do Brazi!. 

:Sala das sessões. 13 de dezem·hro de· 1890. - J. V. J.lleira 
de ·vasc:oncellos. ~ Bellarrnino Cai'neir·o .. 

. --· :_ -~ ~-

" . Ao art .. 2"~ paragràpho unico 
r;; 

:SuJ)stitua-se a ultima parte - - -passará o a·e.tual Distri
cto Federal~ etc. · __ pelas . seguinte$ palav-ras: - voltará· o 
Districto Federal ao Estado do· ·Rio de Janeiro. 

üs Deputados do Rio: Y·i1·gilio Pessóa. - U'rbano :Oi ar
condes. - Nilo P.eçanha. -. Baptista .. da Motta. - Erico 
Coelho.· - Fonseca e Souza. - Oliveira· Pinto .. ·- Y i·riato. 

... de J.lfedeir·os. - Alcindo .G:uanaba'ra. - Luiz lYlu'rat. - F'r6:es 
da Cruz. - Fon.sec:a He7'7nes. - F1·ança Ca:rvalho. - D. Ma-
nhães Bar·reto. ··· · · 

• ",o\ • t '·r.IC)o , _.,.o ar . 4· 

Depoi-s das palavras .--· cal:.llnidades publicas - dfga-se: 
..._ a · despeza~ porém~ com · a n1agistratura • será feita pela 
União. Tava1··es Bastos. 

~substitua~se,._ pelo seguinte : 
. · ·Cada Est-ado pró verá as necessidades de. seu Govcrn·o. ·.de

'."f'ndo a União subsidial'-o nos c-asos da calamidade publica, 
quando seja necessariQ .·. ·· .. -· . .. : · ' 

O Governo Federp.l tomará a.- seu cargo o pagamento da 
divida dos estàdos~ contrahida··a:té.-15 de novembro de 1890. . , - . . . 

: . i ; . Up1a ~~i-_: orqinaria regula~~;~. a·.;Jóf~~:·· ;d~sse ·p~g~Irl:~nto·.-,.-. . -
1 J ~ V •.. :ffle?-1a. 4-e .-Vas,r:ortcenos.; .-.·-Joao··Barbalho. ~-. BelT..ar-

'liiin .. ·a·' ·carne-rro : · , · · · · · · ... · · · :-·; :. · · .... : -;.-· ~ 
' . . .. . - "'·- . . . .• . . . . ·' . .. . .... . ..... . .; 



·Ao art. 5G 

· Substituam-se as palavras - eni · negocios peeuliares aos 
estados -.. - por estas _outras: - no territorio dos estados. 
- ·- Suhstitua..:se ·-o § ·4o pelo- seguinte: -~ Para a·ssegura.r «) 

r.íUmprimento das leis da União e a _execução das ·sentenças 
dos tribunaes federaes~ nos termos . em que uma lei especial 
re.gular essa intervenção. . . _ ·. 

Sala das sessões;-13- de -dezembro de 1890. - Chaqas Lo-
bato. · 

Ao art. 5° 

Subst.itua-se pelo seguinte: 
lO Governo Fiederal não inte~virá em caso_ algun1 nos -nr-:

g·ocios peculiares· aos estados. 
A hem dos interesses da União~ porém~ cun1pre--lhe: 
1°. Repeli ir inYasão ext~·angeirc on· de. un1 ·Estado Cl\'. 

outro: · 
2·,. Manter a- f6rma republicana federativa; · 
:1". He!:tabclecer a ordetn c tranquillidade. á rcquisi(}ão da 

re;:;l)ectiva AssemlJléa Legislaf;iya oü elo respectivo .GoYcrno; 
quando a.quella não estiver funccíonando; ~ 

·q_o. Assegurar a -exe0ucã{\ das leis do Congresso Naciona"L 
~ o cump:r.imento das sentenças e de ·.quaesquer outros ·actos 
~d~a~. · . -
· · S. R. - 13 de dezembro de '1890 ... - J ., V. Mei'ra de 
.V a.s·con.ccllos. -· .J oiJo Ba1·balho. - Bella1·?nino_. Ca-rnei'ro . 

. A~ art. 50'. . . ' 

Sub~s·titua-se pelo seguinte: 
O Governo. Fed-eral não .padera -determinar a intervenção 

da forca publica .nos estados~ salvo : · 
1°. Para repelHr a invasão extran,geira _ou de nn1 Estado 

em outro; .. · _ . 
2°. ·Para assegurar a fiel execução da Constituição e das 

le~s federa·es e -o ,cumprimento das sentenças e decisões dos 
j11izes e t.ribunaes da União; · · 

3°. Para~ á requisição dos respectiv.os · governos~-· resta-
hcl(!e-er a ordem e a tranquilUdade. - F_. Veiga .. _ _ 

- Aos à.rts. · 6°! so! 9°, 10. :-·11 e 12 . 

Substituan1-se- pelo seguinte: 
Art. Depois de approvada a Constituição~ o tGon-

grcsso Constituinte ... en1 acto addicional. tratar{!. da discrimi
na~ão das rendas {la União c dos estados. 

~ S~ R. - 13 de 'dezembro-de 1890. -José Z.-!ariano . . -
Bellar?nino Ca·rnei-ro~ - João Bm·balho · - A.lrneida Pe?•ncun
buco.-- Juvencio de Auuim·. - Tolentino de Car:valho. -
P1·erlrn"ico Goncal?;es Serrano. ----- Ped1·o Americo. -. Epitacio 
Pessoa~ - Jos·é Huuino. - Raum,~tndo BandeiTa. _-- Custodio 
Jo.~é de_ 3fello. -.Leite e Oiticica.· - André Cavalcanti. _-. Sli 
'l .. ?úlrrule. -- San(q,~ Pe·rei·ra~- J ~ V·ieira.-

.:. 
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Ao art·. & 

Supprima~e o paragrapho unico •. 
Sala das sessões, 13 de dezez:Dhro' de !890. -·AristideS, 

Maia. 

!Proponho qne no final se accrescenté : devendo esta 
~osteagem ser feita por navios nacionaes. -

Sala da~ ~essões. 13 de dezembro de 1890. -Baptista da 
Motta. -Nilo Peçanl~a - Urbano Marconde$. - Bezerril. 
- J. Bevilaqua. - Uchôa Rodrigues .. - Fonseca Hermes. 
- FredP.rico Borges. - D. Manltã.es Barreto. - Marli'nho. 
Bodriuues •. 

Ao art. 6° 

Substitua-se pelos seguintes: 
Art. 6.0 E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1°; Direitos de entrada, sahida e estada de navios~ sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, 
bem como ás· extrangeiras, que já tenham pago imposto de im-
porta{~ão. . 

2°. Taxas de senos; · 
_3°. Contribuições postaes e telegrapbicas; 
4°. ImpostDs de titulos· sobre rendas federaes e sobre 

serviços creados pela União; -_ ·· · ;,. 
5° .. A creação e manutenção de alfandegas; 
Paragrapho unü~o. A execução-de leis, actos e sentenças, 

emanados da União, poderá ser confiada a funccionarios do~ 
estados, mediante a annuencia destes. 

Art. 7.0 E' ainda da competencia de União lançar impos
ios sobre a import.a~ão de· procedencia exf.rangeira, sem pre..:. . 
jnho no dtreito· rec-onhecido dns estadQS de tributar as mer
cadorias dessa procedencia, -quando destinadas a consumo no 
seu territorio. - M. Vasconcellos e outro. 

Ao a:rt. 6° 
·Diga-se: 
§ 3.0 Taxas e sello para os pa-peis, actos e eontract.os que 

incidirem ~oh a auctoridade federal ou del ~a depen·ier·em. 
§ 4.° CnntrjbujçõPs postaes. teJegraphicas e qu~e~quer 

outras dflrivarlas dP. servicos publicos especiaes, mantidos 
pelos cofres federaes. 

Ao art. 6° 

Separe-~e o paT'aF:rapho ,unico . para formar artigo di
verso. - Ta'Vares Bastps. . . 

Ao·· art. 6° 

A emenda da Commissão subst.if.ua..:.se por esta ·. ~- Aos. 
estados é conced1da a quota de 5 % sobre todos os impostos· 
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decretados pe1a União e arrecadados · nos mesmos estados. ~ 
Tavares Bastos •• 

· Ao ar~~ 6° · 
• . . · . ' ' . . 

.· · 

Substitua-se pelo·. seguinte:. . .. 
E' da competencia exclusiva d~ ·uniãÓ decretar:· 
1'0 • Direitos de . entrada, sabida e . esta-da de navios, sendo 

livre o commercio ·· de ·· costeagem . ás mercadorias . nacionaes,. ... 
·hem como á~ extrangeiras que já. tênham pago imposto de 

iinportação; · · · · -· · . · . 
2~. ·Taxas ··de sello·'.em documentos -de caracter federal; 

· · 3°. Contribuições · postaes . e telegraphicas de caracter 
federal; · · · · · · · · · · 

4'(). Creação e manutenção de alfandegas ou instituicão 
do systema fiscal que melhor substitua o aduaneiro. . 

E' ainda da competencia da· União: '· 
5°. Deçretar .. impostos sobre a impo~tação de proceden-

cia extraTigeira; . . . . 
6°. Resolver~ sobre a instituição· de bancos emiSSI)res,. 

ce~sando . todo. o . regimen de privilegio. . : . · 
· ~aragrapho- uni co. As leis. acLos, e sentencas das auctori

dades da União· execufar-se-ão em todo~ o paiz por func;.. 
cionarios. - · Demetrio Ribeiro e outro~ · ·' · 

(Ao art. 6°, n; 6 
Art. Os bancos de emissão serão creados pelos es-

tado~, dentro das condi~ões .. nréviam~nt.e estabelecidas pela ::. 
União. até o maximo do ··~.capital fi.Ddo pelo Congresso para 
~ada Estado. . : . . . · .· · . · . 

· § 1.0 O depo~ito · ou' .gal'antia da emissão será realizado ,nó 
Thesouro Federal. que emittirá bilhetP.s de . differentes .~a
!ores, mas de typo uniforn1e, e os entregara aos .. ba-ricos emis:... , 
sores. preenchidas a·s · condições legaes, até a impQrtancia. a ~ 
que tiverem direito. · · · .. . 

· § 2 .. o Para. a · execucão destas disl)osições· será :.teduzida a 
. impor.tancia õa: · ·emissão dos acfuaes- bancos emissores á quota. 
computada para o rP.~pectivo Estado, mediante indemnização. 
de 2 o/o da sua emissão. embora não effectuada. · 

§ 3.0 Uma lei do Congresso estabelecerá o modo pratico 
de se effectuar o deposito das · emi~sões. a sua uniformidade 
e· .. a ~ubstituição -dos . bilhetes já emittidos ·pelos· . diversos 
bancos. · ·· · ·· · ,. . 

Sala das sessões, 13 .q_e dezembro de 1.890. - Olive ··-ra 
Pinto. 

Ao ·art. 6°, n. 1 
Supprimam-se; ··por desnecessarias, ·~11%. palavras d~ 

procedencia extrangeir~ . . :--F. Veiaa. . c . . .. . .. . ~ .· . . . 

Ao, art:.' . : r;o. :. 
·DP-pois·da paÍav~a- er~ar ~ . accresc~nte-:se-: - - de. ®ai

quer ~odo, ~, supprimi.nd~se. ·as·· p~la:vras . finaes . -· . mediante 
regulam9iltos ·commerciaes ou fiseaes. . .· .. · . . .. . . , · .· ., .··•· · 

. S • . R. - .Sala .das sessões do Congresso, 1:3 .de ;dezembro 
de 1890." - · Francisco .Veiga. -Paixão.. · 
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" . Ao art. · SO 
= 

Sul)Prima-se, por superfluo, ·.o~ § 1 ~, visto com() a ~ua . 
disposição está contida no disposto no n. 1. do 'lne~mo art1go. 

Sala das se.;:;sões. 13 :de dezembro · de 1800. ~- Ch.aga$ Lo-
balo. ' 

Ao .. art. S~ e. seus. para·graphos · 
. . ' 

---subsbtuam.:.se--pelo·-.seguinte.: ... · · ·· ·· · · ~· · · ·- . ........ ··--··-
.:\rt.. 8.0 Salva a disposição do artigo antecedente ·e ·guar

dadas a.s restricéões desta Co.nstituioão, · é da. exclusiva oom
p~t.cncia dOi' estâdos lan..:ar quaesquer imposí.os não eomprr.-

"hf,ml()iiios no art. 6° 7 - Jlci·ra de Vasccm.ceUos e otttro. 

Ao art.. 8.,! § 1., 

Sub~Litua-se pelo seguinte - ·E' isenta de imposlos de 
~xrporta~ão no Estado por . onde passnr: a produccão dos ou
n·o~ l·~tados. 

§ 2.<> ~ubst.il.ua-:;c pl!lo scguin.t~: -· - O imposto de expor
ratão (·(\~~~u·á ·lo;;o que o:;; l'!gt.ados 110~~nm prescindir da ~ua 
rPnrla. - A.d4;lpho Gordo c .ou.tro •. 

Ao art.,·~ 

.:\~ercsccute-se: • 
§ .1.0 .Sohre a renda do capital e sobre as º·utr.as re.ndn~ : 

)W~:::oM~~ ,· on inc1nsl.ria{\~. exc.P.pt.uado!' quanto ao capital. og ti
tulo.5 . de. . diYida federal o~·. de .instituioões mantidas pela· 

·União~ e quanto :(t. renda pegsoal . as · pensões e os vencin1ent.os 
pagos pelos cofres desta. .. 

~ . § 5 .. n {Taxas de sello . para. . os papeis~ actos e ' contra:c.tos 
quP- inci•lir~nl soh a n.uctoridade do E!'t.a.do e .do mnnjr,ipio, ou 
dPlla dependere.m .. 

P.nragr31P'ho. Lei do Congresso diserinüna.rá a rnat.eria 
r~·ibut.avel pelo ~ello dn cnião~ da nos estados. _ : Jfoni= 
Fre'lre. 

Ao · art. 8°, ·n. 2 

Em vez de - propriedade territorial - diga-se - ·bens: 
(}P. rniz. - To:nm·e.•• Ba.~tos •. 

Ao art.. so. 
·SubsUlua-se pelo. seguinte : 
E' ·iia con1petcncia ~xclusi"Ya dos estados: 
1 Q. De.cremr in1post.os · sohre a exportncão de n1erC"..adorias. 

que não sejam d~ out.ros estados; . - · 
2., . . Decret.a:_r !1npos.tos sob:re a · propriedade territorial e 

sobre a f.ransnnssao de propriedade; · -
3o • . Auct.orizar a fundacão dos -han~os de credif.o r~al, ex-

(') nido todo priv-ilegio: · · • · : · - · . ·· · 
.~ .... · Taxa~ d~ ·sello ~nl" do'eun1cnto.::: "f) e : caracf.er pP.culiar 

do F.st:ldo : · · .·. · · · 
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5°. - Contribuições . pos_taes ·· e · telegraphicas de e-arac.te~ 
.peculiar ao,. Estado. · · · - . · 
· ; . I>=::ragrapho unico. _Só•é ,licito a um Estado tribu~ar a im- . 
purtaçao de mercadorias extrangeiras · quando destin:;tdas . a. 
consumo nQ seu territorio ~ - Demetrio . Ribeiro e . outro. . . , . . . . ' ·- . . . . 

Ao art. so, n·. i 

Para fazer• parte das Disposições rrransitofias: . áccrescen:·· -~:
te-se: 

Ao Estado~ de .productos de exportação dispensados por lei 
do respectivo imposto, será abonada ·pela União a itnportaneia 
que por tal deb:ou. de ser· arrecadada: até que cessem as cau
sas dessa isenção,. ·a jui7;0 do. Congresso. - J. L. Coelho r: 
Campos. · · 

. 8upprilna-se a . . 1a parL~ c!a emenda da Co1nmissão ao 
n~ ü do art. 6° e seja consignada a seguinte disposição no 
1 if11ln 2u relatiyo aos est.ados: 

Os governadores de Estado são agentes natuNtcs do Gn
verno Feueral: para fazer ·CUmprir a Constituiçã{) e :t~ lPi~ d•l 
XaçH.O. -· l. L ·. Coell~o e Cq,m.)JOS. · · · . . 

. ' 
Supprüna-se~ _e nas Disposicões TransHorias se consagre 

a seguinte ~isposicão : _ 
E" licHo a urn EsLado tributar--as n1-ercadorias ext.rang·ci

ras: · importadas directa ou· indirecta-Irieilte · · para · o consumo 
(~n1 seu te:rrit.orio~ nãQ excedendo . o in1:posto de G o/Ó nos ·~s
tados do· Pará·. Pernambuco. Bahia. :S. Paulo. Rio · Grande do 
f\ul e Riu de .Janeiro, e de 12 % rios rnais est.ados. 

Fica~ no en1tanto: reservadc á União probil)ir u1n ti t.ul•1 
con1pensando neste ea.so ao Estado con1· nma qnotn. corr,~s
l>onden:e pelo ~rhesouro Fedei·al. · 

$. ·n. - J. L. Coelho e Cronpos. 

Ao art .. 9° 

· Suppritna-se a dispos~ção: por ociosa .. 
1Jei1'0 e Otti''i .. O. 

.. ... 

Supprima-se. 
Ao art .. 10~ n. · 2 

·-' 

S~ R. - En1 3 de dcze~nbro flc -1.890. - · Am.pll:ilo~)J)/do .•. 
Tunncio Tosta. S~ntos Pe'rei'i·a. 

Ao · art. 10 

Supprin1a-se o : n. 2 do artigo~ por ' ~esnecessario. 
· . . · ;8a.Ia da.S sessoes~ 13 ... de -dezen1bro de. 1800 • . · -· . Clut[Jn.8 · 

Lo bato. 
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· · :Ao á.rt~ f O, ·n~ i 

· !Accresccnte-se, depois da J)alavra - impostos ~ a pa-
lavra - especiaes. · · - · · ·· · 

. Sala das ·ses~ões do : ·congresso Nacional, ·fa d~ - de~embro · 
de 1890. - AdoZpho Gordo. -Moraes Barros~.- Mursa. -
B. Cam.pos. ~ M. Prado Junior. - Rodolpho Miranda. -
PauUno Carlos. -Alfredo ElUs. - Thoma:: Carvalhal. -

.. ---A~ .. Moreira dn. Sil1;a. - Ctzrlos ·Garcia. - Dnmingos C. · de 
llf oraes. - Lopes Chaves. - Rodrigues Alves .. , Co.sta. 
Juniq1·. _,.. Angelo Pinheiro. 

Ao art. iO 

Supprima-se o n. 3 do art. 10, por desnecessario •. 
Sala· das sessões, 13 de dezembro . de 1890. ~ Chagas Lo

bato. 
Ao art. 12 

Supprima-se .. 
Em 13 de dP.zembro de 1890. - 1;. V .• Yeira de Vascón-

cellos .. ~ G .• Bezou-ro... · · 

Ao art •. ·i5 

Substitua-se pelo · seguinte: · 
Os orgãos do apparelho governamental são: o Poder Le

gislativo e. o Executivo. a representação nacional e o Poder 
.Judiciario, barmonicos· e independentes entre . sL · · 

s.· R. - Sala .da~ ·~es-~ões. ia de dezembr~ de-
7 

1~90. -~ 
.Demetrin Ribeiro. - Annib"l Falcão. - Antão de· ·Faria. -
Barbosa Lima:.. - Alcindo Guanabara. 

o SR. SAIMl,7A ( pP.lfl ordiJm) diz que não. de~e.iava pro
Jon~ar a di~cu~~ã() de :ma teria tão importante, não pP.rmit
tindo as suas fnrças tomar a palavra em todos os capitulos 
d0 orojec~fo da Con.::fit11jção. e determinando o Regimento que 
a discussão seja fC'ita por capHulos e a vot:wão por arti2:os. 
deseja saber si poderá em uma . só discussão referir-se a 
rna1~ de lUXJ pont.o do referido r>rojccto. Si não pnd~r expen
.Ó(•t· as!:=im as . !==na~ ir.Ma~ sobT"c o 'OT'O.ÍPl'to en1 ~erat na nri
meira discussão. guardar'~ para a segunda o qu~ tem a . dizer. 
Em .ultima anaJy~e. si Ih~ derem alguma ]ibord~tiP para en
trar e·m cnnsideraeõPs ~obre as emenrlas formulacias em re
]:;ll'nn ::l tndos nc; canifnlns. fa11ará sobre aquellas que 1he 
parecerem mais convenientes; no cas() . contral'io .. repete, 
guardará as suas observações para a discussão em geraL 

O SR. PRESID~TE - O Regimento determina que o pro
jecto tenha duas discussões, sendo a f•, por= capitnlos e a vo
tacãn por artigos~ e a 2• discussão e votn~[() englob9.das~ sal
'\.·ando-se as emendas. cuja vota-cão .. será feita parcialmente. 

O pen~amento _que dah.i resul.ta _ é_. que _os .. oradore~ ~o 
Congresso, que se . occupar.em eom . a d1scussao da . . const.Itui
çãn. occupem-se ·. : exclusivam.ente -· com o· assumpt.o · em . dis-, 
cussão, afim de ·que o Congresso aproveite o tempo o m'elhor ~ 



que fôr . nossivcJ, di~cutindo com toda · a attcncão · o ássúmptc; 
constituciõnal, para· que· possa votar~se · no rriais breve· prazo · 
:possível esta Constituição, que o paiz .reclama neste · mo-mento. · · · ; · · ·· · · · 

. O :J?.(_)bre Senador pela Bahia. ·segundo me pareceU, · deseja · 
saber SI, tomando a palavra na discussão do titulo f 0 do pro
j ecto. poderá aproveitar a opportunjdade para expender sua 
opinião sobre o assumpto de que trata o proj ecto em geral,. 

. · allegando q~e deseja fallar uma vez só, si lhe fôr permittido 
· · · · ·fallar ·em· globo. · · · · · ·· - ·- ·-~ - · · --··: · 

A meu ver, o nobre Senador, como qualquer outro mem
bro do Congre~~o. estará de accôrdo com o · Regimento, si, dis
cutindo o capitulo, fizer referencias a out.ros que forem. con
nexos. Por minha parte, não posso con5iderar o discurso que 
f ôr feif.o nfls~t?~ f.r!rmo·s contrario, desde qne a discussão 
Síl.ia restricta á materia eonstitucional e á critica do pro-
jecto. · 

Si não ba quem se cppou 11J · a esta interpretação. não 
tenho duvida nenhuma . en1 responder nestes termos ao nobre 
Senador que se dtl'igia ú. l\icsa (Apoiados; muito bem), pe
dindo apenas aos nobl'cs representantes do Congresso, ao ini
ciar-se este importantíssimo debate, que prestem o seu· muito 
valioso concurso, afim de que a · Constituição, cuJo debate 
vai ser irdciado neste momento .. tenha uma discussão séria. 
t•a1rna, na altura do assumpto (J!uito bem); que os oradores 
inscrevam-se e discutam com. toda a liberdade, mas que cin
jam-se absolutamente á materia em discussão, á critica do 
-pro.Tecto, á justificação de suas emendas! etc., afim de que 
a Nacão~ que tem os olhos sobre o Congresso; possa: ver que 
elle está seriamente preoccupado em dotar o paiz de uma 
Cor:s,tituic;;ão quo faça honra á Republica Brazileira. (lJfuito 
bem; muito bem.) · . · · · . · 

O SR. ZAMA -· Ahi, estamos .de accôdro. 
o SR. s~~rPAIO ' FERRAZ .- Peco . a palavra pela ordem. 
O SR~ iPRESIOE~TE- Tem a palavra pela ordem o Senhor 

Deputado. 

O Sr. Sampaio Ferraz - Sr. Presidente do C1nzres~o 
Nacional! Illustres membros do mesmo Con:,o-ressn! Tendo 
acabado de . prestar o meu compromisso de honra de defen
der mais do que a Constituição~ que vamos d;~cnt.ir e a~?cei
tar, de defender mais do que tudo isto, de defender a Repu
l,Jica, · peçó permis~ão. ainda que o possais extranha.r, para 
fazPr-vos uma confissão . solemne e ao mesmo . tempo pa-
triotica. · 

·Parte deste Congrec;so. ou t.od0 elle talvez, sabe ou tem 
razão para saber que, ao tomar _pel~ pri~eira. vez a p~Iav!a 
n~sta Casa. eu, um fanntico da Rep.ubhca, tinha obi·Igacao 
de cumprir. dé realizar aquillo . qtie era . uin compro
misso dà minha conscHmcia, aquillo que eu . reputava nm 
co:inprotriissó da propria RepPblica.· (Muito -bem). Por~m, 
Srs. · a Repnblica está aciina de tudn, a l~berdade esfá . ac1ma 
de t~do e eti resoeito a ··Republica, respeito a liberdade; por-
taritó rile calo. (Jluito 'bem; mit.ito bem.) . . . 

-·Ó . sR.· ESPIRJTO SANTO -:- . ComO todos nós; todos res
peitam :a Ré publica. (Apoiadas.) 

) 
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. ; ~- tS~·.-PRESIDENTE._. Tem a palavra s'obre o IÚ'Ojecto da 
'Const1tu1çao o Sr. senador Amaro :cava.lcanti . . 

'Ü SR. _>\.UGUSTO DE FREITAS ·- Peco a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE ·- · Tem· ·a · palavra pela ordem . o 

~r. Deputado. - - - · 
·_ O Sr· Augusto de l'.reitas diz que, --tendo de ser stibmet_; 

tido neste moment.o ~í discussão .o capitulo 1° do projecto de 
Constitui~ão, decretada pelo Governo Provisorio, lhe parece 
de urgente necessidade sujeitar á . deliberação do Congresso 
um requerin1ento de adiamento da discussão dos arts. 6°, 7° 
e so, do capitulo 1 o, referentes á discriminação e distribuição 
da& rendas dos estados e da União. - . -

'GonhGce o Sr. Presidente perfeitan1ente a gravidade. e 
n. importancia deste ponto de .questões constitucionaes, en1 
torno do qual vão -girar as attribuições adn1inistrativas com
prehendidas na mesma Gons-titu~ção, ponto que póde ser con-
sidera:d:1 o nó vital do nosso pacto constitucional. . 

O orador vê que em torno desses artigos accumula-sc 
11m se1n nun1ero de en1endas, quer ·partidas· do seio dos 2-1 
representantes· ldo·s diversos estados. quer· r>arti-clas rlc ri i-
versos· n1e1nbros do Congresso~ que não fjzeram parte da 
1nesn1a Commissão. :-

Vê a Con1missão · encarregada de dar o seu parecer 
sobre o projecto· de C-onstituição apresentar en1enda no 
sentido de seren1 desfalcados das rendas na União 10 % para 
a. renda dos estados; vê ao lado desta .outra-s en1endas apre
sentadas ·por n1en1bros· do Congresso, supp-rimindo o direit:) 
dos -estados · ttributarent sohre in'lq;>orta:ção laddicionalmiente. 
por ·consideraren1 esta medida con1o que ferindo o regimen 
financeiro n1áis correcto, mais democratico, que é o da u.n~
ôaclc da tarifa. Quando vô-se e-.tn roda de todas essas emen!
das. não encontra. já da parte d!! Commissão. que elaborou o 
seu parecer! já da parte de alguns dos membros do Con
~resso~ que S1.tie.Haran1 ú deliber-acão do mesmo as suas emen
{:ia:s~ não encontrá· uma pala\Ta: sequer: _que justifique qual 
quer das alludidas en1endas. _ . 

Que n1.P.mbro da Comn1iss!io nóde neste niOn1ento dizer 
qual a renda dos cHff.erentes estados para · que os represen
tantes pa.r.ciaes destes differentes estados possam conhecer· 
si a renda de cada un1 delles ~ sufficiente .. de accordo com n. 
sua organização administrativa~ judiciaria e_. politica? Que 
'ilH?lYJbro da Cnn1n1i~são póde diz.er qual o valor da in1portação · 
em cada Estado~ para ·que se conheca si esse valor é suffi
ciente para a _vida intima dos respectivos estados ? 

Como adoptar-se essa ·emenda, sem que se tenha . uma 
base para firmar-se um juizo seguro? 
: E' nessas condie)}es que sujeitará á consideração do Con

g;r€·sso o requerimento que lf~. 
Sabe perfeitan1ente- · que o cumprimento -exacto dessa 

n1edida, que sujeita á illustrada apreciação do Co~~esso, é 
um in1possh·ei. absoluto rleante do estado de completa con
fusão en1 que deixou a Monarchia as finanças deste paiz. 

Sabe que~ desde n1uito te1npo. ha grande lucta nos es
tados in1p_ortadores sobre a constitucionalidade e inconsti-
tucinnalirlade dos impostos de imnortac;ão. e que. para sai:var 
P~8a grmHlc clifficnliladc. os estados tên1 en1 . grande· numero 



~ 525 

· :ancad.o mão dO.s i~postôs de ~nsumQ; ~ntretanto, . hoJe:: .qua 
:se. va1. decretat o unp·ost·o de 1mportaçao, oomo attribuwão 
pr1vatrv!l. da Uni'ão, _st se quizGsse· obedecer ás leis de uina 
boa pohtiCa, ter-se-1a ·de annullar esses impostos de con ... sum-o. ·· · · · · · · · 
. _l\Ias, si é impossível absolutamente, deante dessa con-

1usao .das rendas d.o paiz, ,qu.er em ·relacão á ·· União 
·quer em relação aos estados,= ,conhaeer-se e descri.mi_: 
nar-se . essas rendas, ·o orador p6de~ todavia: affirmar 
q.ue ex1sten1 IfO Thesouro Federal trabalhos feitos por di!;_-

. tlncto;S r~presentantes daquella repartição; por exemplo, um:a 
co1npi1uçao geral das rendas dos differentes estados deante da 
qual os filhos delles, que conhecem a producção 'e o resul
tado dos ilnpostos, vl0dlerian'1 -discriminar o que é resultado 
da; -exportacã.o ou importação, e o que é relativamente in
terno. 

U~r Sn.. REPHESENT.\;.'TE - · De quem é esse trabalho? 
O SR. AuGUSTO DE FREn'AS ·sabe que existe um trabalho 

do Barão de Paranapiacaha sobre as rendas de cada uma. das 
antigas províncias·~ e sahe 1nais: por informação .que obteve 
de um digno nJ cmbro deste ·Congres5o~ que. ·o nobre Ministro 
da J?azenda reqtúsitou do governador do Piauhy informação 
exacta sobre as rendas daquelle Estado_ . 

E' de crer que o Sr. Presidente, .que foi um dos collabo
radores do proj ecto . de Constituição, tome parte neste debate 
para den1onstrar ao Congresso que o imposto de importação · 
póde soffrer modifjcações. 

Deseja saber si os estados podem viver sem essa renda.~ 
~ Entretanto~ . de:ve declarar que o requerimento que acaba 

de UJ)l~esentar: referindo-se só aos arts. .. 6°~ 7o ·e 8 .. do ca
pitulo 1 o, não . prejudica absolutamente' a . discusão. -do~ .outros 
artigos. ' · . · 

Vem á Mesa e é lido o seguinte -

Reqtte1•ünen(o 

Requ~ü:o o adia1nento da disc~ssão dos. arts. 6~, . 7° e 8°, 
e que solJCite.-se do Governo: por 1nterm~w do l\'Ilnistro da 
Fazenda, informação sobre a renda descriminada dos diversos 
estados, de accôrdo com os trabalhos existentes no Thes(mro ·= 
- Au.gusto de F're_itas~ ··· · 

O Sn.. .Tos1~ ~lmL~~No (pela o1·de·m), participando das 
inesn1as duvidas do nobre ·Deputado que acaba de f aliar, com
iH'ehendende as 1nesl!las d.ifficuld_aàes ~e ha en1 re,solycr 
de ;prDmpto un1a questao que respe1ü~ n1u1t.o de perto a vrda: 
dos outros ·estados; parece ao o1·ador, por outro lado, C·ompre
JH~nclendo bem que o estudo dessa questão podia. trazer d~e
Jnora á discussão do pr·ojecro constitucional, como a outros 
;nustres collegas que apresentaram emenda a10 projecto cons-
titucional~ qu:e:.. os artig.os que tr.atam da materia _re~ea·ente 
a impostos~ á aiscrinünacão das rendas~ dav~m. oonstiturr pro-
jecto· separado~ ''otaudo o Congresso Constrturnte, em sep~;-! r a do. como acto ad'dicional, essa ma teria. . 

:Parece ao orador. que esta . emenda '.fica prejudieada p~lo, 
requerimento do .nób_re Deputado pela Bahja; P9r isso en~ende 
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dever d~r estas explicac.~~s, parecendp-lhe · ser pr~ferivel· o 
Congresso enttegar:·se exclusivamente ' ao ··estudo da Constítui
ção;pondq de parte . aquella · questão, que iria· demorar· ·· o pro
e-~sso de ec;_tudo do p~ojcct97 'que7 eplbor~ dev~ ser C()nscien
C!OSO,. deve· s·cr rapido, ·como exigem ·as· anormaes circumstán-
mas do paiz. · . . · · 

· ~ . : 'Ç'l\rA. ·voz~ ?ara votar quando, os artigos em q~es~o ? 
10 Sa. JosÉ MARIA_~:NO responde que acto ·continuo~ 

. · O Conoooresso, . após a .. ~pprovação da -constituição,- .. sem- se · · 
separar, resolverá à. materia a que alludiu.- .. 

Foi esta a · einenqa que· teve a honra · de ap~esentar . 
. . O Sa. PRESIDENTE diz que a Mesa não :póde resolver por 

si ·sobre requerimentos de adiam·eilt_o -e que vai consultar o 
Congresso. · . . · · - ..... ·. 

O SR. JosÉ 1\-IARIANo pede que seja recebida a sua emenda 
como requerimento. · · : · · · · · · 

O · Sr. Uhaldino do Amaral (pela ordem) . diz que · pre
cisa dar uma explicação, em nome da Commissão, aos illus
tres representantes que acabam de externar suas opiniões, 
_para que não fique pareceudo que a Commissão · dos 21 f.oi 
negligente. · .. 

Quer. tambem que se saiba que a Oommissão discutiu 
l<>ncn-amente esta materia de ··renda dos estados. 
- · , _ _. Assiin, a Commissão, tnániféstan.do ·desejos de ouvir. o il-:-

. lu~tre Ministro da' Fazenda, convidou-:-o ~ C()mpar'ecer ao edi
fício em que a Commissão celebrava as suas sessões. ··Acon
teceu, e os· jorriaes deram ·noticiá, achàr-se S. Ex. grave-
mente enfP.rmo. ·· · · · _ 

.- , Não ·podendo comparecer,. mandou o seu official de: ga-
binete transinittir a resposta dé · que, por alguns dias, se 
achava impossibilitado de sahir á rua. · · · 

1\:Iais tarde, a requerimenl'J do nosso collega, digno re
presentante de Pernambuco,. pedimos novan1ente ao Sr. Mi
nistro ·da Fazenda as mesmas_ in_formacões que o digno . re- . 
presentante da Bahia acaba de · pedir~ 

Afin1 de tornar bre\·es _()s trabalhos, a Çommi~~o, acre
ditando que o fornecimento de dadós esta.tisticos da importancia 
dos q11e se tralaL'l, · seria demorado, dependendo mesmo de 
excavacões~ poden10s 'assim dizer · no Thesouro, nãó · poderam 
~f.'r- · prescntes á Commis~ão estes dados; mas · acredita . que o 
:pedido da Commissão será em breve att.enrlido e o · Gongresso 
terá :0ecasião de examinar os daàos estatísticos que fazem 
ohJe~to do requerimento do nobre representante da Bahia . 
. (Apoiad-os. J · 

· O Sr. Ramiro Barcellos, (pela ordem) · diz que foram 
'· apresentados- á l\'f esa dois requerimentos. Um; p·edindo adia

mento · d~c discussão dos arts. 6•, 7• e 8°, do projecto de Con
s~ ituição·, e· ao mesmo tempo requerendo que se pedisse infor
macão ao Governo sobre as rendas .dos estados; outro, a que 
se refere o ultimo representante que fallou, tendente• a des- . 
membrar a parte .· que trata das rendas para tratar-se deU~ 
depois, em acto addicional ·á mesma Coristituição. . · 

. Ac~~ 9ue, nell!. Qlri, . nem outrp ~dos requarimentos apre
senta(ios · dizem · maiS . do· que o segumte: é . que se quer d~ 

.. • ; . ' ·-.- . . . . - . ·.· .. . . - - -- . . . 
~ . . . 
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.'-5ar, .eontornar a parta justamente diffieil, do principal. (Não 
JJ.POiados~) · ·. , . . . .. _. . . · 
-· . . · No. Brazil,·.actualmente,. depois .da revolução .de ·f5 :.de no
vembro,. não. ha nenhuma ConStituição. politica na téla da 
d.i.scu&.)ão. Estamos .. aqui, e a unica cousa grav-e a : trata.r-se:é 
a ~escentralização (Apoia!J,os), · e ·esta . consiste em materià~ 
economica, financeira. (Apoiados.) , . .. . . 

.. Portanto,. abandonar ist.o para. ·fazer um. acto addicional é 
·sacrificar· o prinei;p.al p·elo · accessori.o . (Apoiados); seria jus
tamente transformar aqriillo qu.e é mais difficil, aquillo · de que 
o Congresso não póde deixar de ·tomar imnfédíatamerite-co
nhecimento, c~ l;lm adminiculo;· em um accessorio, aquill~ 
que deve const1tu1r o corpo da nossa Constituição fed~ativa. 
· Declara que vota contra este requerimen:to, porque elle 
ap.enas adia para uma época proxima aquillo que .se deve 
tratar desde já.. · · · · 

O S:a. JosÉ MAR.IAN:No - Sem dados'! 
O SR. RAMIRO BARcELLos - A . discriminacão de rendas 

nã,o vem absolutamente apr·oy.eitar cou.sa alguma das inior
maçõ·es que nos · possa dar o Governo, porque qualqúer de nó;;; 
sabe quaes são as rendas do Estado que representa · (Apo~ados) ; 
quaJ;ltO ás rendas geraes, ahi estão os relator i os de todos . os · 
ul tiro os governos, onde cada um póde apreciall' e verificar . o 
que produziu a Nação, economicamente fallando, dentro do 
regimen monar~h~co, com os· impostos creados · por. aquelle 
mesmo r~gimen. (Apartes.) 

o~ dadys não faltam; o que nos falta é systema, que nin
~uem quer adaptar. Quando diz ninguem, refere-se a es::;as 
med~das isoladas que têm sido apresentadas, porque é. certo 
que a· depuLacão rio-grandense teve. a honra de submelter á 
Commissão, no systema que foi rejeitado por um ·voto, que 
teve o assenso de grande parte dos membros dessa Commitisão, 
·que · represerJtava o Congresso. Ou se .adopta um ·systema, ou 
então se deixarão na Constitui~Ção motivos para luctas futura.;. 
Nossas lu.ctas não vão ser luctas polilicas, n1as simplesmente 
luclas de ordem· eoonomica, porque ninguem mais acredita na 
Xl'ftauracão, e dentro do regimen republicano federativo, a 
questão que ha de prevalecer serã a questão economica. 
(Muitos· apoiados.)' Devemos enfrentaJ-a 1'1·ancamente, e . n:l·) 
ladeal-a com medidas accessorias, que nada hão de produzir, 

porque . os estados precisam de desenvolvim·en·to, precisam d) 
autonomia. (Apoiados.) · · 

. . Isto não é · uma questão de Repuhlica, é uma questão Ia
tente na · opinião publica· desde os tempos da Mona'rchia~ 
(Apoiados.) • O Sr. Presidente é testemunha de que os antigos 

partidos monarchicos já pugnavam a:ffoitamente .pela 'Federa.:. 
ção; portanto, si esta jã era uma questão câpital· naquelles 
tempos, deve ter muito· maior- gravidade na actualida·de,. por
que · a · Republica se. formou: para ·conquistar : a · Fede-:racão. E. 
si. assim é, ou as medidas .consignadas na· Coristitriiçã'o·bão de. 
ter o caracter federativo, · ou . então a Constituic;ãq. 1,1ão· du
rará. um anno sem · reformas nesse. sentid-o. (Muito bem; 
bpoiad os. ). . · · . · ~ . · · . · · .... · · · · = · : , · .. · . . ·. · · · · ·. · · , · 

.. ·eom· .. esteS reqtierim.enfos·. adia.:se o ·estu.do. de- :tim!l: ques-. 
tão· que é a ... P-rincipal;' .. Jlara r.eso·IV.el-a ~n~o.-. são '])r.ec.isas ·info.r-: 
m·a:ç~ões: . repete .'q\lé Se•. ·precisa:: dé· •. ~Ol;ltfi~~ !. ~~ de· systema.; 
,(Mu,-ito be.m.) · 
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: . . . Não·. entra_ por ora . senão na . discuss-ão tlo . requeriniento; 
· quando fôr · oeca:sião, o orad-or: e .seus ·companheiros · eu~prir.ão 
·o . seu. dever. · . .A.~duziu- estas eonsidern.~ões simplesmente: para 
demonstrar .que a appr.ovação destes requer.i~mentos _não tem 
senão a virtude de adiar por. alguns dias. uma qu-estão ·.que 
deve ser resolvida desde já. (Jf'ltito bent; ·muito ,bem~) 

O ·SR; .JO~~O PINHEIRO não-acha . nenhum inoonveriielitc 
em que· se adie ·a discussão sobre 1nateria 'de iinpostos, porque~. 
c.omo acaba de diier o Sr. Rmniro Barcellos~ e·sta qliestão é 
dn niai-or importancia na actun.lidade. · : . · 
. ·Comquanto elle diga ;que é uma;, questão de -::louti:nut~ ern 
todo o caso, é ·uma .questão -· que so póde ser resolv1da con1 
·pleno c-onhecimento dos factos~ e ~i já fora1n pedidas as in
formações · e si ellas podem esclarece-r a · discussão, não vê 
razão · para. não as esp·erar. · 

Ra -dois requerirnentos: um do nobr~c Deputado por Per.:. 
nanl'buoo. exigindo que ~e trate .n. 1uateria como addieional, 
o que. uão acha conveniente-: c ouf::ro, pretcxtando a necessi
tlade de se obte1·em informações~ afin1 de .iulg-:fr a questão co1n 
pleno conhecimento de causa. 

Nunca esclarecin1~ntos pod:e.n1 fazer ;mal :algum, ·l)rin
· •~ipalmente em uma questão c·oncretn~ crn uú1a questão de 
facto~ em questão de impostos! · ·em qt:e se precisa saber a 
renda de cada Estado. a sua despesa, as rendas da União, 
quaes o.s seus . s'ervicos~ ero., 

Alén1 .desta razão- :1)rati-ca. ha uma razão ·política ·- a 
questão · dos ilnpostos. O orador ~stev·e na Com missão ~ póde 
·asseverar que .esta· é un1a questão · que· ha· de apaixona-r "O 
-C<Ongresso. . · 

Si assiln é, por que não se. hão de resolver em primeiro 
]f)gtar q.s questões qne se podem chamar simples: en1 rela{:ão 
ás que são n1ais con1pliea:Cl:as'? · . . . 

. o . SR •. JULIO DE C.LAST1Ll-IOS - .Todas. as questões da Con-:
stitui~ão ·são imp-ortantes~ 

. O ·s~. ,Jo.Xo PIXI-IEH\0 - . l\fas~ que relação de depeuà·enc ia 
h a~ por ·ox:emplo, entre a organização· do Poder Executh;o c-. a 
questão rl.e impo.st.os, entr0 as outras questões- e a . questão 
financeira? Não ha absoluta dependencia.' : · 
- . !Por isso~ não acceitando que se trate da questão como 
ad<licional, apenas ·ac-ha. que se deve e3perar pelos esclareei
n1entos pedidos, para~ depois .de votada a . ma teria n1ais 
~in1ples~ trátar-sc -desta questão com: perfeito conhecim~nto 
de causa. A esse. t-enrpo já OS·· e-sclarecimentos terão vind(l, 
oü . então não exi.stenL Mas não é absolutamente justo que 
queni :quer deliberar . com inteiro conhecimento. de causa.,. 
rejeite as informacões· pedidas. Todo o . .juiz~ para. ser he1n for
Úlado deve aceeitar todas as f-ontes-de inforn1a~ões, para qtio 
possa. julgar con1 todo o esclarecimento possiveL . . 

·vota. pois'" pelo primeiro: requerimento. . (DiveTsos S1·s. 
1·cp'resentantes pedejm a· palav1•q. pela m·dern.) •• 
- ~ · :· o Sn . . ~RESIDENTE - Obse~ya:· á Casa;··que! em vez.· da or- = 

oen1. · se ·está fazendo a d·esordem. ·(Apotados.) · . · -
·O Regimento manda .que os requerimentos. de adiamento· 

F::ejam· votado-s· sen1 discussão; . entretanto, e_p1 no_me. da orden1~ .. · 
está...;se - violando· ·essa · disposição, _.discutindo-se os ·r.equeri-: 
n1entos _dc:;:adiamentos· .. · Já' ·faUaram tres oradores ·sobre : os· 

• • •· • · • o ' ' o ' ' 0 I o \ . .::: . " . . . ' . . . ~ ~ ', 
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·re(Íuerinlentos; .:f . 1\Ie.~a. acaba de ouvir ainâa:o pedido,, de sei_s 
ou . mais -Dlenlbros~< .que :fallaranl pela . OI:dcril • . Ora, a. e:ontin~ar . 
a~~im~ .. -teremos .-.a · sessão de hoje eompleta~nente :f6i'a. da 
·órdenL . (.4:.poiaàos .:) -. . · . . .. . . . . . . . , . · 

A: Me-~, ·. pQis. de · accôrdo eon1- o Regilnento, · delibet·ou 
não conced:er n1ais a palavra sobre este assun1pto~ porque ·,eri
tendé · que;~ en1 ·vez da. orden1~ se está ~azendo . a desordem. 
(.4poiados .} :, . . .· : · . _: . . . . · · . . . · . 

Vão: por eonsequencia, ser ·_votados os requerin1e~tos. ,. 
· 10 SR. ~<L'\iERico LoBo --Peco · a palav-ra--pela orden1. 

O -SR. · PRESID~TÉ ~ Não p.osso eoncedei' a palavra~ . . . . . 

O Sn. _<\.1\.rERICo LoBo - E' · para apresentar uma em·<!nda. 
O Sil. PRFSiDEN'l"E - A .1\fesa já decidiu não eoncedel' 

1nai~ .a palavra pela· orden1 sobre este assumpto. 
Vai :rJroceder-se á votacão. · 
Devo declarar que não· posso acceit.ar a emend;L tlo Sr. 

Deputado ptH' P~rnanJbUC(!~ porquanto issn importaria o Con
~~-·e~so alterar o projcclo -en1 <liscussão a.nLcs de discutil-•; 
e a eliminação de artigos antes da di~cus~ão. . . 

U.:\r .Sn. •. REPRESJ<~:\TA~'iTE - Então a emeud;t fica !JI~C· 
judicada ?· 

O Sn. PRESIDENTE ._ Fica prcjudieada agora, tnas será 
ton1ada. em consideracão em oocasião opportuna. 

Vai :Plrooeder-se á votação. 
V 'éJll 'á :\:Ic·sa o seguilüc. .. .. . 
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temos o · dev~ de · comprovar, · pela -evidencia. dos · resultad'OS, 
a> Náção · e a<>; ex:trangeiro,. que . a;_ Republica, por . nós _outros 
ftindada, veiu· reparar •os d·efeitos, corrigir .. os abusos, enebe~ 
as lacunas, .adoptar ··ou aperfeiçoar os melhoramentos, de . que 
carecemos .e-· que ·o imperio tlestruido ~e·· mostrara. inoapaz d-a 
realiZar. · · , · · · : · .· - · · 
· · Não· hasta 1-estituir á Nação . o regimen da legalidade· só 

[)ara isso, não precisa vamos da grandiosa revolucão ·de iS ·de 
novembro. E'·m:istér.. que.:Jt nova orde~ de.· cousas· instituida, 
pela sua orientação patriotica e pela connexão dos mei'os p·ra
t!co~,. j-q..stifique cabalmente a sua razão· de ser,_ ·a s.ua e:xcel-
lencia. · · · · · 

- Bem sei, Sr.· ·Presidente,. que cada_ rim. dos membros deste 
·congresso sabe medir com crit~rio qual a · importa.ncia da 
responsabilidade contrahida. · · · · · 

Por mi.nha parte, sem outra.pretencão que não seja_a .. iio 
melhor acerto, jámais recuárei deante das exigencias do 
dever. · · ~ 
· 'E· é, justamente, no cumprimento ·deste, que ouscf ~o mar 

a palavra. e oceupo, agora, ~a vossa sabia attenção. · 
Venho dizer ao Congresso, á ·Nação, o que. penso ãéei:ca 

do · projeéto de Constituição, decretado pelo Governo·· Provi
sorio, não discutindo-o em todas as suas disposições parti
culares, o que . seria por demais prolixo, .. e ·talvez sem maior 
proveito, mas reoonsiderando-o , nos pontos que me , parecem 
de importancia capital. : .. . · . . 

· Preciso mesmo, como membro da Commissão Especial, ex
plicar a minha conducta no respectivo parecer, quer como 
voto da maioria, quer como simples opinião individual, ou 
voto vencido em mais de um caso. 

· Felizmente posso testificar · ·ao • Congresso, que no seio 
Q~ ... Co~~~is~ão não )louve _outro .P.ensamento, outro objeetivo, 
qúê não 'fosse o de accordar e de resolver, com o melhor cri
lerio, em vista das circumstancias ·reaes do paiz e da nova 
ordem'. de cousas-. estabelecida. · : · .. · · 

E, a.g<>ra, ainda acrescentarei: Por maior consideração que 
nos. mereça .o projecto do Governo, é, todav.ia, nosso direito, 

· direi'· mesmo nosso dever patriotico, só mente approvar delle 
quanto fõr de maior razão e de maior conveniencia para os 
destinos da Nação. (Apoiados; muito bem.) · 

; ··. Es5à nosso proceder, senhorPC" deve, aliás, tornar-se, no 
fundo, uma perfeita identidade com o intnilo do proprio Go.:.. 
.verno; · porque.· este, ao' promulgar -a Constituicão ref2rida, 
necessariamente in~pirou-se nos misteres do bem commum 
e·n,os•mejós de.: bem servir á -Patri~ . . · · . 
~:~ .. ::j:>évemos ·con~iderar para.·sempre acabada a época em ~e 
os· ·governos, cheios. de presumpcões .pes~oaes, . possui dos de 
irlnai ·~elu~i'y~s, . procuravam impôl-~s .·á Nação. com o apoio 
d~ suas ma1ortas. par1amenta.I,'~S, multas vezes em . detrimento 
manlfesto: do. pr.<;>prio bem publ.ico. .(Apoiados.} . _ . . 
. ·. Senhn.res., o projecto .gne . se discute, todos ~hemos,- não 
é .. ~~~a.' 'obra · .. originaJ •. 'Elá.boracão de poli tiea exper.imentaJ~ 
çl~e =·UP.s.:aPtesent~ .o.texlp );ia · Constituic~o~ Federal. da·. Repu,... 
bl uta·:· N or~e . ..:..:'\!P.~l.ca~a~-, co~pletadi> c,om .~algumas .. _d\~Po.sições 
d;~~-qon~t1t9tyoe~ s~1ssa .e. argent1na,~-e incidentem~nte~ . mo.'7. 
Q;i:q~a~Q~~a ·J~~~a dos:s.~us ~uct.ores; af'liD, de se~.a.ccommodado. 
ás nossas cucumstanc1as. · · 
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· :Penso que, tratando;..se ·de Federação, e de Federaçãó iià 
-' A.meric~ não podíamos, · de facto, seguir. texto mais ·auctorizado 
·do que O dessa · obra secular da sabedoria. politiC~' que serviu · 
de fundamento para · a elaboração daquella grandeza universal, 
que se chama· Est.ado·s Unidos da Norte America. · 

Entretanto, importa muito attender, ·muito reflectir" 
muito aprtJpria1·, para qüe · as · disposições da Constituição 
da Republica Norte-Americana sejam, entre nós, capazes dos 
mesmos beneficios, dos ·mesmos resultados administrativos, 

que tanto têm produzido para: os norte:..americanos. . .. __ ... 
Os pontos cardeaes de :ma fórma federativa · s.ão, sem 

duvida, acceit.aveis . como lição e doutrina; mas, daqui não 
podemos desde logo concluir que todas as suas .disposições 
particulares o sejan1 egnaimente. -

Umas podem ser inopportunas, outras inadequadas e~. 
talvez, algumas manifestamente inconvenientes. 

Bastará não esquecer que as condições de ordem social, 
politica e economica em que foi elaborada a Consf ituição 
norte.;...americana, ha u.m aeculo, er·am inteiramente diversas 
daquellas em que o Brazil ora se · constitue. . 

E', pois, p~referivel como . lição, ou n1esmo como modP.lo: 
nem por isso acceitarei, em fudo e para tudo. as dispo~;ções 
da Constituição Americana. Nós . temos condições lradicionaes 
de nossa vida política anterior, temos habitas feitos, temos 
elementos historicos de nos~a educacão e do caracter nacional, 
que só podem :ser ordenados com proveito, na actual re
construccão politica, si o forem p'1r di~p -ls: cõas peculiares·, 
guardadas as ~ leis de meio e da possibiiidade pratica. · 

Preciso deixar bem claro meu pensamPnf.o ne!o;te ponto, 
porque. no correr da discussão. ora fendo de invocar a Con
stituição Americana, oomo auctoridade e exemplo. ora tendo 
de combat.el-a, em algumas de snas disposições e~peciaes, não 
.se queira averbar de contradictorio o meu procedimento 
diverso. · - - ~ - ·..,· 

· Isto ~po§to, entro em ma teria mais . posiUva. . . 
. . A primeira e ·a · mais imp11;-tante rme~tãn. que ~e agitou 

no seio da Cnmmis~ão, e tambem. poderia dizer, neste . C,n
gresso; porque ella já foi ante:ipada por alguns dos illuBtres 
representantes que acabam de usar da palavra p~Ia ordem. 
foi.a questão rapital. contida nos arts. 6°, go e 12, do projecto 
e que se refere_ á divisão das rendas. 

Questão magna e antiga é, sem duvida, esta. 
Cnm effeito. senhores. antes rnPsmo do Rc!.o adrHcinnal 

ter inCUmbidO. áS . prOVÍnciaS de JPgiSJarem sobre as Pt"OprfaS 
finanças, ·já ·a ·questão da divisão das ·ret:tdas· . havia pre
occnpado seriamente a a f tencão dns r;rnvern~"~s: P.. dc~d" ·pnt ão, 
no · decurso de mais de ·:-50 annns. sobram docum·entos officiaes 
de ordem pnliUca · e administrai iva, para: convencer . da dif
ficuldade havida em achar uma · sn1ução satisíactoria; que 
sem desorganizar os serviços ou.· enl<>rpecer a ... acção do Go
verno · Gera~ · deixasse ás · provjnoias elementos hasta~tes para 
desenvolvimento progressivo da prnpria -vitalidade. · 

Decorreu, porém, todo e~se periodo, findou por fim . o· 
Imnerio, e ~ ·a questão. subsiste na mesma. deante dos nossos 

Ih 
.. . . o os. . ,. . . .. . - . . . ~ .. . 

. Agora, constitui das . as províncias . em . outros · tantos .. es~ · 
tados~ : si .nos fosse· licito.·. nesta materia.· seguir · ou -attender 
sómente .. aos principioa, .. lazendo aJ?straccão int.éira - do · facto· · 
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que ~e impõe in e v it.avd~ o -n1eio~ . 'êcrdadeiraiuent.e _oon~ec~o, 
-:5-erja. -a.proYeitando_. o cu~e.io d-esla reconstrucção da .PatiTl. 
proceder-se ·a un1a :nova divis~o . do- paiz, como patrimonio 
~:omn1un1 nacionaL que o é. di5tribuiudo-se a cada um -dos es-
tados porção . eguál ou cqúivalente, quant-o p·ossivel de . ~erri
torio .. -de populacão -e ma i.~ el e.mentos de riqueza, que ex1stem 
por todo este vasto . continente brazU.eiro. . · 

:Isto seria o tnais j u~to~ -conforme a. razã-o; mas, não n1e 
.parece_ dentr~-o da. pqssibilidade _ actual de nossas condições. -

E~ pois: na in1:posill>ifídaõe ü1aterial de chegar -a uma_ di- -
-Yisão: -t~<l -e~ual quanto possív-el: dos ele:nentos economiCo . .;; 
existentes: - que ga-rantissenl a spbsi.5tencla e . o processo_ de 
e-a da Est:aclo-- o que cu1upre fazer~ é, ao n1enos: uma partilha 
razoavel das fontes da renda publica, até aqui considera.ctas de 
rí~ceita · gerat: partilha que~ não · desattendendo aos_ serviços, 
ncn1 -desconhecendo os encargo~, que fican1 á União, habilite 
l~gualmentc o~ e:;tados que ora se org·anizarn: . a n1anter-se de 
t:.lU nlcl{lo r:ondi~no aos seu~ inn>ortantes fin§. 

Bcn1 ou 1nal. foj ~~~te o intuito que te·ve o Governo c·onl 
a divisão ele rendas que .se contém nos arts. 6°, SO e 12 dp pro
jecto. 

Votei. JJa Conuni:::'3ão. con1 a sua maioria: -pela -divisão 
as~ün feft.a~ bem corno pelas e1nendas que a este respeito 
Yeneeran1 e constan1 elo parecer. 

E direi en1 breves pal~vras, as razões :por que o fiz. 
A~ Inate.da~~ eonsig11a~la~ no art. 6() como fontes -de renda 

pura os servjços da União~ são_.· como sabemos: daql!ellas que 
por sua natureza devem .ser~ de preferencia, regulada-a por 
leis ·federaes; e: neste ponto, as disposições do projecto 
<~onstitucional se achan1 em _ accôrdo com as outras confe
derações~ taes con1o, as das republicas norte-americana; -·suissa, 
ar~entina e~ mesn1o~ a do In1perio Aile.mão: convindo talvez 
accrescentar que. alén1 das fontes consignadas no . art .. 6~ 
citado~ as constituições das -a.lludidas republicas mencionan1 
n1ais · outras~ não resel"vada.s entre nós par-a o Gove1:no Federa.l. 
. .. En1 ?J.OS2o caso. é ·certo e deYa sel-o, que as ·fontes de 
renda ao a1:t. · 6° .são. por assin1 dizer~ aquella.s de que pro
vetn a quast totahd~:de da Tecei ta g•eral do pa.iz, como é facil 
de ver -das poucas cifras,. que ora .submetto á consideracão. do 
Congresso . ·· · 

A renda -da in1portacão: no ·anno de. 1889~. · attingiu a 
~o~un1~- ~?e _8~·.5-15 >1-10.$369: e a. do in1posto: .. :-do_ -sello: réis 
<Jo.,191.o6.:w$<:>39. 
. . . _ .Ju~ten1os a e?t<;ls, mais: o rendimento dos bens- e servi~o:5 
Jlldnstr1aes (dom/tn·w fiseal), nos quaes. con1<l sabemos.· in
cluem-.se o Cot•reio c o Telegrapho, na ·somma total de· ·réis 
ltL 076 :337$346~ e .teremos un1a receita ordinaeia Jo réis 

.1!1~813:310$254.. . -
... ' ::\ia~ a -este C?rnputo accreseente-se ·a importaneia de 

·t. 6q9·:0.:>10·$940 4_o .!_mposto de industrias e profissões, -1e .~e 
o _Governo da Un1ao, por c-erto, não estará disposto a abrir. 
1nao .. 
~ - - ·UM ·SR. 'REPRESENTANTE- Mas isso não está n1encionado. 

· .· . o, :~R •. Al\1:..-\RO CAVALCA~~TI _ _:_ Mas :·o tem-··na .legi~ação 
f.1s,ca~ v~gen.te, .e ,poderá ·eonserval-o,- em :vi;sta: da -faeuld·ad-a. 
C~J~1~1~~!V~:·~~-·ªrt. .. :12 .•. ··-~· . -. · , :, , ~ ~';::·· ::. 

~-
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,Mais . outros · impostos· de . n1enor . · ünportnnci~ taes .c{) mo 
·venciil.1entos·· e ·· transpgrtes: . ef,c., qu~ ·perfaze~_ 1.266 :~89~920~ 
todos · os · qtlaes!'· :· ·reumdos· aos -··111.60ú':000$ ::Ja. mencionados, 
assef,'Uran1 para a União uma- receita de 116.000:00(l$. ,p-er
demos ampliar .e · .arredondar· ~ cifra, cdi~endo: - .cerca d.e 
1.18.-000:t000$0(){). : . '· 

UM Sn. - REPRESE~'"TA:.~E ...:... Dará para -.dois · tercos - da · 
despeza.. . · · · 

· · · · .. O· SR .. ·. -.A..~o · CAv ALC..4.NTI --. · .. Es.tes dados são, · como se 
vf: tirados da arrecadàção do anno pro::ômo' fiiidó dé"'1889 ... · ·-

' E' de · suppôr, · senão :de affirmar~ que · o movin1ento a5-
cendente de ·nossas · industrias · -e de nosso coronrercio proJ)or
e.ionará maior arrecada~ão: c a ci-fra conhecjda dos n1esn1D;-; 
rendim.ent<>:s~· no -- samestre ·passado., já . é um bon1 argumento 
a -este respeito. · 

Con1 effeito. -o prilneiro sen1estre de 1.890 consigna con1o 
J·cnd-a de importação e despacho marítimo :53.577 :-i81$·0õn. 
Calculando-se as · outrM. rendas. mesrno pelo anno anterior, 
~ dado que · o segundo s~rnest.rc · J)eodnza r·endin1mllo eg:ual ll•.l 

primeiro~ tere1uos: rlc importação, 1.07 .15 .. ~ :962~100~ a pro
, .-cniente do don1inio fiscal. · ·H>:076: 337$346~ ·o produetc• d ."~ 
seU o. C calculo) 5. 600 :00.0$ ;: do imposto. de industrias e- pro
fissões~ 4.80{) :000'3 (augni enLo ·Calculado); e de oútros in1-
posto.s. acima indicados ·e até aqui pertencentes á receita 
g-eral. ·1.266 :OOS.$: ·ou. tudo S(}lllmado. - uma receita ordiuari~ 
de ·134.897 :~488!$566. · , · . 

:Aqui tendes,. Srs., do GoD.eoo.resso. quant.;o posso . infor
lnar-vos ·con1 relação ~i. iml).ortancia · clà renda que o Governo 
da · União ·se re5e-rvara ·no projeeto -· da Constituição. Serão 
de , 136.~ooo :noo~ - a . 138.'0·0(}1:000$ ·na ,melhor hypothese. 

- ~gora, importa. confeSsar~ é : est-e, a-penas, uni térmo da 
qnestão! e para sua solução seria mister considerai: e eorh-
J.)arar ·an1bos o a · termos della. . . . 
. Procur.ei -saber de pessoa ·competente . no Thesouro Fe-

deral; n1as: apesar de toda a minha solicitude. não p.ud·e (-.h n~ar 
.a · conheoer1 · eon1 · exactidão~ qual é .. a despesa .. ordinaria 
actnal~ que- fir.ar(t a cargo do Governo- da união. · · ~ 

u~:r SR. REPRESE'NTA~TE - De . 1110do . que não pó de-
concluir. · · 

O Sn. A::\f.:\Ro . CAV_-\LCA!\TTI- ConcluireL en1 todo· o t;a.Su~ 
coino V. -E:X. vai ver. · 

Si é certo qu~ não J20Sso diz·er qual a somma total exacta: 
da despesa · ordinaria da União~ · poderei, · todavia. . apresentar 
sobre a n1esm3. um c.alculo razoav·el, aliás fundado. ·· qt.úú1Lo 
possivel~ nos propr!os dados officiaes conhecidos. · .:. · · · · 

O SR ... SERZEDELLO - Esses dados officiaes foran1 'forne~ 
c idos á Con1n1issão? 

. . - . . I . ... . . . . . 
O SR.. _A~L-\Ro CA VAr ... CAl\:"trr - ·Foram tirados destes : · do-

eunl:entos ,do Thazouro~ (Mostrando-os.) .o. . 

. A desJ?esa ger~l ordinaria. que foi ·Drçada = para. · o anno 
de .1890, . fora de i<:>i . OOQo:000$00.0. E :ste ·orçamentao não ·era 
e:x:aggerado~ :. pQrque a .. do .. anno anterj·or ·tinha . ~ido. de rP.is · · 
·153. OOi<l:OOt0$000. Vejamos,. agora, antes do mais! ·que encargios 
foram. annullados daquella . -despesa ··con1, a :.- nova ·· ordem - de . 
cousa~. ~crea_da _pçla .·.revol_ucão_. _. . . . · · · · --.. 

- ~ · .. - . .- ·- . , .. . . . . . '• . , 
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Temos a dednzir: desnec;as com 2. alta. admin:stração, 
incluindo a familia imperial, ·Conselho de Estado, e presí
dencias de provincias: mil a quatrocentos contos de rêb. 

Ser.vieos que devem passar para a mnnicinahdadc, con
stantes dâs· yerbas ns. i O, 11, 1.3 e 23 do Ministerio da Agri
cultura, taes são: Passei<> Publico, Praca .da · Acclamação. 
illuminção publica, exgottos <la eidaàe; e a verba . n. 47 do 
~fini .~terio do Interior, para lilnpez.a da Ca:plit.al: ao t·odo, tr~ 

·-mil e setecantos contos de réia; justiças da f• instancia, que, 
t;m qualquer hypothese da organização judiciaria, ha de ficar 
a cargo dos e~tados. tres mil e tantos el)nt.n~ de réis. 

O total de todas estas verbas deduzi~as (em cifras re
dondas) dá, .apenas, uma somma de oUo mil tresentos e .tantos 
contos de reis. . -

Ora, eaicnlando que a despesa ordinaria actual fosse 
egualmPnte de cento e cineoenta e um rnil "nnto~ de réis, 
como fOra orçada para o corrent.e anno, deduzidos della os oito 
mil e tantos contos de réis acima ditos, restaria para a União 
uma despe~a certa de cento . e quarenta e tres mil contos de 
réis. na qual. confrnnfada cnm a rPnda cal:enl~rl~ rie 136 ou 
i38 mil confos, já importaria em um grande de(icit • 

.Ainda não é tudn: 'iObre a despe7.a ordinar·ia acfnal: 
mesmo sem dados positivos, sobram factos que denunciam 
a sua elevação~ assás superior, taes. por exemplo: · 

O augmento do Ex-ercito e da Marinha e a eleva~ão de 
soldos; a creação do Regimenf<> Policial; a creação de nova~ 
reparticões; o ~nmmento de nrnP.nadn de qtlasi tndo~ ns fttnc
cinnari()s publicos; as aposentadorias e pens~es cóncedidas 
ao~ militare9: o novo mini~teri.o crp!,_rin: !l ~ aJPm rio tnn" ~3 
eonressões de ~rant.ias rle jnro~, subvencõ~s P. ontro~ favores, 
qne, embol'a ainda não pez"m .rá na ~l1a totalidade. irãn .g-ravar 
pnnco a po1H~o n Thesouro Federal em muitos mil contos de 
réis. · annualmente. ' · · . · 

Dn exonsto. vê o Cnngres~o cn1e a falta de dadng cnmplef,'l,s 
e, exactos não impossibilitt:t de julgar que as· fonf es de renda 
re~e-rvaõa~ no ~,.t.. 6°.- Rinn::~ ~np"'nrHi· .... -Se (Jl1P. ti,..~-~e rfP.IIas 
ó mainl" proveito. - não seriam bastantes nara solver tod-os 
os encarg.os do Governo da União. • 

. ~ 

O SR. Jn~o PtNREmo E ouraos - Apoiado. 
A nPcec:-sid~dP. de suj('itarmo-no~ d~ dnras conrliçi'Se~ da 

seme1ha_nfe facto, fez-me, até ~erto pnnto, suppor dispen:;aveis 
outras 1nforrnacões para o que tenhamos de dec!dir .•• 

. UM ~n. REPRESE~"7ANTE - Como? v. · Ex. di:;pensa as 
informações? · . ~ . 

O S~ .. AMARo C.·n·.·\T~CANTT - Sim. Pol'qué ha .. uma cousa 
neste pa1z. que fl . a menos d1spensavel· actualmente -é a 'sua 
ConstHnicão. (Jtf?lito bem..) . -

_ Pen~o, sP-nhf')res do Congresso. qne ne~ta ql1estão_ como 
em outras, não basta qnerer qnanto . se indica de melhor, é 
miste.,. ter mP.ios e cnnd~cões tie reali7.al-n .. (Anniados.') 

·Ha talvez al~nem m1e ignore qne as verbas do orça
mento do corrente anno, relati·vas á de~pesa com serviços. que 
se n~vem. con~~derar como divida publica, por si sós, exeédem 
de -60 m1l contos. . · · · -~ · ·- · 

·Para ·'!'erifical-o~ bastará fazer .o · compúto: ·das· verbas 
orçamentaz:1as ns. i a 5, e, mais as~· de · ns. 7, 8, 23 a · 29 e 3.2 
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do Ministerio da Fazenda~- e as .de ns. 14, 27 e :31 do .Ministerio 
da Agricultura. todas as quaes representam despeza cer~ .com 
mist.eres · que constituem ·verdadeira · divida · para . o Thesouro 
Publico. . · ·· _ _ . - .. ·. · . . 

Em todas ·as ·grandes ref-ormas, quaesqu-er ·~e ,sejam, 
e ·mtiito mais -nesta; , que é ·uma reorganização pohtba,· ... si .de 
um lado · :mporta= sujeitar os· factos· aos · principias, ' do outro 
sobrevem a imperiosa · obrigaoão ·de ··curvarmo-nos ás. leis . da 
possibiUdade prática~ · E' as5im que eu ,encaro a divisão das 
rendas feita no proTe·cto de ·Constituição, a . que dei o meu 
-voto nesta parte~ · · _ .. 

Não encaro-a; -como o melhor systema que devessemos 
livremente adoptar, sobretudo sabendo- -~ que · · a -razão. :.finan
ceira · será para os estados a forca preponderante ·.de auto
nomia real para os mes~os. Sei pela experiencia, como filho, 
<Il,le sou, de um Estado que sempre subsistiu, por assim dizer, 
suf!ocado etn suas aspirações, pela ·falta de meios. 

Não ponho · dnvida · em votar por qualquer plano ou ex-
pedient.e que appareca melhor... . . . 

Direi como Jefferson: <:...~ renda do Estado é o proprio 
Estad·O'>. Mas, tud,o· isso, não ~ obstante .. o facto snh~iste •l 
rPesmo, com as· suas eon~eqneneias inevitave.i'l. PoderPrnos 
obrar livram ente. qnanf-o á fórma da renrgtan1zacão pnlit ica 
ane vamos dar ao paiz: qnanf.o, pnr~m. aos sens elem~ntos 
financeirGs, ans seus enear~ns rontrahidos, temos que obe-
decer ao 1mnerio das circ11mstanc1as. . 

E' preei~o que um dns estados CNla á União os ' T-e
cnr~o::; e os meio~ 1nd1snen~nve1~ para , . sati'~fazer as ~rnnrles 
dc-c::npzas a m,P ell:t e~t-1 nhriçrarJ~ mnitn pmh""'tl all!"nrnas 
des~as provritlham de · a~tos dos· governos praticados SPm a 
devin~ atten~ãn n~ra r-om a ~r"lnomia dt'l~ ninheirns pnhHcns. 

E . ~i p~-ra tant.o não h!lcdam ac:: renõ~c::. a e~perar. rins 
a~ts. 6°..:;:.-e t2. seiarn ac:: õ;ffi~lllrlt"trlPc:: sntvitia~. no mnmenfo, 
pnl"'<: ,.,.,pinc: if" f''~"~"rf;fl'l. rP.~~hr~n~n-n"q mnifn Pmbnra n di
reito de; quanto an fufu_ro .. não ·admitfir clP.s-ne1.a. nn Pncn~!!'r; 
aTcrum nrdinarfo snbrP. ·I) ,.,PQnu,..n FP.tierat riesde que pa-:se 
alPm das forrag orra!Y'~r.tarf~s da S11a tree.efta·: nor minha · 
paT"fP., · ~:~hpre7 'rn"Y\prfr. em t,rr,nn. n- men ~eve-r: r,.,a~. ·agora; 
seria inconveniente crfar difficuldades ~ nesse ·sentido. 

U'1-r ~Jt. 'REPR~SENTANTE - Mas .. esse· exp'ed1ente· não ·.ri-
solve a questão. · · 

O Sll. · AMARO C.<\VALCAN'l'I ~ ·-Temos ··serviços.'· :indigpen
~aveis, . qne não nodemos deso:r~nizar: , temo5 . o credito pu
lllico. o :oagamento rla divida nacion3L one -não. incumbem 
aos ,estados, -ma5 continuam a cargo. çla UnH~o. · 

U:\I -SR. DEPU~Al)() : - V .. · Ex. éom;nét:te . ~- erro de -deSCQ- . 
n:hecer a soberania do-s· .estados ·da União. · 

cry SR. AMARo C.:\VALCA!\"TI . ...:..;.. ·Não: ·não· · aecéUo a theoria
d(i nobre ·Dep.u:t·aído: em uma Federação não : 1la· estados:-sobe.;.. 
ranos, estes têm e P~ereem a autonomia de poderes,- que· lhes 
são regervad~s _nos limites da Constituicão; o sobe~anô unico 
é o povo. a Na~ão. (Apoiados.) . · ·· · · · · · ·. · 
. . Continúô ~ . ·senlíó:t'es, ·como temos- vjsto das cons.ideracões . 
feitas, as rendas reservada-s rara. a· União . -·são . mani~está~ 
mente· noucas ou · i:Iisufficientes. ' 'Entret.ant.o;·· e:ra. · _deante·· d~sta . 
realidade que a Com.missão dos 21 tinha o ··dever· 'de fixàr 
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tan1ben1 uma parle ' certa ·para o~correr . . á. subsisteneia _ dos 
estados . ' ~ " :; ' . · . . : '- ·:.. . . . . . 

· · O Project.o do Governo consignará. com.o rendas cxclusiYa:; 
destes. as enumeradas no art. so~ istó é, o imposto . sobre a 
propriedade territorial, -.. o · imposto de· transmissão ·de pro
Pfiedad.e e o de· exportacão até 1898~ !~econhecida~· egualment.e, 
·aos estados a .'faculdade de: tributar · cumulativam-ente ·.as 
d~mais .n1aot.~rias. não d·es;ignad:is no·s.. art-s. 6° e SO. · · 

· · A' ;enumeração das fl)ntes deste u1timú . a:rtigo ·a · maioria ·· . 
da · Co1nmissão a.junt.ou o in1po.sto sobr-e _predios~ e~ por en1enda 
niinha:, que foi rejeitada, -desej.ci .que se. fizess·e o mesmo re
lativarnentie ao in1:p-ost01 de i.ndustrias . e profissões. · 

·F Ora~ vê o Congresso qu'c as fontes de renda -para os <'·S • 
tadQs· sãú por d-emais insignificantes~ ao n1enos present-e-
m~nte. . 

() in1pnst·o territorial não -;,~sist.e . 
. Sou! 1'\nt.rP.t.antcv. ·r!~aq:uell~:-; que pensam _ que elle~ pôde 

f'Xist.ir (.4.}w.rte~). etnl>orn. dP ·nm n1oóo inc_omp1eto. por Jl<lS 
fa1tm~Pn1 3~ ba~(\s· sc-i,'nf.ifica.; nn' t .~r.hnica.~ })ara estahele~f:\1-o. 

E' questão ri~ qnP. nãCI uw cte .·f~npnrei n~nrn por ni'irJ s~t· 
n or.ensião n1ai8 nppnrt.nnn. . 

Qnnn r.o uo do t r·an~m i:-;~ikt df! JH'OfH'ÍI.~•Inde. .-•111' dera pal'a 
renda gt"wrtl :;.IIOO·.Oi:!O*~ ei~ a p1·inv~irn c~nn<·.-.ssã.-• r•~ita a.-.... 
r.~tados. · 

-
TJ~r fo:tt. RJ~PI\l~~f~N'J".\:"'rJ~ ·-- Di\'ida-~C' is~n r•r11• ~ 1 p:lrn 

yi!r·. o. qne ri!J. 

. O Su. A:\URO C.\ Y.\l.t.:.\~Í'l - () iJnposh'l pr·Nii:ll nndn 
:l.U.f:Hl•.:m1.a a rP.ndn do:-; ,:~stadn:-:. Jtnrxtt.e J:í lJ~"rtr•ur.ia a r•=--le~. 
O ütürn in1p(}5tO. que lhP~ :l'ú i r•~:.:.~r-~'atJo. fni o da. exportação. 
c11rn :a linli-t.a.t.h·a ·de "l'll-l'iW S'(.ínu~nt.A nf.c~ 1RDS.. Confesso. ·Se
nnm~~ .. não .S~i . C\OnlO fl Cic..rVel'llO. afl promulgar O :-;eu l}('4~ref.í•. 
s:nppoz-~l' nn flireil.n cJ,"\ fixar un1 :"~mPlhant.c t~r·nlt1! -Tod~.~~ 
~abem qne o f.t·ihtdo :;;obre~ a. export.ação <~~ en1 f.brse. anU
n~onomico! nn1a v~z quf.\ ;.:r•;l'va a prodne'}ã.o propria do r•aiz. 
'!sto ·~- a8 suas forc::-as . prodnctor.as. !\las que. reservado. hem· 
nu · nial. o rnrsn1n impostn par·a alüncnt.ar a rninguada. 1··~ceHa 
dos f\r~l -ados. fiqnP- ainda ao ·GoYP.rno -da União a IJ1·e:poteneia 
cit~ i·mpor o· dia en1 qun deva ext.inS~uir-~c e~sa :fonte Je. 
renda. quando a vida finane~ira dos PRt.ados deve- continuar 
:Côra ifn seu -conhee.inltm•to .e competencia; é~ com effeH:.o, um 
zêlo incomprebens:iv~l! A Con1nüssão obrou, . portanto, bem 
~npprimin.do aquella limitaç.~o de tmnpo. 

· ·o $R . . z;~J.L\- Isso é~ apenas! a prova ·de aue netn· sen1pr.~ 
a ~ciencia · _é grande. · · 

o . SR • .AJ.L-\:RO CAV.:\LC.-\.;.~TI - Este itnpostó de exportação 
rr~nd~ en1 todo o pa.iz :17 .n1il conto::; . 

E. assim. v~.ianlOs : 17 nül co.:ntos de exportação. con1 cincn 
1ni1 -do ilnpostú de t.r·an.smissão.- 1!P-r•"\Jno:5 2\2 m i1 e-ont.o:::\ 
Dt-n1o::; que o in1po~f o sobre 1wcdios rendii a sonima de t.r~::
n1il --contos. como é rln e~pcrar. e attinf'il'~n1oflS a. 25 mil conto:'. 

· }~!~ · aquL Srs . rln Collonrt:~sso~ o que- toca aos estados da 
(1 iYi~ãn feHa pelo projecto. . . . 

J.J' .nxa<:t.o qne os .es tados fên1 . nlg1111S QuLt•ns -pcqtwno~ 
h·ihuto~ .. hi. ~eus. qn~ pode1·ão con:;ervar. . · ... . . 
.. · )las · tod0~ clle:; .. h~n1 -:::.ahcmos~ rendcrn ·parcellns in~igni- . 
f1cantes~ rP.latiYan1entc. . - · 
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tSú· no fntnro. si o . df!Senvolvimeut..o das industria~ fô.r 
desde ·já accelera·do nos differentes estados~ p·oderão estes 
tirar rnelhor part.ido· <las suas fontes de renda. Com -certeza~ 
o in1posto territorial, o imposto sobre .o . capital e ·outros .po
derão -dar.:.:.Ihes. ba-stant~ para as sua:; necessidades; . e uma 
pron11>ta revisão · das : ·suas. leis fiscaes neste empenho deve ser 
r.-ara. o5 nlesmos ' tarefa. inadiavel. ; . ' ' ' . ' . ; 

. Esta esperança', .porén1. não . desfaz . as . difficuldades . do 
. n~onJen.t.o pr.esen~~~ . em que· a vida economica de todos · os e-s
tados. salvo um ou oútró~ · é :;imple~mente rudimentar~ ·.graca:;·· .. · 
~í, n1á politica . financeirn até aqui seguida . de pretender-se 
jo-rja'l' finanças prosper;:ts~ ~en1 ser· o · resultado do des~nvol
' :in1ento econon1ico do paiz. Este foi o erro mais g!rave; que 
tem · prcdon1inado em toda a nossa vida economica c finan-
ceira. · 

Bem sei que para ·o n1omento~ tratando-se de despezas 
ext.ra0.rdinarias em un1 período anon1alo de organizac-ão po-
1if.i(~a. ns~im eon10 para a União~ tatnbmn se dever:\. facilitar 
no.;.: •l~farlfl:õ; O:-' nH~ios bastantes de credito. 

l\la~. 8(~JllJ(.,.es .• ~ 1nisf.cr att41ndcr: o credito fornece n1eio~ 
lõl'ftYÍi•:nt·in:--~ rrenri;O~ leÍnporarioS. J~n1 boa economia. fino.n
('.(•it·a. todo o recurs-o do credito deve ser ~atisfeito con1 o 
"u~·mcnt.o de novas fontes · de rendas; do cont.rario, teríamos 
d(~ proseguir neste erro financeiro de toda nossa vida~ en1 
qn~ a. somrna de nossa divida publica foL sobretudo~ auginen
~. nt.la pela necessidade de côntrahir novos emprestin1os, afin1 
de 1. 4l ·r·mo~ c·Oln que pagar os anteriores ao seu vencin1ento . 

.:Peoseguindo~ direi: Enlbora certo, n1uito· certo da in- ·· 
~uffiei.~ncia das fontes de· renda que for~m pn,rt.ilhadas, nen1 
11or· i~s0 deixarei de sub~crevel-a, com.o ·nece-ssidade in1po~ta 
J •nln~ no3sas condições. ~-==-==-- - · 

Quanto á União . .. quando chegar :a no5sa vez de fazêr e . 
:lf)J)l'OY::tr. o orçamento federaL deveznos cstudal-o verba por 

:· ver-ha.~ e cnl ão saberemos ·ctunprir a nossa, obrigação ácerca 
da P-eonomia e . uppli'ca<:ão . dos dinheír.os public.os, nada con
c:;~ntindo que possa levar ao descredito pul>lico. 

A mesma norn1a de conducta, é .de e.sper-ar~ terão, .sen1 . 
cluvi da~ os rcpre·sentantes nos estados. 

UM SR .. REPHESENT.:\NTE - E até lá? 
O Sa. Al\r~\Ro CAv.t\LcA~"TI - .Até lá. não se. arrcceie V. Ex~; 

os estados · terão bastante patriotismo!· con1o nós outros~ aq:ni 
. s~us representantes, para não desfaUece.re.m · de.ante das dif
ficulrlades que .o mon1ento e a~ cirenn1stancias lhe~ in1põem. 

De bOin ou .mau · grado, a União c os estados. hão de en
cetar a ~ua nova -existcncia, cotn os ele1nentos que nós vieram. · 
do . Br·asil-Im;perio... . 

Eis ahi porque. já t.ive occasião . de ponderar que a 
ciscussão da 1nateria dos ar.t.s. õ<>. so e · i2 não . ne.cessitava 
~er adiada.. Todos os dados que nos· foren1 fornecidos~ não nos 
habilitarão a n1u1tiplicar a: receita~ que .é a nossa actnal . ne-
ce~~idade. · 

_Q SR. .:\.uot:STo DE FR:l~IT~\s chl.. un1 aparte. 
- ~-- .·:.:+;:_ _ • • • • • 

-- ·O Stt . .:\).IARo. CAVALCANTI· - Eu não considero. senhores 
cio Congrcs~o~ n Uniã.n separada_- elos estados~ n.en1. os estados 
~eparados . da União:~ ·Eu conF;idero a . Nacão Brazileh~n~ cujos 
compron1issos ternos o dcYer rigorpso. de respeitar . e .cumprir. 
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Senhores do . Congrasso~ ne~essito ajnda. oooupar-me de 
um· ponto!'. para.,.o .qual chamo a.:vossa .. attenção • • Quer~ fallar 
da. ·emenda relativa aos 10 % tirados do impo~o ~obre impor
tação. .Já sabemos, pelos dados. que nos foram fornecidos:. 
que, si a renda da . importacão fôr .· calculada. sob:r~ á ba.Se . ar
recadada no anno pasaado, ella -dá. 89.1{)00:000$, .o que quer 
dizer que, para .os estados, ficaria deduzida. a importancia de 
cerca de 9.00.0:000$. Si. porém, a renda fôr de i't)7 .000:000$, 
baseado o. calculo na arrecadação do ultimo semestre, po
derá ser elevada a mais 1 o. 000 :-000$ a iiriporta.Iiciá que a 
·emenda propõe em favor dos estados. . · . . 

A renda da . import2.cão, é preciso notar, desde qua este 
paiz. está constituído, foi sempre aquel1a que forneceu ele
mentos financeiros estaveis; podemos dizer que sempre vi
vemos das rendas aduaneiras: nunca tivemos outras senão 
insignificantes 

O SR. PRESIDENTE- Lembro .ao nobre Senador que está 
exgottado o seu tempro de f aliar. P:e~o que restrinja seu dis
curso o maia possível. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Obedecerei a V. Ex. 
]~ui um dos que votaram pela emenda dos 10 %, e vou 

explicar ao · Congresso por que. 
A penuria dos e·stados é conbeci~a. (Apotc.dos), as fontes 

de renda. ·que lhes foram reservadas, nãn d~o presant~mente, 
·nem sequer para a metade das suas d.espezas. (Apoiados e 

. apartes.) . . _ 
A maioria dos est~dos.. que cnntribue com parte - ma

xiina para essa renda chamada de importação, como a Bahia, 
.Pernambuco e Pará •. .- · · . · · .· . · · 

U1-r ·S-R. REPRESENTANTE -Não esqueça OS pequeninos, a 
que V. Ex. pertence.. · · · · . · · : 

O SR. AMARo CAVALCANTI - Vou na ordem; lá chegarei. 
AJagf>as e outros, nem sequer~ nn momento actual. podem 

tirar vantagem de algumas das fontes de receita que lhes 
foram reservadas. : · · 

Pernambnco e Bahia. por examplo~ não teem imposto de 
expnrt.ação (Annfczdos e apartes), pnr-que a pr"'~ducçãti destes 
e~tadns. consistente, como é. de assur.ar e algodão. não snn
porta imposto da naf.nreza alguma. (Apoiados· e a'~"~artes.) Tal 
~ a baixa do preço de taes productos, que mal cobre as de~ 
pezas do custo. · · ·. · , · . ·· 

Em vista· de taes cnndicões. me . paraceu justo qne a 
maioria dos er::tados, digamos. do Espirito Santo para -o· N~rte 
e incluindo alguns do Sul. como Santa · Catharina~ Paraná· e 
outros. c~ntribuindo com somma constante· e ás vezes avultada 
para o impl")sto de importação (Aparte.s-), reservasse para si, 
ao menos ·no primeiro periodo ·de sua reorganização~ em que 
as suas de~pezas ·avultam ·e crescem necessariamente, uma 
-parcella dessa receita, que é certo, e arrecadada dos seus ha
bitantes. 

Porque. attenda-s_e bem. o projecto lhes consigna outros 
impostos; ·mas este~ não· existem effootivament.e (A'poiàdos); 
lhes dá o imposto territorial~·. · que não e:dste.· lhes dá ·o im
posto de exportação, que não ha ou não p6de haver geral.:.. 
mente. (Apoiados e apartes.) 
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.' · · Que ..:.se reserve~ sem duvida, p·á.ra à Uniã~- o imposto de 
1mportacao, _é. natu!al e c~nse!lta.n~o; . mas nad.a . impede. que. 
ao mennsp como me1o .trans1tor10, tire-se deste tmposto, . que é 
realmente arrecadado das forças vivas dos · estados, ·porque 
àeriva . do seu commereio e industrias, do ·seu · consumo em 
geral -:- uma· parte minima que auxilie· aos mesmos estados, 

- - E' verdade que. eni aparte, se me interroga: como dis
tribuir praticamente estes 10 %~ si alguns -estados que pagam 
o . imposto de importação, não teem alfandegas e, c-onsegujnte
mente~ · ilãc> ha -meio ·· de · saber-se a cifra do seu rendimentO 
respectivo? . 

·A' primeira vista. o aparte parece de _ grande valor e pêso, . 
porQUe, em vel"dade, . bem desejara eu. que, tratando-se agora 
da divisão d-o patrimonio nacional brasileiro, todos os estado~ 
ficassem cgualínente aquinhoados. Mas attendei. . 

O SR. PRESIDENTE - Observo à o nobre Senador ·que a 
hora regin1ental está exgott.ada. · 

ro Sn.. A~L-\RO C<\V.ALCANTI - Mas eu não pos~o deixar de 
concluir; não hei de deixar meu 'J)ensamento incompleto; e, 
por iss0, pP.CO que V. Ex. consulte á Çasa sob-re se n1e consente 
continuar por alguns instantes; afim de não cortar . o meu 
pen~amento ~, . : 

Vou. porém. terminar; e. como ia dizendo, bem desejara 
obter a maior e!.!Ualdade na r~part.icãn do pn.trimoni'1 nacional, 
mas esfa repartição é de~er:rnalmente feita. digamos toda a ver
dade. Eu só veio a desezualdarle. nor tona a parte ... Ha estanos 
qne teern centena:: de leg-nas de terras devolutas, e ha outros, 
como o Rio Gr~nde do No1'te. que nã~ tem .uma sequer: ha es
tadnR. em que: ha po-rtos de n.vultarln cu5tn nor sens melhora
mentos. e <lutros que. 5endo me·l'hor dntados de meios e 

~-n1Plhoramentos economicos de f.ocia ordPm. poderão mais 
facilrrente nrosperar, e cada nm dene·-s contjnnará na nos:::e de 
taman ht)~ bEm~. que :::ão, . cnmparat.ivamente. verdadt?ira::: des
eP.'lHtldarlPS. O,..a. ~s~im sendo~ que· muito é que na divisão de 
uma r~nda-.-transit·oria, como é a dos 1.0 % em qnestãn. nãr> 
se possa aproveitar e(lualmente a tflrfos. m~s que se attenda §. 
sua maioria~ que aliás são os necessitados? 

Ahi tf\m a minha re~posfa. PrefeTia que . me dessP.m og· 
meios dP. dividir as fnrcas econnmicas com a e!!nalõnrle cnm· 
ane ~e riPve-ria fazer P.ntre o::: ~u~cessore~ do nafrimonio na
cional. nu e ~~'") a~ anti~3S p-rl"vincias .... Do contrario. não VE"lO 
~ave inil,~fica em nriv::J~ 1\'!inas e Gnyaz. ane nãn · tf~em al
fanlipsras. ÕP. 11ma parrella dP. rencias, . cnumõo Mina~ tem 
melhoramentos que outro~ não teem. e quanrlo Govaz tP.m 
ter,..~~ que valem uma riqueza, . e muitos outros estados não 
as t~n1. . 

E' p,..P,.i:::o o maior nat.rióti~rnn. SPnhnres. na soln,.ão nas 
ach1aes rliff;cnldaõe~: imnort::J. n~n esauPcer qne torlf)s de
vemos COO'T'P'rar, . n~ razãf) rl~.~ fn'T'C3S P, TY'IP;OS nP mlP d1snnmos, 
pa"':t o melhnr ~;dto nnc::::;vel da nascPnte fPrle-r,:)r.ão. 011em 
m:;!is tP.rn. mP.Th"r nnc:i ... ãn oc~'noa: tem nnr- isso rnPsmo. a 
obrigação e res-oonsabHidade maior· nesta obra de patriotismo. 

A!!'O,..~ re~ta-me d~sm,fi-r a auesiiio de 'h~ncos õe Pmi~~ão 
pa.,..a combater o monnnnlio. qne rennfo idéa prejudicial e 
infeliz em Tloss~s cnncF ... ões. ·(A 11niados.) 

· Precisaria egualmente restabelecer a emenda ao art. ii; 
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que :-me· parece . ilidispensavel . ao·· .sy5tema que :vamos·: 5nstituir ... 
· ·.ó · Sa. B.APTisT~~~-DA MoTT-4. ·.-·Dá Ueeri~a ··para um -àparte? 

Já está dada a hora, e ha mais oradores inseriptos. · · 
: O.'SR~ .A."\iAM ÜAV_.\LQA..~I _. ' Eu peço a: v·~ E~.~ Sr.· Pre

sidente~ .que • consulte a ~Casa sobre si . me consente ·f aliar na 
·· segunda . hora!' -por.que j-á esto\l. inseri Dto ].)aTa· fallar segunda 

'Vez., 

0 ·SR. }>RESIDENTE - ~ão po~.SCLCOnsuHar a---Ga.sa .. ... _ 
10 SR. ,A . ..~."\r.ARb CAVALCANTI - Então, eu me as~ent.o. 

(_4.poiados~ · inn'ito bem,.) 
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•. . -· .• ARRECADADO:' 
· - .. .. .. 

RENDA ·CONHECIDA! 

Ordinaria.: · -· · 

' . !889 

. . ·, 

i.0semestre de 
. i890 

Importacãõ~· -~· · ·~~ ·-.· • · ~ · . ~ .. ·~. 
Despacho mari timo. • ·• · • • 
Exportação. • ~ . • •........ 
Interior. . ~ . . .. .· ~ ...... .. . 

'89~025:052$887 ~ 53.320:602$966 
520:357$482.. _.· . 256. :878$08-l! 

:17 .268 :3i2$7i5 . 8 ~703 :879$914 
41.068:314$350 18.37~:338$754 

147.900:037$~94 80.653:7!3$718 
Extraordinaria. !. • • ,. • ~-- ••• 12.t60:706$~83 4~212:1i3$928 

160."060:744$077 84:865:857$649 

A ·attender; com relação ao art.. 6° da Constituição: 

:a) : Arrecadação de tss9·: 
. Importação e despaebo ·. marifimo .••.••••.•. 

Interior (bens,. serviços do Estado) ••••.• 
lnt~rinr · (s~lln : do papel) .......•••..•••• 

·Mais: (indlJ~ft-ias e profis~õe~) ••••• ~ •••• 
Idem rle transporte, vE.'ncimentos e do 

·gado ••.• .• ~.;~~ ••• :.~ ... :~ .................. ... . 

b) Arrecadação e calculo de iS90: 
. . . ' 

.. 
I ~ 

89~5-iS:.St0$369 
16:076:337$3~6 
5: f ~·1 :5()?$:í93 
.4. 669 : 050$9~ o . 
ii266:4S0$929 

ii6:748$:50t$11i 

·rmp~r~~ão. . • • • ••• ~ •••• .- ..•.•• .•••.••• - . i 07 ~ f 54 : 9G2$ t oo · 
Interior (bens, serviços. de Estado) egtial . 

·.a f 889. . . · .. · ~ ............. ~ •••••• •.. !6. 076 :337$346. 
Inferior ·(seno ;de papPI, calculo razonvf'l) ~ . 5. 600:000$000 
Interior. Imposto de industria . e . profissões . . 

-(idem). • •. • • ••••.•••.•••••...•••••• ~ . 4 ~ 800:000$000 
Interior. Trfem pe·: f.ran~'P.orf.-e,. vencimentos e · _;. . 

do .ga:do (egual a t.889) .•.. ·•. •.• ••• . • • ·il266:.18.g$920 
Exclue · penas dagua, 868.179. 438, predial 3 ~ 786 : 6~ 9$680 . . .... . . . . . ~- . . . . . ' . . . 

t !3~~896:~88$566 

A attender.! com relação ao art. · s-.: 
a) Arrecadácão de 1889: · ··· ··· 

! . . 

Imposto de transmissão de propriedade ••• -• . 
Exporta cão~ • • r. . • ~ •••••.••••• .- ~:-•••• ~ ..... 
Sobre . predios. .i(da receita provinciàl) eal-

culo •••• ~- ••. _.-•.. ~· •. · •• ~ •.••.••.••.• ; . ....... .:.._~:· 

' · 

5. 617:477$765 
i7·. 286:312$770 

. 3. 000 : 0()0$000 · .. ------
I • • . · · ~ · 25. 9u3 :790$530 



· -~-· 
-

DESPESA · E ~RE~E~_TA . PRO'VINCfAL EJ."\1, :J:8~:1818l9 ·.Ç); 

. -· 

? 1. AmazonS$ . ... .: l•.·.···.·-·~· -~ 
· 2 Par.ci. • • • . •• #~ ••• •• ·.···~·..:.•;.- . •: 

j) 13 Maranhã() •• . ,.: !•J ;·;·: · . , . ,.: 

~ Piauby •• . ~ ............ . 
·5 Ceará. ." . • :.: .. •. •:· •••.••.•..• ; 
6 Rio Grande · m>.- Norte ....... . 
.7, .Pàrahyba • • · ~ · • .•••. .. :.·~· · 
8 .Perna.Ill:huco. ·" .t 1•:· ··· ·· :· • • , 
9 AiagO~ . • ~. , •..•.•. •.:·:.·:· ··· l· ··: 

10 Sergipe . •• "·· • . · ·· ·· -· ..••.• , 
i1 Bahia. . . .. ~ . · .·~·-· · L• .. ·..:·~·; 
.i2 Espirito Santo • .-. ,.:•l• • • •J 

i~ R~o de Janeiro .. . ·.·.· ··.;. •; 
11 1\'linas Geraes . . • • • 
15 S. Paulo. • • ••• :.: •• ; •. 
1!6 Paraná. • • ·.: .:. :· • • ~ •. ~--~.; 

~ . . . . , 
i 7 ... anta Catharina ••••..• : 
:18 Goya~. :. .• •.• • • •. ··=· •.• : 
i9 R lo Grande do Sul ... .. 
20 .Matt.Q ~ro~~() ................ , · 

D~peza ··· 
. . 

· · ll.ece,it_a . i · 

~.802:92!$600 1.980:847$000 
a .• 073 :672$383 . ·.a. 995 : 131$ooo 

~67:142$89~ 715$906$099 : 
244:410$09i 236:579$093 

1. i 03 :551$483 . .1. 06~ :093$566. 
ti34 :575$418 . . 398:520$481 
524:857$306 524:857$396 

a.. 577':870$950 2. 822 :269$120 
. 819:432$516. 674:101$334 
673~964$932 800:000$000 

3.345:101$171 . 3.213:726$396 
646':849$500 . 903':300$851 

4.300:256$284 4.399:256$284 
3.47~:000$000 3.4i4:UUO$UOO 
.A.080:318$200 4.149:000$000 

.922:671$360 922:671$369 
365:914$000 365:97~$000 
225:33~$982 'i9t:373~~72 

2.843:3i5$409 2.83i:~00$U00 
230:126$464 ~,~tS :26à$~02 

32.890:414$108 33 . ii0:876$863 

Direitos de importa cão ••••••••• 
Ditos · de · consutno de mercado-

92:315$333 

f.9-i4:599$462 
13.961:86~$952 

531:Hti-i$106 
. 9~:6-i2$0i2 

rias nacionaes .• ~ •••••••••. ; 
Di tos de exportação •••••.•. ~ ••.• 
Dizi1nos .. .; ................. . ...... .. · 
Despacho mar i tin1o. . • • • • • • • • • • • :: 

· · Decima predial .- ................. .. · · 
lm~Josto de industria e profissões 
Decirna de ·heranças e legados ••• 
uuposto so.iJre compra e venda, 

excepto escravos (transtuh;
são de propl'iedade) u •••••• 

Sellos das· palenJ es da Guarda 
Nacional, arrecadat.lo pela re-
ceita geral .••• • •.•••.•••••• · •.• , , 

Novos e velhos direitos, provi
mento de· empregos, n1ercês, 

·· papeis f~reuses . e demandas 

: 2.81-i :U~0$151 
. . 1. 439:913$794 

1.~t5~:111ff;665 

313:200$872 

70:580$697 

. 257:526$941 

(*) . Segundo . orçamentos e balanços . das provincias •. .. 
· · ( ·) Este. quadro não. confe1·e ex~clamenle com o an-

. -terior, ma$ serve para base de .calculo. por. oonter todas as. 
fontes de receita prov.in~iaL · . · ·. · -- · 



.. 
~ 544·--

.-Mat.:r.icula -do · Lyeeu .•.••.. ~ ~ . • . • · ·:ri :-,~~ .. 9 :8Si$o·oo 
Desconto de vencimentos e pag-a-

. n_1e;llos . feitos uclas repa:r~ 
· tu:oes f1scaes . . ....•..•..... 

-· Emolumentos da~ reparticões 
. · provinciaes ~ .............• . . 

Pcdasio-~ taxas itinerarias. por·-
tagen1, etc. . . . · ........ ~- ... · 

219:335-$851. 

·. :,o"" • 9'>8C!,...6,.. 
...,G,.:) ., ""' 'il I I 

1.899:232$58:> · 
In1p_osto ,sobre loterias - :(capital 
. · · e-premios)l .... .... · -~ ........ _ . . :. · . · · ·230.:975.$400 · 
Productos de loterias =(beneficio) 206:370$000 · 
Imposto sobre escravos (trans-

. . missão e taxa annual)' ..... . 
Taxa addicional sobre todos os 

impostos ........... · .... . ... . 
:Rendas das ·estradag de · ferro 

custeadas pelas p1·ovincias ... 
Dit:.t _de . bens e proprios Jli\o-

':--InCJaes . ...•...•.••..•..•. • 
:Uultas por infract.ão : de leis e 

regulan1entós ... : .......... . 
CcJbr·an(,;a da divida · activa ..... . 
Reposições e restituiÇões ....... . 
Renda ext.raord1naria, do event~ 

não · classiJicado~ ~pr.cmios e 
donativos .... . ........ . .... . 

.Auxilio do cofre g-eral para 
:t fol'ça polici~l •.•.. · •. . .. . ••• 

638:6.2'1$083 

396:404~758 

. f . "'6" •')1!'>~1° ·1 • il ,-, ·-·v_,~· ;] 

180 :-6-21$92!) 

:147:111$801 
819 :•0:5'0$5-í() 
.934 •369~'""0~ . - • _ ,.,~ ,. l y 

520:626$888 

31.3HJ:281~977 

Des pe:.a pro·v-incfal Jlo:~·. tit·ulos ·( *) 

Assembléas provinciaé~. • . . .. · 
.Secretarias: das presiden0ias ..... 
. .:\cln1inistração e arrecada~.ão das . 

rendas ..•.. . ..... . ........ ... 
Jnstruccão publica . . . ...... ~ . . . . 
Culto publico .... .. ....... _., . . ... ·. 
Instituto vaccinico .. .. ..• ~. ~- -~ . ..• 
Aposentados·~ jubilados . ou-· --re-

1.226:008$499 
795 :08'5;~61 n 

.., 51\ ' ·t'"'O"'·r.:: r. ~ v • • v.:J.- - · I ·l'ôl ·l.:t· 

7.18-6 :727·$-006 
98:123$1017 
22:067$767 

formados ............ :. ~ ~ ..... 1. 4::>0 :D52SJ59~ 
Corpos. de Policia ... ~ .. . : ~· . ~ . . . . . 5. 50-1 :538$827 
Cadl)ias - · sustento . . vestuar.io:· .c . .. .. 

tl'atamcuf'.o de pre~s pobres 
. c outras despezas se1nelhantcs 

III u tniuação púJ)Iiea .•..... -~ · ..••• 
Subvencão a casas de caridade e 

·hospitaes .........••....• ·. · .. 

t .'169·:tm0$71R 
1 • 'í17 ::5,148.13-1 

6S9 :109$099 . 

. . 

('*) . Estes .. algarisn1os .referem:-se ao .exercício =de 1885-
1886, n1as $erveni.' de estudo co1:nparativo •. 



·.-5,,... 
- -lt> -· 

Subsidio ás cama1~as 'ntunieipacs .. 
Ca.Leclwse e ch·Hisar.ão de indíos. 
O.brâs . ~publicas .... : ........... . 
Estradas de ferro custeadas ·pelas 

províncias ..........•....... 
Garantia de .iuros a estradas de 

f erro ...................... . 
~ubvencão a con1panbias e enl-

pi·ezas de navegação ........ . 
'Di la a engenhos centraes ....... . 

-··lúili1i:f:·í=-a·éãú-"' ·Éç ·colonisação ..... . 
.Juros c a1nortização da divida .. . 
H.cstituicões · e ~eposições ....... . 
Exerci cios findos ............... . 
Despczas diversas e eventuaes .. . 

. . .. .. . 

.. 

·55·: l~0$00t) . 
7 ::372.$775 

2.892 :5174·$081 

f.351 :07 -í$081: 

~.226:978$509 

750: 467$52!J 
38:964$585 

424:399$150 
3.443:424$281 

247 : 86·6$36{1• 
1.·460 :105$091 
1.228:533$344: 

37 .158: 447$367 

Dividlt passiva p1·ovincial em, 1888~1889 

·• 

B:::rt.\DOS - J.o'IJ);D.\D.\ ( 1} l~L~t-"rüA.::O."l'E: ::;+))l){.\. 

.. \..1nazonns .................. •·. - - (2} 3.~ I> a. rã •••••••••.••••.•••••.• i· .. :-;.3~H:~OO$OÜ0 1.317:-i6S$()16 1.711: 16 
!\ta.t-anhão.... •• • •• • • • • • •. • • •• 1.023:0004000 - 1. o-zs:OOOjOOO 
'!ia.u~y ........ . · ............. · .• •: zo2:ooo~ooo 158:431$035 360:-i31$()S~ 
~e&ra ••..••..•••••.••.••.•..• - - ·-R1o Grã-udc co N<'.rtc .•••••••• 43:818$)00 348:032S\)il3 301:85f.$7õ:~ 
Pa.ra.h yba •••••••• ~ •••••••••••• iS5:7.,0$()00 696:74~3 882:-i= 
J>crnambuco •••••••••••••• -· •• 7 .624;400$000 56:278$063 7.680:678 . 
A.la.gõa.s ••••••••••••••.••.•••• i56: :100$000 363:ii5$29"2 519:2~ 
~ergipe . . ... ... . .. - .......•...... 731.:.400$000 327:977$298 1.559:371 s 
Bahia.. ••••• _ •••• ·- ••••••••••••• 11.650:~00$000 - 11.660:4 I 
Bspirito Santo •• .-•••.••••••••• 6S2:800$000 18:057fo76 300:857$176 
Rio de Janeiro •••••••••••••••• S. 034 :90(}$000 1.028:864 000 !).063:7~ 
!\Hnns Goracs ••••••••••.•••••• s.ou:7t7$2iO - ;).011:7t7 10 
1:-~l.raná ••••••• •.•••••••••••••• 73-~:995$000 1 .. 29-i:i~ 2.027:1~$063 
~.I>aulo ...•....•..•...•.• ~··· (3) 1-i.652:76=9 3.761:5= 1$.414:3i9f107 
8an.tn. Ca.tbarina.. ••••••••••••• 132:000 0\) 23:3 155:3=00 
Rio Gronde do Sul ............. 3.227:;~1$818 6'i5 :340j()OO 3.902:66 iS 
Go)·.:tZ • ••••••.••••••.•••.•••••• 30:800$000 22:000$000 . 52:~ 
l\{atto Grosso ••••••••••••••••• 199;000$000 ~:1~17 238: 17 

60.325~ i:67~21 i0.31i:f.i3$tS7 (.S) 73.456.51!$0-i.t 
-

0(1) ·ralvez sob o::;tc titulo haja ve1·bas, que não 1·ep.resentem divida aon . da vro
pria.mente dita.; mM as cifras que damos esta.vatn classificados, como taJ, nas pecas 
otfiei:l.es, donde cxtra.himol-a.s. 

{2) Não pódemos discriminar a. f~_ (si havi.8.), e a. fiucttu;nte. 

(3) Inclue a. im_porta.ncia. de 6.512:763.S"009 de a.dea.nta.mento de juros garantidos ã. 
Estrada. de Ferro de S. PtiiUlo e Rio @ Janei1'o, pagos pelo Thesouro Nacional . 

. ( 4) Este total devia. Sei:' SUperior 3.0 .fun. do_ 3UUO de 1889, Se~do 3.~ previsões CQ-
. lhidaS dos mesmos documentos de que nos servimos P.a-ra. indicai~. 



O . Sr. Thomaz Delphino - No trabalho de ~dotaoãÓ a 
Patr1a, da ·sua .Lei !unaamentaJ, isto é, do_ reeo-.Dlhecim.ento e 
codificação summaria dos princípios maximos do . Direito 
Publico, empenho toda a minha boa vontade, de · modo que, 
attendendo aos . reclamos da. opinião. serei o maiss ·breve, P. 
mais conciso possi vel. 

Tra.ta o titulo i 0 do projecto de Constituição do -estabele
cimento da Capital da União. Deputado por ,esta cidade, a 
occasião é opportuna para que me pronuncie a respeito. 

O Sa. OLIVEIR.<\. PINTO -: Não se trata da mudança; falia
se apenas na hypothese de ~e dar_ a mudança. 

O SR. THOM:\Z D.ELPRINO - Justamente: falia-se, np 
titulo i o, no estabe1ecimentp da capital, e ha emendas a isso 
relativas; por conseqtienci~ é para mim, como dizia, Depu
tado por esta cidade, p momen~o ppportuno para pronunciar-
me. · 

Na instituição que para· sempre pereceu a :15. de novem
bro d-o anno passado, a Capital foi ·constantemente mantida . 
nesta cidade, quer o interesse da família reinante predomi
nasse; quer as necessidades geraes fossem mal comprehen-
d~~- . . . 

Era natural .que na época colonial, o tempo do Brazil 
portu.cc-ruez, fosse a séde do Gov.erno no littoral, na Bahia, pri
meiro, e depois no Rio de Janeiro; porquanto só uma pequena 
margem, uma pequena faixa, junto ao mar, tinha civHiza
ção e recursos, e era nece~sario ir pouco a pouco levando a() 
interior -o predomínio dos possuidores. 

Si á Monarchia; que é a centralização politica e adminis
trativa, convinha a fixac;io nesta cidade .. si ella jámais a arre-

··daria· daqui_, é porque descQ.nhecia o seu proprio interesse e 9 ·: , 
da·, Nacão. Era l)atriotico, elevado e politico que tivesse o 
arrojo de levar a CapitalpM'a o interior, que ·a. collocasse na · 
zóna ~ central, donde · ella; ' ··que. : -de tudo dispunha, que tudo 
. tinha: nas mãos, poderia j~spalhar beneficios de toda . or<iem, 
.resolvendo, quasi involuntariamente, os grandes problemas na-
cionaes · da immigração, do. :povoamento, da utilizacão do ter
rito.i'io, da viação, todas as . grandes .exigencias -publicas que 

:-débatemos e debàteremos aQUi.: . - -
-• .. · .A,hi, no interior, na lucta com 05' elen1entos inhospitos c 

~aggressivos, ·· com .os sertões, .a·- civilização irradiaria com taci
lidaiie para todos os pontos;: ~ o littoral seria civilizado por 
sua vez pelo oceano. Basta 9 oceano para dar civilização á 
:costa· -do Brazil. . · · :-- : 
· · -·:. Na Republica, na Repuhlica federativa~ governo essencial
mente de descentralização_, -em :que as liberdades publicas 
são garantidas pelo self government, pela autonomia commu-
nal, ___ ao , mesmo tempo que . a . União recebe toda a -forca e--todos 
os e1ementos para manter-se inteira e erecta perante as ou
tras naçõ.es, esta . n1uctança de Capital não é tão rmporta.nte, 
nem póde produzrr o me~mo re:sultado _progressivo que a -ini
ciativa corajosa da 1\!onarchia traria. Comtudo, é ainda per-
feitamente justifi~avel a mudança. . 

Póde parecer á primeira vista, sendo eu moço, sem o 
prestigio de um nome feito, acabando de receebr desta cidade 
a sua confiança ·na. sua y~tação, e o s.eu mandato,· que ha 
qualquer c_ousa de ·IJ?.grabdao _no. que d1go. Mas, Sr. Presi- . 
àente.:-~ ruo · d~·- · Janell'O não é grande ·por." ser a Capital; não 



· vrccisaria dos: ouropeis da Côrte,. nen1 ae ser. a .sêcie .·.onde se 
. congre.s~Il). ~s represent~ntes dos est~dos autonomos; ·p~ra ser 
. um dos · .ma1ores . em portos commerctaes do mundo;: uma . das 
maiores cidades· da America. · · · · 

. . . . . . . ~ . . .. . 

· O Sn . .OLIVEIRA PINT.O - Seria a 1Capital commercial e 
cconomiea, .embor-a não fosse a. Capital politica, e não . des-e-
jamos ··que isto se realize. · . . · 

o SR. THOMAZ DEI.PRI..~O - "E'-lhe bastante para a sua 
pujança e prosperidade sempre c·rescente, e me referirei ape
nas á sua face material, á sua extensa, segura e formosíssima 
bahia de Guanabara, sem rival no mundo, que recebe o seu 
cunho · e o seu natural desaguadouro dos produetos 'de regiões 
centraes. . 

Na ·Monar~hia, un1 incon .... ·eniente da Capital, situada aqui, 
era a desorganização completa dos serviços publicas, a per
turbação absoluta em todo o· mecanismo governamental, si ee 
produzisse um ataque subito, uma invasão, ou mesmo um as.:.. 
sedio; como . na Republica é se1npre possível levar com ra
pidez para .ponto diverso do territorlo os poderes politicos 
geraes, sem desordem sensível, ao passo que os municipios e 
os estados continuam a reger e administrar os seus interesses, 
o in~onveniente diminue muito. · 

Com tudo, subsiste ainda, e P. .. necesasrio que nem por um 
instante possa à estabilidade politica e governamental soffrer, 
abalo ou interrupção. . . . . 

Outra razão, Sr. Presidente, que me leva a desejar que se 
mude desta cidade a Capital da União, é que ·somos uma po
pulação de 400 mil almas .. ,. . . . . .. 

u~r ·SR. REPRESENTANTE ..;..._ Pa:-ece mais uma·:. colonia ex
trangeira do que uma cidade brazileira .. 

. 0 SR.. THOMAZ DELPHINO - Isso não é exaeto, · não tem . 
razão o nobr·e Deputado. Nós lancámos ·sobre todo · o Brazil, 
na Monarchia, o influxo· poderoso de centro.· civilizador de pri-
meira ordem. __ .. · ·· · . . 
. S()mos un1a grande população .e, sendo a Capital da União. 
perderemos dos nossos . direitos politicos, . como aconteceu · .á 
Capital da União Am·ericana: . não podemos perder esses .di
reitos, · nós, população de, pelo menos, 400 .. 000 almas .. 

. Por outro lado. Sr. Presidente, a Capital unional não se 
sentiria talvez muito bem no meio da multidão da. vasta ci
dade, por sua natureza, agitada, por ~ua n:atureza, t~mbe·m, 
.de vez . em quando, algum tanto revoluc1onar1a. E' sabidO que 
nos Estados Unidos da America do Norte os differentes esta
dos têm gerabnente, por · capitaes. p.equena·s cidades pouco 
populosas: .a séd_e do governo do Es~do d~ ~ov~ _York não 
é a· riquiss1n1a · c1dade desse nome e s1n1 a InstgnrfiCant~ Al-
bany. · · . . .··· .· . 

A .historia da gran.fle Republica da outra Ame·rica é a este 
respeito muito instructiva~ Em 1783, funccionando o Con
:gre-sso ·em Philadelphia, perante a imminencia de U}ll atag~e 
projectado contra elle, mostrou~se. o poder local,. CUJO ~uxrho 
foi reclamado, . tão· fri~. _tão p!Juco pressu.roso em aeud1r, que 
:foi' necessario ao Congresso mudar-se . para Nova Jersey. 
. . . Nem a pressão .·. da, multidão, · nem a . dependencia de um 
governo .local, convém ás livres e, calmas deliberações. dos re-
presentantes . da sob~rania popular. : . . . -
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_ . Quando a =c-apital da União .~niericana foi fixada em \Vas
llingt.on. era esta apenas uma pequena cidade de 70· a 80 mil 
habitantes... · · . ·· · · _ · 

'9'M SR. REPRESENTANTE - Hoje é uma grande c·idade. 
Ó Sn. THOMAz DELPHINO - - Seus habitantes, por dispo

!5ição ·de lei! perderam os dircftos políticos, não possuíram, 
como ·não possuein: nem assen1bléa de representantes, nem 
Senado: e, pagando impostos~ são. entretanto: os unicos cida
dãos norte-americanos que os não votam. 
· --Está. ·Sr.--Presidente. esta anomalia n1oralmente acceita .. 

Só perde· na União Ame.ricana os seus direitos políticos .quem 
·os quer perder: ninguem sendo obrigado a morar em Was
hington e sacrificando-se a beneficio. de todos os interesses 
de alguns. · · 
· A Capita1 da União Brazileira: creio que estará~ isto na 
opinião g·eral. J1ãó ~:Iev.e estar collocada nem ao Norte, riem ao 
Sul. ma~· de -Ji1odo a receber a influencia de ambas :15 grandes 

,divisões · territoriaes: num ponto central, traduzindo, assim, 
· a: nos·sa harmonia~ a nossa confraternizac:;ão e a nossa· fo-rca. 

Tantos argumentos se podem apresentar para que es
teja n1uito afastada da costa: como aigun1 tanto de.lla approxi-
Dlada. ·· ·· 

~Ias: não deve ser sen1 duvida: e·m caso algum~ un1a ,iln
portà.nte cidade. Un1 limitado espaço de territorio, . de vida 
quieta, singela: soceg-ada: nas mesn1as condições politicas em 
(lUC se acha. a Capital da R_0pubUca A-n1:ericaria.. eis o ideal. 
Lucran1os nós: ·Ca·pHa1 Feclerà'l actual. coin a n1udança, política, 
administrativa e:- mesmo, commercialmente,. porque na Iucta 
por nós proprios empenharemos mais actividade edllais es-
for.co. · .. • · · . 

Lucra a União~ po1~que o seu· Governo estará firme, se'n1 
vácilla(~O alguma: o;. seu Co-ngresso livTe _e sem quaLqu-er p.eia. 

Lucraria. ainda o Estooo para,_ onde fo·sse a nova Capital, 
porque. por mais que ·em essencia ·as novas instituições sejan1 
descentralizadoras, antigos habitos inveterados farão com que 
por 1nuito tempo ainda, ao redor do centro unional, uma 
grande somh1a de interesses se agite. e disso lhe advirian1, 
pelo meno-s no ponto de vista economico, evidentes vantagens. 

Facultándo o Regin1ento . _apresentar na segunda dis
cussão da Constituição en1endas, . ·eu e a bancada da CapitaL 
aproveitaren1os a disposição regimental para ·estabeleeer não 
:::6 a Capital da 'Republica. eom·o tan1ben1 as no·ssas condições 
(in -existencia~ coíYw Estadó autonon1o e federado: a que ten1.os 
direito. 

· · O Sr. Oliveira Pinto - Sr. Presidente, lastimo profun
dàrrwri.te que n1e seja dada a · palavTa -quando apenas para 
findar a hora regimental faltan1 15 ·lninutos. 

Era intenção minha discutir a m~ria -sujeita a debate, 
sem fazer neste Congresso esforços de rhetorica, ·. ou affectar 
cJoquencia, que não possuo (l'lão apoiados.) - ' 

Era intent:ão n1inha discutir materia importante, poi'tque 
acredito que~ em momento tão solemne como este que atra
vessa a nossa Patria. é ·esse o dev.er de todo·~ aquelle que tem 
a comprehensão clara dos seus dev€res deante . da imponencia 
dos acon.tecilnentos que nos cercm11, e, entretanto. forcado pela 
fatalidade da hora: vejo-mé na · contingencia de· não poder. 
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.ferir a importante ·questão da descriminação das rendas, e. a 
que·-.é . relativa á competeneia o exclusiva da União para . crear 
banc~s de emissão. Nestas condições; sou fQrcado .a consumir 
os m1nutos que restam, respondendo ao illustre representante 
<la · Capital Federal, que, neste momento, acaba de fallar . 

. ~S. Ex. está. de accõrdo · oon1noseo em que a ·mudanoa d::t 
Caplta:l dev-e se tornar u-ma realidade:. Não rdev.e ~ser o Rio de 
.r.aneiro a Capital dos Estados Unidos do Brazil: 'de;-y.emos pro
curar um ponto collocado entre o Norte e o ;Sul. ao abrigo das 
eontingencias a que póde estar sujeita esta Capital, e, a.U, rc-

. · - ]Jres.entando~ até,--u-n1 g::rande papel c-omo ·eleme11to _.de confra-
ternização. · · · 

Dis~ordo do nobre Deputado .quanto á n1aneira de pensar 
de S. Ex. relativamente â constituição da Capital Federal 
en1 um Estado independente. (Apoiados.) . 

Parece-me que, uma vez que o Congresso delibere n1ud::rr 
n Capital dos Estados Unidos rJo J3razil para outro ponf.o. 
n. e idade do H.iD de· .Janeiro~ ou. untes~ o municipio net: tt·o. 
deve fa~er parte integrante do Estado do Rio rJe .Janeiro. 
r.Je cujo territorio foi desmen1brado unicamente para reprc
.;;enf:.ar a n1i~ão rle :Capital do Imperio do J3ra:zil~ •hoje Es.,... 
t.ados Unidos d·O Brnz.il. sob a fórn1a. republicana. 

Sr-. Presidente~ é r)rcciso que o di•g;án1os~ a cidade do n.io 
'de Janeiro não .ten1 um. verdadeiTo caracter nacional; parece 
antes uma colonia mn que predom!ina o elemento extrangeiro; 
.não tem feição alguma que lhe dê un1 ty.po de nacionalda.cle 
.distincta . . , 

Ul\r SR. REPRESE!~TANT.E .- Tem as tradicões do patriotis
mo ~-evolucionario as mais antigas. 

0 Sé •. . OLIVEIRA . Pil\'"TO - tA.s tradições de patriotismo re
volucionarío as n1ais. importantes tem o Estado· de Minas Ge
rae·s. alg·uns do . Norte e ó Rio :G-:rande -do Sul. .A:~· "revo:Juções 
·no·· Rio de Janeiro~ si têm · triunlpillado, ·em geral~ o povo nã;_~ . 
!=;C ·-ten1 agitado, ;conservando-se afasta-do dos acontecimentos~ 
e só das revoluçõe-s tem vi~to as conseque.ncias favaraveis . ou 
-desfavoraveis. 
. N'a. cidade do Rio de .Tnn~iro predom.ina o indust.riaUsrno~ 
n avidez de· fortuna. e não O ClYiSll10. . : 

. . .. . . 
·UlVr SR. REPRESE..~TANTE - E' urna grande cidade onde o 

con1mercio_ ha de . predominar sempre·. 
O SR. Or ... IVEIRA PINTO - Sr. Presidente. como eu disse. 

as .razões a.Ue~adas ·pelo nobre Deputado são 'procAdentes· enn.1 
relação ~í. mu:Clança ·da · Capital; a nossa ·diycy·gendà esl.á. sei
mente qumi.to ao procedünenLo que dcvan1os ter~ conscc'\J.tlYn
mente a essa mudança. quant.o ao ·que se deva fazer do muni
cipio neutro c da cidade =cto Rio de .Janeiro. ·(JJ(u1:tos apartes:) 

Os nobr-es D_eputados_ . di~cutam: eu~ dcrms: . cnnt muar-f\1. 
O .,.SR. IPRESIDENTE - .A ttenção. 
O SR. OLIVEJRA: PINTO - Sr. Pr·e~jdenf"e: já era. e~cas~o 

9 tempo que n1e cabia~ ~~ os nobre::: DP·put<Hlo~~ n~ll:llFalrncnJ ~, 
·por ··muita beneY·olencia~ tiram-n1~ ainda a:Iguns nunuf:ns; ma~ 
cu só devo agrade.cer-J.hcs, porque~ con1 seus a.nartes. ancnns 
me alcntan1 nesta tribuna. facilitando a.;:;sinl o ·desempenho da 
missão que n1e in1p1.1z e qne é unicamente re~ponder_ ao nobre 
Depnt.ado. · · 
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. . . O· que· pretendi á discutir era a questão da . discriminação 
· das rendas. da União e dos estados ·e · a questão .dos bancos, 
que . :é, talvez, ainda m~is importante ·do. que aquella. 

O Sa. BEVIL.'\QUA ~ Feita a mudança da Capital, me pa
rece que a cidade do Rio · não deve ser incorporada a nenhum 
Estado, e sin1 que devemos mantel-a como Estado- typo para 
organização ·dos outros estados. (~4.partes.) . 

O SR. OLIVEIRA PINTO - Sr. Presidente. · ouvi com a 
.... . a.ttenc.ão .que me . merece .sempre .. qualquer collega, . o aparta 

proferido pelo nobre representante pelo Ceará. Mas, Sr. Pre
sidPnt.e. que Estado tyno é esse que pretende o nobre Depu
tado? Eu não con1prehendo o pensamento de S. Ex., não sei 
o qua seja Estado typo de organizacão federal, porque ó 
modelo da nossa organizacão é un1 uni co, a Federação, o . self
uovernment, a vida autonomica~ a vida municipal, a vida 
parochial. (Apartes.) . · 

O ~n. PnE~TDEXTE - A Ucnção! Quczn tem :.t palavra ·é o 
Sr. Oliveira Pinto. 

O 8.R. OLIVEIRA PI!\'TO ~Quando orava o nobre Deputaõo, 
eu disse que estava de perfeito accôrdo com S. Ex. O . Rio 
de Janr.irn. sem duvida a cidade ma-is importante elo BraziJ, 
devia e deve continuar a ser a Capital commercial e, talvez, 
cc.onomica do paiz: mas, entre capi1al ec.ono,mica ou con1mer
cial e Capital politica. vai n1uita differença; Ca-pital polHica 
não é uma grande cidade. com · immenso commercio, com 
muitas industrias, com gr·ande população; e: S. Ex. mesmo 

foi o primeiro a apontar o exemplo da :A1nerica do Norte. 
onde não se .. foi huscar Nova-York para sna - Capital~ mas a_." 
pequena cidade de Washington. : . 

Que razão tiveram os americanos. muito mais praticos 
do que nós · da raça latina, que s-omos · fatalmente imagina
tiv0s? Quizeram evitar que un1a cidade de ·cyande ponulacão, 
exposta, .no caso de uma lucta, a ser esmagada p.elo inin1igo, 
o Governo Federal sujeito ás consequencia5' dessas !uctas . e re
tiraram a Capital para un1a cidade de pouco movimento. mas 
ao abrigo desses perigo-s ... E que razões p0derosas poderam 
actuar no nosso espirito ·para não seguirn1os essa orientação? 

O nobre Deputado insistiu unicamente na sua opinião da 
n1udança da Capital: n1as manif·e·stando o desejo de qu-e esta 
cidade se constitua ·em Estado. 

~f~s.- senhore~. os esuutos não se cream na niente dos 
legisladores. não pó de o Governo, não póde . o CongTe'5so 
crear estados. lOs esta.dos crean1-se quando tê1n elementos 
proprios, co: 10 que naturalmente. E não vejo razão alguma 

que milite . em favor da maneira de pensar do nobre Depu-
tado. 

Estou de accôrdo quanto á prin1eira parte, a mudança 
da rCapitai. e :sustento com toda ·a convicção, com todo o vi
gor~ a emenda assignada por mim~ pelo . Sr. Alcino Guana
bara e J)or outros representantes do Rio de Janeiro. 

Creio que V. Ex. e o Congresso me farão a justica . de 
acreditar, que não ·defendo semelhante .maneira . de. pensar 
.unicamente pelo facto .da ser repre~entante do Estado do Rio 
do Janeiro. . . . · · 

. Setia mesquinho esse procedimento, e creio que só quen1 
neste Congresso não me conhecar de perto póde acreditar que 
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_seja esse o rnovel da minha afJiLude nP.sta .quest-il.o·. São.- ~
nhores, ·tanto mais que se trata de uma simples rehrindi-cacão. 
Er~ tezyitorio do Rio de Janeiro, foi separado para exe~·cer 
uma funccão: cessando a funcção, o territorio deve .voltar a 
fazer .parte integrante do territ.orio de que fazia parte. 
. . Sobre. esta questão~ que consicler~ actuahnent..e de pouca 
1mport.ancia, tenho provado que entrei -nclla com toda a con-

~vicção, e não n1e alarguei porque tenho rwccssidad(~ imperiosa 
de .discutir Dlateria in1p0rt.ante em relação á rliscriminat;ãO das 
rendas e principalpente em rela1}ão á questão dos bancos d:! 
emissão. ·... . - · 

Voltarei opportunarnente á tribuna. · (ltluito be·m.) 

O SR. PRESIDENTE dá para orden1 do dia 15 do correnl;e 
a continuação da primeira flisc.ussão do projecto de Consti
tui cão. 

Levanta-se a sessão ás .~ horas da t.ardt}. 

3• SESK\.U~ .El\t ·15 ])J~ DEZEMHHO lJE 18!10 

PRESTDENCTA DO Sft. PRUDE~TE DE MOHAES 

Ao , rneio-dia~ fez-se a chamada, á qual responderam os 
Srs. Prudente de Moraes~ l\fatta Machado, Paes de Carvalho, 
.João Nciva. Eduardo Gonçalves~ Costa Rodrigues~ Frandsco 
Machado~ Leovigildo Coelho~ Joaquim Sarmento. Cunha Junior~ 
José Secundino~ Manoel Bai~ata, Antonio Baena~ Joaquim 
Cruz. Theodoro Pacheco~ Elyscu Martins~ .Joaquim Catunda. 
Bezerra de Albuquerque Junior~ .José .Bernardo, Oliv0.ira 
Galvão. Amaro Cavalcanti. Almeida Barreto. Firmino da Sil
veira~ ~José Hygino. .José · Si-meão~ Frederico Serrano. Pedro 
Thomaz Cruz. Virgilio Damasio~ Saraiva, Domingos Vfcente, 
Gil GoularL Monteiro de Barros~ Laper, Braz Carneiro~ Campo:-; 
Salles. Ubaldino -do Amaral. Santos Andrade. Generoso :Mar
ques, Raulino Horn. Esteves· Junior, Luiz Delphino. Ramiro 
Barcellos. Pjnheiro Machado. .Julio Frota. Cesario Alvim • 
.Americo Lobo. Eduardo 'Vandenkolk. Joaquin1 de Souza. Silva 
Canedo. Silva· Paranhos. Aquilino do .Amaral. Joaqnim l\fur
tinho. Pinheiro Guedes·. Belfort Vieira. Uchôa Rodrig·ues. 
Indio· do Brazíl. . Lauro Sodré. Innocenc.io Serze:dello~ Nina Ri
beiro, PedrD Ch~rmont. M:aUa Bacellar. Casemiro Junior. Ro
drigues Fernandes. Anfrisio Fialho. Nogueira Paranaguá~ Nel
son. Pires Ferreira. l\fartinho Rodrigues. Barbosa · I .. i ma. Be
zerl~il. João Lopes, Frederico Borges, José Avelino. José Bevi
laquar Gonc-alo de Lagos. Nascin1ento. Almino Affonso, Pedro 
Velho. Miguel de Castro~ Amodm Garcia. Epitacio, Pedro Amo
rico. Couto Cartaxo. Sá Andrade. Retumba~ Tolentino de Car
valho. Rosa e Silv-a. João Barbalho. Gonçalves Ferreira~ Jose~ 
Mariano .Almeida Pernambuco~ Juvencio de Aguiar. André Ca
valcanti. Ravmundo Bandeira. Annibal Falcão. Meira de Vas
concellos, Pereira · de Lyra, João de Siqueira, J_,uiz de Andrade~ 
Espirito Santo, Belarmino · Carneiro, Theophilo dos Santos, · 
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Pontes de Miranda. Oiticica. Gabino Besouro. Ivo do Prado, 
Oliveira Vaiiadão~ Leandro Maciel. Felisbello Freire, Augusto 
de ·Freitas. Paula Arg·ollo. Tosta~ Seabra~ Antonio Eusebio. 
Zama. Arthur Rios. Garcia Pires. Santos Pereira. Custodio de 

: Mello.": Paula Guimarães. Mi lt.on, ·Amphilophio, Francisco Sodré~ 
Dionysio Cerque ira, Leqvigildo Fj}gueiras~ Barão de S. Mar
cos~ l\fedrado. Moniz Feeir(•. Atha~·de Junior, Fonseca e Silva. 
F.onseca Hermes. Nilo PeçaniJa, Urbano Marcondes, Manhães 
Barreto. OI i v eira Pinto. Cvrillo de Lemos. Alberto Brandão. 
Viriato ·de :Medeiros. Virg,.111o Pessôa. Frarica Carvalho. Luiz 

... l\:Iur~t,. Baptista da· Motta. FróPs da Cruz~ Alcindo Guanabara. 
Erico Coelho. Sampaio Ferraz. Lopes Trovão Jacques Ourique~ 
Furquim Werneck. Domingos Jesuíno. Vinhaes. Thomaz Del
phino. Antonio Olintho. Bada1·6 .. Toão Pinheiro. Pacifico Mas
carenhas, Gabriel de l\Iag:alhães. Leonel Filho. Chagas Lohato . 
. Jacob da Paixão. Alexandre Stockler. Francisco da Veiga. Costa 
Senna~ Lamounicr Godofredn. Gonçalves Chaves, Americo Luz. 
Feliciano Penna. VioU.i. Dutra Nicacio. Ferreira Rabello. l\Ia
noel Fulgencio. Aslolpho Pio. Aristides Maia. Gonçah·cs 
H.amos. Doming·os Rocha. Costa Machado~ Don1ingos Porto. 
Palleta .. João df' :\ vPllar. Corrêa Hab01lo. Bueno de Paiva. Fer
reir·a Pires, Luiz de Campos. 1\rarl.inho Prado .Junior. Bernar
dino de Campos. Francisco Glycerio .. João Severiano, Moraes 
Barros. Lopes Chave~. Domingos de Moraes. Adolpho Gordo. 
Carvalhal. Angelo Pinheiro. :Mursa. Rodolpho Miranda, Paulino 
Cat·Ios. Costa .Junior. Rodrigues .Alves. Alfredo Ellis. Carlos 
Garcia. Moreira da Silva. Fleury Curado. Leopoldo de Bulhões. 
Guimarães Nafal. .:\nf.opio :\zeredo, Caetano de Albuquerque. · 
Belarmino de Mendon(;a. l\Iarciano Magalhães~ Fernando Si
mas. Lauro Müller. Carlos Campos. SchmidL Lacerda ·Couti
nho. Victorino !\lonteiro. Pereira cia Costa .. Julio rle Cast.ilhos. 
Borges de Medeiros~ Alcides Lima. Assis Brazil~ Thomaz Fio..:. 
res . .:\.breu. Hon1éro Baptista. Rocha ·Osorio~ Cassiano do Nas
cin1ento~ .Fernando ..:\.bbott. Demefrio Ribeiro e 1\fenna Barreto. 

Abre-se a sessão . 

Faltam. com causa participada. os Srs. João. Pedro, Flo
riano Peixoto. Ruy Barbosa~ Quintino Bocayuva. Cantão . 
.Tustiniano Serpa. João Vieira. Cesario MoUa Junior~ ~\ntão e 
Alvaro Botelho: f'. sem causa. os Srs. Theociúret.D Souto. Ran
g-el Pestana. Joaquirn Fclicio. Saldanha Marinho. Enries de 
Souza. Henrique de Carvalho. Castcllo Branco. Ladisláo Netto. 
Santos Vieira, .Joaquim. Breves~ Tasso Fragoso~ Mayrink. 
Conde de Figueiredo. Ferreira Brandão . .Justiniano das Cha
gas. Barão de Santa Helena~ Luiz Barreto, Antonio Prado, .Al
meida Nog·ueira. Rubi ão .Junior e Ernesl o de. Oliveira. 

E' lida, posta em discussão e sen1 debate approvada a acta 
rla sessão antecedente. 

O Sr. 1° Secrctal'io pt·ocerle á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Repre&entação dos· habitantes · da vi !la do Remanso. do 
Estado da Bahia, contra o decreto da liberdade dos cultos. 
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V•~m -á Mesa e são lida·s as seguintes · -

Declarações de voto 
• 

-Declaro que. na -sessão p-assada, votei a· favor . do reque
rin1ent.o ( ill -parte), relati.vo á- prorogacão da m~sma ses·aão; 
e contra a segunda parte. concernente á celebra~ão de sessão 
no don1ingo. - Amor1:nz ·Garcia. · 

Declaro que votei a favor da moção do Sr. Zama, relativa 
n.o attentado commettido c.ontra a Tribuna.- França Ca'J'-

. valho. ·· 

·O .Sn. Eruco CoEI~Ho (pela onie'Jn) -Pedi a palavra pnra 
subm-etter á consideração do Congresso uma. n1oção~ que é .d~ 
cxcln·siva con1petencia do , Cong:res:so C-onstituinte·. ·Entendo 
c~nm ns novas funcções c ilnporta numa n1edida inadiavcl. dr. 
;::·r·ande alcan~e no qnndro Pl'imord ial de rc-c.on.~t.rutc::fi.n d11 

pniz inteiro. 
Vou .;nviar :i l\fesa a mo0lío~ c ao mesrno tempo rerrneiro 

n ,.g-,'\_ncin. pnrn. discutH-a. 
::\ · moe.ão estú conc-ebida·- nos scgn intes termos U(J) : 
«.O Congress-o Constituinte -declara inconveniente:s os 

ensaios deorganização dos estados~ ficando adiados .até ser 
vota.da a .Con~titui<;ão Fed·eral e- a.doptada~ pelo ·Pode-r IL;egis
lath-·o~ nova lei eleitoral~ que as3egure a comparticipaçfto 
de todos . DS cidadãos na obra .de fundação . d()S -estados rrg-
pecUYos. ~ · 

Além do n1cu obscuro non1e. · acha-se 3ub~criptn. a 
mr•tfi-o por : grande n1.nne.ro d~ repré-sentnntcs dentre o cpw 
ha de nutis '" Hlu::;tre .na representação dos var-ios aslados. 

·v·c-!n .<í. ·l\fesa c é lida a seguinte 

Jloç!io 

O Gnngresso · l.onstitninte decln.ra inc.onvenientes os cn
s:-tios d~ OI'g·nniznção dos ~sfJldos~ ficando adiados ·até ser ,·o
t.ad:J. !l Con.~·l. itnh11c J:O~dPral P. arlnplacla. ·pelo Poder Lcgi~la.f:.iYo~ 

nova lei eleitoral. que assegure a c-or:nparticipacãn de todos 
os cidadãos na obra. da funriação do$ estados respectivos. 

Sala das .sessões do Congresso Constituinte~ .15 de dezem
ln-o de 1&90.- E?•ico Coelho.- A'ristides Lobo.- Thonta:. 
D~lJJhino. - Fu?'C11tim, W m·neck. - José Hu(J.ino ·. - Ur·bano 

· .:.llm·conde.c;. - F·ró0s da· Cnc:;. - Baptista da .Motta. - Nilo 
PtY!o.nha. --- A.. Olyntho. - J. Avelm·. - Palleta. - .Leonel 
Fiiho. - A·tne~ico Lobo. - Cha(fa.~ Lobo. - Uchôa Ro- . 
rli"i(J?WS.- Rm·bos(l. Limn. - F-;·ede1·fco Bm•(Jes . . - iL Sto_
r:kle'l·. - Fe·rreü·a Pires. - A-. Pe·rnantbuco. - Ctr,sto&w 
rle · 1\Jeilo. - José. Shneão. --l Be-~lo:rrnino Carne1:ro. 
Rn.~pnu1ulo Bo.ndeú·a. - Sm·aú:a .. - Frederico. - Ser1·a1~0. 
- Lem;i(til.do Coelho. - Joaqtam. Sannento. - Tol.ent?.no 
rl.e Carrmlhn. - F?·a .. nc·h~co 3facho.do. - Jfm•imw d~ ~lfaaa-

. lhiics. - - Arnphilo1Jhio. 
O Sn.. PnESTDE!\-:J'E - Na fórmn. f1n · Regimento~ c5hí. f.nr

minari:-. n. l1orn. do oxperHr.nte. 
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O Sa. ERICo CoELHo (pela ortlem) - Envolvendo pro-· 

rogação da hora a discussão da moção, eu não podia deixar 
de pedir a V. E:L, como pedi, urgencia para discutir a ma
teria. 

O Sft. PRESIDENTE - Si o nobre Deputado requer ur
gencia. é preciso determinar o tempo, para que o Congresso 
conceda pro rogação de hora. 

O SR. ERrco CoELHO - Requeiro urgencia por meia 
hora para -ser discutida h_oje a minha. indicação_ .. __ _ 

Sendo submettido á votação o requerimento do Sr. Erico 
Coelho, não é approvada a urgencia. . 

iO SR. ERICO CoEr ... no (pela ordem) - Neste caso. peço 
a V. Ex. que seja dada para a orden1 do dia de amanhã 
a indicação, que acabo de apresentar. 

(J 

O Sn.. OLIVEIRA PINTO -- Peço a palavra contra a in
dicação. 

O Sn. PRESIDENTE - A indicação não está em discussão. 
O nobre Deputado requereu que a indicação fosse dada para 
a ordem .do dia de amanhã. Nos termos do art. 27 do Re
gimento, não poderá ser dado pura a ordem do dia. r..em 
con5tituir objecto de discussã-o, assu mpto que não se.h im
medjatamente ligado ao fin1 do Congresso como Consti
tuinte. salvo requerimento deYidamente approvado em c;essão 
anterior pela maioria dos membros presentes. Vou, por
tanto, pôr a votos ·o reauerimento · para, que a indicação 
entre na ordem do dia de amanhã. . 

Posto a votos o requerimento do Sr. Erieo Coelho, não 
á approvado. 

O SR. Enr·co CoELHO (pela ordem) - O Congres~o de
cidiu não conceder urgencia para a discusc:ão da indicação 
que apresentei~ assim como negou o adiamento para a sessão 
ele amanhã; pondero, porém, que desde o momento que o 
Cong-resso acceitou a n1oção. visto estar nos termos do art. 2'7 
do Regimento, isto é, entender .co1no assumptos exclusiva
mente da compctencia do Congresso Constituinte, ou medidas 
de . orden1, de interegse publico. politico. como é o caso; 
de·sde o n1on1ento eni que a Assembléa acceitou a moção, que 
tive a llonra de apresentar, está na obri•gação, senão de dis-
cutil-a, de rejeital-a ou approval-a. 

iO SR. PRESIDE!'.~E - O nobre Deputado não 'P6de fallar 
contra o vencido. 

O Congresso deliberou não di seu ti r a sua moção nem 
hoje~ nen1 amanhã. 

O SR. Enrco CoELHo - Neste caso~ for.mlularei de novo, 
an:anhã, a moção· e repetirei, si fôr p'ossivel, o mesmo re
quedmento. 

O Sn. Z\l\r~\ - E' dar murros em faca de ponta. 
ü SR. PRESIDE:r-..'TE - Peço ao nobre !Deputlitdo ·que me 

auxilie en1 cumprir o Regimento. 
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ORDEM ])Ql DIA 

DlSCUSS.~O DO PROJEC'l"O DE . CONSTlTUIÇ-~0 

O S.a. PRESIDENTE declara que vai continuar a primei~a 
discussão do projeeto de Constituição com o parecer da 
Commissão Especial. 

São lidas e entram C{)njunctamente em discussão as se
guintes .. - - .. ., 

··---. EMENOAS 

E~ licito aos estados tributar a. in-rportacão de mt:rca
dorias e:rtrangeiras, quando destinadas a consumo no s~u 
territorio, até 10 o/o addicionae:S, os quaes constituirã-o parto 
das rendas dos mesmos cstado·s. 

S. R. - Mm·colino· Moura. 

Ao art. go 

iSubsti tua-se assim: 
E' da compet.enci~ exclusiva dos -~stàdos decretar qual

quet imposto que não esteja comprehendido no art. 6° e quê 
não seja contrario ás disposições da Constituiçã(). - Julio 
de Castilhos. - Ra·miro Barcellos. ~ Pi'Ylheiro Machado.
Julio F·r6ta. - Borues de Medeiro~ . - .1llenna Barreto. -
Thom'az Flores. - Abbott. - C. Nasci·mento. - H. Ba-
ptista.- _4.ssis Brazil. -Pe·reira da Costa. - R. - Os_orio. -

... 4.brcn. - V·ictorinq lUontez"ro. --:- · Al.~ides Lima. 

Ao Art. go 

Depois -da palavra - adm!inistrativa , - diga-se: actos, 
ou serviços~ ou jnstitujcões publicas estabelecidas pelo Go
verno da União . - H. Baptista. - C. Nascimento. -
Abreu. -- R . .Osor1.·o. - Rami1•o Barcellos. - P·inhei'!'o Ma
chado. - Julio F·róta. - Borges de Z.fedeiros. - Menna 
Barreto. - Thomaz Flores. - J1.tZio de Castilhos. - A.bbott. 

- Assis Brazil. - Pe1•eira da Costa. - Victorino Mon
teiro. - Alcides Lima. 

Supprima-se, por superfluo, o n. ,2 do art. 10. 
Transfira-se para o art. 72~ como um paragrapho, o 

n. 3 do art. 1 D. - Julio de Castilhos. - Ra:miro Barcellos. 
-Pinheiro !!achado. - Julio Fr6ta. - Borges de Medeiros. 
- Menna Barreto. - Tho'rnaz Flores. - .A.bbott. - Assis 
Brazil. - R. Osorio. - Victo-ri-no :Monteiro. - Pereira da 
Costa. -Alcides Lima. -H. Baptista~ - C. Nascimento. 
- A.breu. 
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Ao. arL. 12 
Substitua-se: 
Nos ca-sos extraordi.narios de calan1idade publica. po

derá o Gover~1o da União taxar a 1·enda de cada u1it dos 
estados~ d·evendo ser egual para todos a porcentao-em. 
. . ~ 1:·0 Quando forem insufflcientes as fontes 

0

da receita 
dts~rurnnadas no art. 6°, J;:>a1·a occorrer ao serviço da divida 
nacwnal, poderi't tambenY o Governo da União lançar uma 
taxa permanent-e :~:obre a renda dos ·C5tados, sern di~Line~ões . 

. 11. BapN:~ta ~-~·-·c~ do ·ivasci?neni.o ~ · - Bo'rg'es . de .Mc
dcu·os. - A.úbou. - lL Osorio. - _-!breu.. - Pe1·eirn da. 
Cosia.. - Bami1·o Baí·cellos. - Ju.Uo Próla. ·- Pinheiro 
Jla~·h.arlo. - JuUo de Ca,.o;;tilhos. .Vit.:tO't·ino Jlonlr:iro. -

:d fcules lAma. - A.ssis· Bra:.il. 

Ao art. 64 
.Accrescenf.c-.sc : 
3.0 As clausulas de que trata o n. 2() à~stc nrt.igo. s~rão 

:-eJn}Wc amp·Iiadas. desde que forem fnvoravei:; -ao~ r''Stados. 
Sala das sessões do Congresso Nacional. 15 de dezenlhr-o 

rle 18910. - A ... de A .. ntm·i1n Gm·cia . 
.O iSn,. BER?\AHDJ:s'O DE C.\:\:IPOS (pela orde-m,) requer a 

rctir·ada das emendas que apresentou, en1 seu nome e no de 
seus collegas; ··de representação~ relativameni:e' a in1postos 
f!Speciaes e impostos de importação e exportação~ correspon-

dnnte.s ao § 1', do art. so e ao art. 1 O, n . . ,1.. 
·Consultado~ o Corigre.sso .consente na. retirada pedida. 

O ·Sr. · Vi,rgilio Damasio :- Sr.: Presidente, .Srs. 111en1bros 
do Congresso, não sou certamente um grande esgrimidor de 
rhetorica~ desconheco mesmo nTnitos termos e formulas de 
parlan1ento; ·o que~ porén1, me traz a este logar é o cun1-
primento de um dever. · 

Honrado pela confiança aos meu!:1 collega.S da ·repre
scntacã-o do Estado da Bahia~ tive a honra de, na Commissão 
elos Estad~Ys. apresentar algumas en1endas. das quaes un1as, 
enmo era natural. foram recusadas: mas. -co•mio. de entre 
estas, considero de importancia capital a·lgumas~ ·para escla
recer mais a Jninha convicção, por isso que porventura ellas 
desp.ertarão a contradicta ou . o debate da parte dos n1eus 
col1egas. vou r cproduzil-as aqui. sust~nLando-as con1o puder, 
8 apresentarei ill•3Sn10 OUtraS que depOiS ·~8 me sugg-eriran1. 

Logo no prin1eiro artigo do projecto de Consttituição, . 
houve na Comn1issão um -debate que parecia. á prin1eira 
vist.a. relativo ú redaceão do art.tg-o. n1as que · certamente em 
de n1aior import.ancia. Tratava-se,· segundo a emenda pro
J10Sta, de supprjmir as palavras - qn·oclam.ad.a pelo decret_o 
n. -1. de 1.5 de novem.b?·o de. ,I 889. 

·venceu-se isto e1n con1n1issão ·e n1esmo oon1 a minha 
a.cquiescencia~ ·porque . par~ci~ qu_e nellas consagrava-se o 
:J'act.D de hon1ologar a ?'+lac-ao !sJ•mplesmente o · decreto de 
proclan1acão da =Repu))lica. l\Ias, depois. refle~t! qu~ · po~ 
ventura o inLent.o de quen1 elaborou a Constituicao foi ~au
dnhilissimo~ qnal O rle fazer pas-sar ÚS geracõeS por V1T .a. 
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data h11morredoura ·e glorio~a en1 que Joi l)rDclamada a 
Republica no .Brazj 1. ~ 

Proponho que nos limitea1os a acceíLar a suppressão das 
palavras do decreto n. .f~ ficando o artigo. a.ssin1 concebido 
(lê) : - ·«A ~a~fLo B·razN:eira~ adoptandó como !fórma de 
g_overuo~ s-ob o reg:hnen represep.tativo~ a Hepublica Federa
tiva, proclamada a 15 de nove1nbro de 1889, constitue-se etc.» 

E' esta a vrimeira emenda sobre a qual ·não n1e deterei 
n1ais : a suppressão destas palavras. Assim :consignamos o 
grande ·fado seut que pareça que este artig.o da Constituição 

----~ ap~na~ a homolog·ac::ão do decreto. Este foi o modo, o meio; 
n1as· n(•s o que quercrrlús consagrar é o grande facto:·· ·- ·· ·· 

_-\g·ora~ peço· aos meus nobres colleg·as não só attenção, 
como indulgencia tambcm. 

Eu vou rnarHJar urr1 pai·ag·rapho addith·o a e.slo art. 1 o. 

Consultando a. 1nuitos correligionarios desta Casa~ -pa
receu-ro~ que teve o apoio e adhes~o delleo; a idéa que lhes 
apresntcr; pareceu-me que era consentuneo c·ozn o papel que 
aqui representu.n1os~ com o nosso dever: com o espírito de 
paz e d1~ progrí:!SSO~ que presi(.Je aos pa~sos da nascente Re
publica BrazHeira: cun1 a cordura e nobreza que ella apre
sentou ao n1undo InaraYilhado~ desde os prin1eiros It.omentos 
de sua vida, nos dois 'Prin1eiros actos do Governo Provisorio; 
pareceu-me, _.dizia: qne hoje que não exjstem mais as razõe.:; 
que puzeran1 aLI~ certo ponto un1 ohice á continuação dessa 
cordura: nós deve1no.s {)ar a e:Sse a·cto do Governo Provisorio 
a consagração 0 apoio do paiz por nós aqui rcpre5entado. 

Un1 desse3 actos do Governo .Provi:5orio, :que viu-se 
obrigado, pouco 1nais de um 1nez depois de promulgado, a 
revogar: en1 virtude da coincidencia de diversos factos e mo
vimentos que pareciam hostis á consolidação e segurança da 
ltepubliea, é o decreto u. 2~ de 15 de novembro~ que, todos 
u sabem.~ consignava - facto sen1 pre<~edentes e que não 
•lJJiais se1·ú supex·rrdo na h~storia dos povos- consignava, .digo, 
ao ft1ntCcionario que deixava -de dcsen1penhar o logar mais 
elevado do paiz, que durante n1uito ten1po occupár.a: a con
tinuação dos vcnchnentos que percebia. E ainda mais~ con
eedia-llle quantia condigna da lihera.Udade da Republiea~ por 
amor da. decencia de pcssôa c como ·h o1nenagero prestada ao 
proprio vaiz em que elle exercera a prin1eira ma.g'.istratura. 

O SH. ELYSEU M.-\RTLNS - :Xão é n1ateria constitucional. 
O SR. YIRGILIO D.::\);IASIO - Perdoe-nie: si não für ,jul

::racla ma teria ,c.onsti tucional, não faço questão de logar; pódc 
figurar nas disp-osições tra~sitorias; n1as penso q~e tão 
constitucional é dizer que fica proclan1ada a Republlca en1 
15 ele nove1nbro de 1889. como dizer mais: na fórma do ad
ditivo que apresento (léndo) : . 

« .Atten-dendo a que o ex-Imperador exerceu por guas1 
meio sec.ulo as t"uneções de c h ef.e de Estado~ a Republica lhe 
garante un1a pensão condigna desse_ eleva~o ~argo, a qual 
será fixada pelo Cong1·esso en1 sessao orthnar1a. » 

~\..ssim. :c.reio que · deixaren1os aquiUo que é especial ao 
Congres-so· ordinario: para ser r~s~lvido ~m occasião con]
petente: isto é, ruarcar. as con~hçoe.s parti<mlares da pensao 
ou aposentação, fi.cando resolvrdo _PO!: nós C? J!Onto funda
lnental. aquelle que resolve que a ~açao Brazile1ra, ao v01Itar 
à pagina que ·Cobre a hi?torià do Irnperio, sella. gen~rgsa e 
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equitativamente , o . acto da proclamação da Republica, di
zendo: Nós . não deixamos direito a alguem de queixar-se 
com s9mbra de razão; .nós supprimimos o emprego, mas não 
abandonamos o empregado. _:_ ~or esta fórma honramos o 
.Governo que começou a obra. grandiosa da Republica ·e o 
. seu segundo decreto, 'que C{)nsigna a mesma idéa. (Apartes.) 

Eu nã-o faço~ já disse, questão de . eollocacão. O · que 
quero, o que desejo é que, tratando-se de um velho func
cionario, a Republica forne~a-lhe meios para sua subsi.stencia, 
de accOrdo com o alto -cargo que occupou. Póde ser collo
-cada, si asshn . o entenderem os honrados collegas, nas dis
posi~-õe.s transitarias. Acho, p0rén1, 'e insisto neste ponto, 
que a idéa é digna de n6s, e .espero que ella merecerá a 
~~a.ncção do Congresso. ~-

0 SR. ZAMA - Muito. mais irregul~r foi p decreto con-
cedendo 5. 000: 0()0$000·. · · 

O Sn.. VIB.GILIO DA.~.'\L\SIO - · Deixando, poi.s, esta materia, 
que poderá ser collocada no Iogar que fôr julgado mais 
conveniente; não podendo alongar-me na tribuna1 visto como 
cHsp.onho apenas de uma hora, passo a .outra ordem de con-
sideraÇões. ~ , · 

O art. 2° da Constituição .consigna uma idéa que- não 
é nova -e que se refere á mudança da Capital. Esta questão 
já. foi tratada muito bem por alguns collegas nossos em uma 
das sessões passadas. Desde, pois, . que ella acha-se ·lem
brada no art. 2° da Constituição, eu, senhores, tive o ensejo 
de apresentar á consideração da Commissão dos 21 a seguinte 
etnenda (lê) : 

«Cada uma das antigas provincias formará um Estado, 
e o antigo municipio neutro -constituirá o Districto Federal, 
continuando, j)rovisoria!llente, a ser a Capital da União. 

§ .i.o Fica, porém, -desde já resolvida a mudança da 
Ca;pü tal, e; na proxin1a legislatura ordinaria, o · Congresso de
CTetarã onde deve estabelecer-se a Capital, que chan1ar-:-se-á. 
Cidade Tiradentes. · 

§ 2.0 Escolhido para este ~im o : territorio, mediante 
o consenso do Estado ou dos estados de que houver de des
nlembrar-se, passará o. Districto ·Federal, de· 'pe~ si, a con
stituir um Estado. ~ 

Tratando-se da n1udança da Capital, cogitei e1n esoolher 
un1 nome, .como consta {la emenda que acabo de lêr ao 
Congresso: assim como o no·me de Bolivar foi dado á Bolivia, 
por causa dos relevantes serviços prestados á Patria por 
esse cidadão: assim como a Capital da grande Republica ame
ricana tomou o nome de \Vashington, do mesmo modo nós, 
que tivemos Tiradente5, não é natural que escolh~mos o seu 
nome para a Capital da Republica Brazileira? E' o nome do 
proto-martyr da Republica, do apostolo da liberdade, que 
entregou a vida pela Patria (Apartes. ) 

· Mas eu neste n1on1ento não discuto un1 nome, que terá 
de ser resolvido em tempo pelo Congresso; o que discuto 
agora é a conveniencia, e conveniencia urgente, da mudanca 
da Capital. (Apoiados.) 

· . 10 Sa. ~A:M.t\ :- Isso é uma necessidade. 
O SR. DAMASio - De accôrdo com 9 .que ouvi . pela 
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hocca de um il1ustre coUega que. me .precedeu, creio que o 
Sr. Thomaz Delphino, direi que as condições da populacão 
agglomerada nesta cidade são as mais contrarias á exi5teooia 
de uma grande capital é de uma .grande Federação, c·omo é a 
nossa. . • 

. • Uém disso, em uma cidade populosa, onde avulta a l~a 
~oc1al constituída por massas· nas quaes, infelizmente, a 
1nstru~cão não penetrou ainda, nem a minima educacão ci
yica; onde se encontram muitos, fallemos a· verdade, que, 
Inteiramente f6ra da communhão d-o povo laborioso e honesto, 
viven1 entre a ociosidade e os manejos ou expedientes pouco 
confessaveis; essa grande massa de homens é uma arn1a:: 
uma alavanca poder:.osissima em mãos de ao~tadores . . . 

O SR. VINHAES- Poi5 esta é a verdadeira base em que 
assenta a democracia. · 

0 SR. VIRGILIO D.A.l"\USIO - A base da democracia é a 
liberdade. (Apoiados. O Sr. Vinhaes dá um ~ongo apa:rte, 
provocando 'recla'ln·ações das bancadas.) 

· O SR. PRESIDENTE - Attencão! Quen1 tem a palavra é 
o Sr. Virgílio Damasio. · 

10 SR. VmG:n;.Io DAJ.'\IASIO- Mas o qu~ é isto?. Porventura 
eu ài.sse que a plebe era ignobil ou baixa? Mas o que sou eu? 
O que é a maior parte dos que aqui estão? 

UJMA voz - Somos todos plebeus. 
O Sa. OLIVEIRA PINTo - Aqui não h a fidalguia. = 

O .SR. VIRGILlO DAM:..-\Slo - Somos todos plebeus, e de
claro que não consider.o que aqui haja alguem que não seja 
plebeu, mas tambem que não seja honesto. 

Pois bem, é da plebe -desbonesta (eu a qualifiquei e 
defini bem), é· daquelles que vivem de expedientes incon
fessaveis e maneJos menos decentes, que eu fallei. (H a outro 
longo apa'rte do Sr. Vinhaes~ que interrompe o o~ador.) 

o SR. PRESIDE~"TE reclama ordem. 
iQ SR. VmGILio DAM:.~sio -- Senhores, uma palavra 

apenas ao nobro collega que fez-me o obsequio de inter
romper-me e cuja attenção peco para explicar ·o meu pen
samento. 

Não quero de rnodo nenhum dizer que aquelle que tem 
n1eio de vida, isto é, que o operario pertence ã lia social; 
1IOO.S entendo que a:quelle que não trabalha, que não é op~
rario está abaixo de toda a classificacão (Muitos apoiados) e 
aqueÍle que está ahaix.o de toda a c!assificacãQ é a lia social, 
sem duvida nenhutna. (lJfu.itos apotados; mutto bem.) 

O operaria,. por isso que aquelle que trabalha é a con
sagração, em ponto pequeno, a. consagracão individual çlo 
espirito social, do espírito de hoJe e do futt:~;ro; <> operar10, 
por isso n1esmo, está superior a todos, 5egundo as .Palavras 
.do grande~ do divino philosopho, que dizia: <riOs ult1m·OS se-
rão os primeiros'>. .... 

1l'Il·Contestavelmente. j:i o disse na Commissao dos 21, e 
repito, é conviccão miJ?.ha, apesar dos. meus. cabeUos brancos, 
apesar de mais de melO seculo de existencia, que deve ch~
mar-me para o passado, considero de maxima importancta 
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no fui.uru~ a questão oúeraria~ e quanto a 1ním~ a Hepu'lJiica. 
é uma phase de transição ·na evolução dos povos; vejan1 o que 
estü .succedendo na Allemanha, onde o soc.ialisn1o se organiza. 

O .Sa. ZAXvrA - Es5a parte doentia da sociedade é a que 
preeisa de mais cuidados e de mais solicitude da democracia. 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Co1n0 dizia, Sr·. Presidente, 
uma c.idade populosa não c·onvém para Capital. V·ejan1os o 
que deu-se na llepublica da America. do Norte. Em vez de · 
Nova York ou outra cidade r><>pulosa, procuraram \V.a.sih,ington~ 
uma cidade pequena, que, hoje, depois de l.ün seculo, apenas 
Lera cG-rca de 200. 000 habitantes. (H a tl.u~ 01Jat·te. ) 

Ha ainda outros arg-umentos, 111ens senhores, que assás . 
d·c-n1onstran1 os graves ínconve11iente.s de .uJna grande Capíta!. 
tnuito num(!rosa. c1n J)Opulacã.o e muito rica en1 commercio, 
nos quae~ deí:x:m·ci de demorar-me. 

Vejamos, .porém~ ·oul.ras Yantag,~n:::; da nludant:a da Ca
pital da. Hepub!ica. l~lla~ são -obvias. 

O local e~col h ido pa1·a n noYa eapital :Será cei·la.Ineulc 
111ai~ central. · 

Supponharno:-o po1· um 1nomenlo que fo5se assentada ern 
l.erdtol'io do E~l.udo de Goy;tl, (cozno 1nais de Uina vez ten1-sc 
dito). na. Yilla }'ot·ttto!"tL ria Itnperat.rir.~ por exemplo~ ponto 
que é proximamente equid1stante~ para. . Norte c Sul, do Pará 
·c do Ri.o Grande do .Sut e um pouco mais arredado para léste, 
diat.ando ~pena~ do .:\Uan~ico 160 leguas, ao passo que. pouco 
mais do que isto dista ainda de Cuyabá: e umas 250 e tantas 
da fronteJra da Bolivia. 

ToJncn1os~ pois. esta hyp-othese. Pois bêm; em primeiro 
],_~;.:ut. faeililnt·-se-ão a:) eomn1uníeações para o .. _eentro e a 
di:-:~eruinac;ã" tl•-' J.H·ugl'essu, por i5So que, acon1panhando este 
a. i da da· Cap i t..a I J.HH'a e:;5a~ paragen~, a -corrente~ cujo ccn Lr~1. 
Jw.ic. c~ aqui a Capi I at F•:!1.le1·al: cawinha.l'ú. para Jú c~ portanto~ 
der·t·:u.rmr·-~e-fí,) eoll'!.' niuito n1u.is facilidade. con1 n1uito mais 
rapidez~ a~ t:(1nqui.~ta~ da civHjzacão em· torno da · nova 

·cu:pila1. 
.AiénJ disto: geattd<! '\·anta;;ern hygienica. Eterno c~ttavão. 

cmn que :;e án}cdronta en1 toda a Europa a emigração~ elm
mando-a vara as parag-cn.s do 1Prata e fazendo .con1 quo e1Ja 
~c arrede do Bra~il. (~. a existeneia das febres perniciosas~ 
sobretudo da febre amare1Ia. no nosso 1ittor-aJ. Pois bem~ 
ain-da nelo lado da questão hygienica~ ·que para ·mim é prin
r:ipai, a n1udanca da Capital para G-oyaz. desvaneceria ess.~ 
plmntasma~ que mais phantasma é do que realidade C4.1wia
dos) ~ mas que na Enropa culta iil1pede quanto é possiv~l a 
cmig'l'ação para o rBrazil~ ou a desvia para os estados do 
Prata. 

'Ü Sit. ELYSEU. :1\L\RTI~s - .A causa princjpal não é essa, 
mas sin1 a nos'3a inercia e a indifferença do nosso corpo di
plor.natico. 

O Sn. . VlHGlLio DA~IASio - ,Mas~ aMm das vantagens 
hygienicas! ha incontestaveís vantagens estrategicas .. (:Apoia
dos.) 

.Sen1 fallar, já~ no melho!'an1ento .que traz a c.ollocação 
da Capital no centro: ·ou ·da vantagem ·estrategica de tirar a Ca
pital da beira-mar~ teremos que na-quelle bello ponto, que con-. 
stitue: na phrase de aiguen1: a mais. linda das :M·esopotamias, 
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~ntlc~~ !lJoaJ.'a o .NC!rte; o TQc.auLins c o · .\r-agtraya comc-;arn YJaS 
de boa naYeg·aoao~ e: pa1~a o Sul~ pelo l)arauahyba e, depoi:::: 
passanuo .pela foz {lo llio Grande e do Tieté, ·vai-se até ,_. 
-:Paraná: · nesse · ponto poderemos con1 facilidade acudir ás 
~lo.ss~s fronteiras para defendei-as· de cada um dos · nossos 
Jn1m1.gos ~e :nós ~abemo~ quaes são os nossos inimigos), fica
rmnos mais prox1n1os f;JO leguas do que estamos actualmente 
de C~_ya}~á e~- })QJ.:tan,tÇ> .. quand.O. ,;,QS_nOSSOS __ inim1gOS.;.:ú.z.&eDL-. 
Jnençao de nos aggrcd1r, nós não teremos necessidade-de ·-su
perar os obstaculos que pelo lado do Prata, · üha . de 1\lartin 
Garcia~ etc., se nos ·anteponlham, porque poderemos ir. feril-os 

. en r pleno iC.éJraçã.o, . por terra e con1· fac i lida.de. 
O Srt. ELYSEU l\L\HTI~S - · E~ uma injustic.;a que· faz á 

..:\nwr·ica Hcpublicana; clla não tcn1 necessida-de disso. 
O Slt. VJHGll.l(l D.-\~fASIO - Si 'IJÍS pttce1n, ]Jara· bcllum_:, 

não quern qtH~ haja guerra absolutanH~ntc, rnas quero que. 
cslejamn~ lH'eparado5. porque~ si bem· que ha. 20 annos Li
Yf!~~e tido a sua ~epultnra no Paragu-ay, Solano J~opr:-z~ nãu :~ 
í mpussivel tlUC apparc«::.a ainda outro. quo possa arras tal' 
pa1·a u.Jn movimento miio contra seus visinhos ·uma popula~ão 
que nellc· acredite. · . 

)las c.leixernós isto ue parte. E\ pois~ c.onvenicntissima 
a. · un.tdança {]a séde da Gavital. · 

·Passando desta · enw·nda para outras, Cll ainda Lo~aria~ 
si ·. n1c foss~ licito, nos arts. ü<> ·tt 11, re'laLivos á· matcl'ia fi
nant:,!i ra.-econom ica. 

Baldo de habilitaoões para taL porén1, c por ouf:.ro lado: 
~~nullecendo que ha collegas habilita:dissin1os · ·c· que· melhor 
i Ilustrarão .•. 

U~L\ Yoz - V~ Ex. íambcnt o é. 
O Stl. VmfilLlO. DA~IASio · - · .. • o ~(J(lngre."so, neste pnnto~ 

li mHar-mc-ci a dizer aquillo que fiz na Comruíssãu. •>ffm.·•!
centlo uma emenda~ a qual não mereceu as honras· de · ser ap
vrovatJ.a c que a.qúi rcproduzo~ additan:do-11JC mais uín · ,pa-
ragTapho. · 

Senhores~ 1mra n1im, ~o mo · para todos~ é· cousa liquida 
qual a naitn·cz.a dos ilnpo·sto~ cuja dccrelac:ão perlc.n.ce ú 
União~ llt1Hl a daqüelles ·que deve perLcncCr aos cstad~Js pri
y::li.ivameutP decretar. A duvida t~ sobre a .que~t.ão de cumu
laLividadc~ (fos cstad.os con1 a~ União en1 ;rcrtos iinpo.sto:.;: 

Todos· sabem· .qüc · J1a · ünpostos .- que~ -po.r ·isso que!· 1.1• ~ 
perto · ou . de · longe, - i~terferem co121 o Direito Intcrna.ci·o•.w~ . . 
tralê.tüo:; lle commurcno c 11avcgaça.o c outro!; assum·pto::; de~ 
nal.urt•r.a· federal, -·deve ·por : isso pertencer á União· a · sua de-
crct.ar.ão. . . 

1::~ a~::; hn que. nos impostos ·de hnporta<;.ão! taxa-s -dos t_c.~-
legTapltns c ~ correios, . etc.! . deve cUa {!crtencer êÍ. União! toda 
a v~:•z qw~ tenham · de ver eom_ o .scrvic.o- federa·l, .P.m.·quc ex
eepLun os : tcl~h'Taphos c · corrcws dentro .do prop_rlo Estado~ 
en1· servico· particular por elle _.creado, no qual nao ·tem que 
YCr a U n iã{t. · - .. . . 

Si ~ por·ém~ . estamos , todo~- de accordo: ma1s .ou ·menos, 
sohrc a parte . que t~ca a : p·Iuao _c a pa!'t~ que to:ca a~s . es
tados no tributar~ csLe accurdo,. nao. continua· quan?o se trata · 
de distribuir . Começa o desac~ordo, tr~tando-se ·de a~~e~ad~r!' · 
e depois ·continúa ~ . augmenta: quando· se trata de distribUir, 
. . - . 36 



-5&2-1 

provando isto que a conta de sommar,. coro j~sta razão; é pri
meiro estudada. do que a conta de repartir. 

· Pois bem.: nesta ultLma '{)arte, isto é, no modo · pratico 
·de distribuir, entendo que não ,se póde fazer ~usa mui·to- nova 
e que não ha remedío, façam como fizereiDt, senão· ~odifiear, 
apenas melhorando, as condicões que já existiam antes da 
W.epubliea. 

E' assin1 que, por exem:pl.o, os estados do Nort-e, salvo 
o Amazonas-e\>--Pará; cuja verba principal · provém de suaun.~ 
portação, aquelles que não podem mais taxar a exportação, 
porque a do · algodão, do assucar; etc., Já tinha deixado de ser 
taxada pelo Governo geral pu pelas antigas provincias, não 
se podendo substituir esse imposto · pelo imposto sobre a 
terra, porque o imposto sobre a terra é succedaneo do de ex
portação e, desde que não se pó'de gravar a exportação, não 
se pód·e gravar a terra; nestas condições, os estados do Norte 
procuram com un1 ou outro nome, oomo os de gyro, : consumo 
ou outro qualquer, ta..'"\:ar:. a importação com impostos addicio
·naes. Isto é questão de estomago, de alimentação; façam o 
que fizerem. os impostos adclicionaes continuarão a vingar, 
em.quanto não derem cousa que os substitua. 

Mas isso é questão . de e:x:-periencia, senhores, e questã~ 
que póde mudar-se a pequenos períodos, conforme as condi
ções economicas e de oooasião de cada Estado, e eu era de 
opinião que se deixasse essa questão para lei ordinaria do 
Congresso, . consignando-se apenas na rConstituição as bases 
fundamentaes pa·ra sua resolução. . 

E . assim c-o.m10, na velha Constituição que va·mos substi
tuir, :se dizia que nin,guem se podia eximir de contribuir para ~ 
as despezas do Estado na proporcão dos seus recursos, ·assim, 
hoje. que t-emo0s Governo federativo~ deve-se dizer: cada Es
tado não se póde eximir de contribuir · ·para a despeza da 
União na proporção de suas rendas. 

Ul\t Si\. HEPRESENTANTE __:__ Dahf a necessidade da .dis-
criminação .. ; . . . , · 

O SR. VIRGILIO D.-L'l\!ASio - .1\tfas o que digo é que 'isto é 
maieria 4e legislatura ordinaria. · . · · 

ÜUTRO SR. REPRESENT.Al\"TE - 1\{as <>S estados têm de ·se 
constituir desde jiâ •. · · 

. . 

O SR. VIRGILIO DAMAsio . ~ . :Mas· podem ficar até maio ou 
junho~- regulando-se 'I) elos orçamentos antigos. (Não apoiados) . 
Mas, -emfim, isto é apenas opinião minha. Queria qU;e na 
Constituicão se estabelecessem ap·ena5 ·princípios. Nella · vejo 
arti'gos relativos ao direito de . tributar, artigos relativos á 
arrecadação, ·mas nã() vejo palavra relativa á distrihuii:âo. 
Implicitamente acceita-se .ou deduz-se, parece, a .discrimi
nação de rendas da discriminação .de eompetencia (Je tributar. 
Em . todo o caso, o additivo .que . apresento, como o fiz no seio 
da .Commissão, é o s~guinte (lê): cAccrescente-se, depois do 
al't. 12, o seguinte: ·para satisfação de todos os compromissos 
financeiros e despezas da União, conforn1e ·o respectivo orça
~nento . geral. organizado annualmente pelo Co11oo-resso, contri
buirá cada Estado na proporcão de suas rendas.-§ 1.0 Pro- . 
ceder-se-á para isso ao calculo exacto da renda âttecadada 
-em cada · Estado e proveniente dos impostos lançados, · .quer· 
pela ; _U~ião, · quer ~elo mesmo Estado,- ealeulo que se;rá ~evisto 
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iambem all!lualmente. - . § ~-o O Congresso, em lei ordina:ria, 
estabereoora o modo prat1co. de tornar effectivo () princip·io 
fundamental exarado neste artig:o.> 
. Eis o .que, sem ~~s justificação, pórque não tenho 
tempo, e porque não tenllo habilitações. (Muitos não apoia-
dos j , tenho a honra de apresentar. · · 

Ao art. iO, no n. 2, offereci uma emenda. Diz o n. 2 
(lê) : ~, vedado aos estados estahelooer, subvencionar .ou 
embaraçar o exercício de cultos religiosos». 

Propuz uma emenda supprimindo- a. palavra ~subvencio
nar» . Com effeito, entendo que ao Estado é vedado estabelecer 
e en1baraçar o exercício de .cultos religiooos. Póde-se vedar 
aos .cidadãos e: portanto, ao Estado, que é a reunião delles,' 
estabelecer ou embaraça!'~ mas subvencionar, não. Essa 
~mef.!"da e~ rime um escrupu1o da ~iiliha parte. Não quero 
que Interfiramos com o que é da mrn!ha. competencia das as
sembléas· constituintes dos estados. Nos cantões da Suissa e 
nos estados da Ameri~a não .é 1)rohibida. a subvenção .dos 
estados. · 

O SR. BEVILAQU.A - Essa faculdade "paJrcial de ca:da Es
tado prejudica o p;tcto fundamental, que não conhece religião. 

O Sn. v .. IROILIO DA~:tASio - Realmente, disse · bem um 
illust:re Deputado do meu Estado, em sua notavel circular, 
nesta phrase eloquente e laconica: <40' Estooo . não teiil! alma». 
(H a um aparte. ) 

A' Constituicãó Federal, por-ém, não cabe p direito de 
vedar que os ·estados subvencionem um culto. · 

10 Sa. BEVILAQtrA - Cada cidadão tem o direito de ada
ptar o culto que quizer. 

O Sa. VlRGILxo DAMASIO -E' exacto que póde. A ques
tão de que a ·Constituição pó:de vedar não é duvidosa. Ella. 
devo fazel-o . Sustento .que os estados têm o direito, si qui
zerem, de subvencionar cultos, não ·obstante entender que 
não devem subvencionar algum. 

O Sn. BEVILAQUA dá um aparte. 

o Sa. VIRGILIO DAYJ.Asro - E' questão diff~rente .. 

Si qualquer individuo_,Jõr iniJ?li~o ~apitai da philoso~bia, 
da esthetiea, de qual(J!l~r 9utra ~~1phna, . das mathematrcas, 
de que m•uita gente é 1numga, pr1nc1p_almente alguns estudan
tes, ficará elle eximido de · pagar o nnposto ao Esf::ado, para 
que este pague aos prof-essor~s, sómente ·:porque Jur0!-1 _a<_?s 
seus deuses nunca pegar em llvros do estudo de que e 1nt- . 
migo? Certamente que não. ~ . 
- ~~ão subvencionaria em meu Estado culto algum, d~l}la
ro-o e desde j·á hypothecaria o meu ·voto contra esta dispo-

. sicão. em assembléa a que eu pertencesse, mas quero para p 
Esta~o a liberdade de. fazel-o. 

O ·Sa B.ADARó - Apoio o que V. Ex:. está. dizendo, por
que é deduccão logica dos actos do .(3:overn-o, que deu aos 
estados liberdade e . que mais tarde :não teve 1coragem :de 
parregar com as consequencias de sua doutrina. ·"" 



0 ti:.· VIRGILIO DAl\:IASIO - l\1aS deixo · de parte isto. li 
húra e~tá adeantada~ · e não sei quantos . minutos tenho ainda 
paea ~.erminar o meu discurso. 

. ·Vou, Sr. Presidente, justificar uma emenda· que mandei 
ao art. 1-í do· pro.iecto de Constituição. á Commissão dos 2L 

'Diz o art. 14: «As forças de teri·a e mar são . institui-
. ..:õe-s nacionaes~ permanentes, destinadas á def-esa da Patria 

no exterior e á manuteução das leis no interior. Dentro dos 
liJnites da lei~ a t'orça armada é essencialrnente obediente aos 
seus ~UPel·icres hierarchicos e obrigada a sustentar as in$ti-. 
tuições ~~onstitucionaes. >> · · 

Senli(·res~ a minha en1enda propõe a suppressão deste 
artigo. }'ui inte:rpellado p-or un1 distincto amigo e co.Uega so
üre isso. Quereis acabar con1 o exercito?- ·Como? respondi
lhe. 8uppundes-n1e capaz de semelhante ingratidão, quando 
eu L~ 1nous con1panh eiros que na rua, no meio da ·propaganda~ 
ur ri5canclo ·a vida e o .credito~ contribuin1os a distribuir por 
elh!S a sen11:.mte que produziu a n1ésse fecundíssima conse
;gui:mo::; incukar-lhes .nos corações patrioticos o espirito da 
propaganda que no~ anin1ava a c·Ornbater? Acreditaes que eu 
teria tal ingratidão para estes bravos que no dia 15 de no
vcn1bro · !1ll%eran1 á disposição .. · da idéa "ictori(JSa a fort;a de 
suas e:.:padas '! De certo que nao .· 

Não quere· que n1e acoimen1 desta feia ingrati'"lio. 
Queria. apena-s. significar, supprin1indo o artigo, .que elle, 

o artig·o~ não o ·Exercito, era desnecessario. No Brazil, como 
e.n1 toda a p~rte: a forca armada é a garant.1a ··da orde~n no 
intericr·. e· ~. defesa da honra no exterior. 

Eu - .quizera sómente que~ ou ficasse suhentendido~ ou 
então~ que a ·ser expresso, · em vez de ser redigido deste modo~ · 
fosse, por exe1nplo, como na velha Constittiicão1 • em -que se 
consignava: «Todos os brazileiros são obrigados .a pegar em 
ar:nJas para sustentar a integridade e indep~ndencia da Nação 
e -defendei-a contra seus inimigos internos e externos» . 

.Ahi se consigüou un1 dever de honra para todos os bra
zileiros. não se trat.ava só:mente de uma cla-sse. não se dizia 
que ta c:"~ dey.eres con1peten1 só.m·ente ao ExercitO. 

O Sn. BEvr.CAQUA - O Exercito é . o povo armado. 
O SR. VrRGILio DA:M..-\SIO - Mas nós, os velhos soldados 

-da l)ropaganda republicana, ~omos: por aisim. d-izer, como bo
norarios~ que pertencemos tamhem ao Exercito, e no m·omento 
ele _perigo para · a Republica ou para a Patria, na hora. em que 
disso ·houver n1ister~ todos nós, filhos do Braz-il, militares ou 
não. ten1os . o · dever ·de correr· ás armas.. · . 

· Assim, o que dispunha a · antiga Constituição 'era muito 
1nais convenientemente dito do que o. que . dispõe o . actual 
projecto; · con1o tarnbarn n1elhor dispunha a antiga Consti
tui(:.ão. dizendo que a força nülitar é essencialmente . obediente 
e jámais ·se poderá reunir sem ·que seja ordenado pela aucto
ridadc legitin1a. (Apa1·tes .) · · 

E~ melhor isso do que dizer por esta fórma vaga: a forca 
militar~ dentro da lei: é essencialmente obediente .. · (Apartes). 

O SR. BEVIL.'\QUA- A.lei d.eve ser:. intel'pretada_p.ela Iettra 
e. não pelo , espiTito. ~ - . . 

O SR. 'VIRGILIO D.:L'-'IAsro - Mas quanto mais clara · é · a 
let!;ra: melhor se COITlpreh_ende p _esp~~to. . (Ap~r.~~~.) . Final-
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m~nte, eu ·pedia ·a ·suppressão deste artigo ainda por causa da. 
palaVra q>erma.nentel>. Pois . é ho-je, quando o · Con1gresso de 
\\";ashington decide que o arbitramento obrigatorio deve ser 
ace;eltr. pelos povús como a melhor solução das questões in
ternacionaes; pois é hoje~ quando se colloca á testa rte 
um n1ovimento. perigosíssimo. quando não seja bem enearni
nhado. o proprio Guilherme li, e que· ·quasi propõe-se o des
armamento da Europa; pois~ é hoje~ quando se pro·clama a 
possibilidade por vir ·dessa idéa em quasi todos os circul os . . . 

0 SR. DIONYSIO ÜERQUEIRA - Desde Henrique IV. mas 
·não passa de uma utopia.· 

0 SR. VIRGILIO DA:M.ASIO - • •• quando se pensa qu::!. '6 
po~sivel que chegué · um ten1po em .que não haja exereitos 
Jh~rmanentes; pois é :hoje quando a Constituioão rla Sui:3sa 

1
.- - t 13 Cll:-.poe, no seu ar . . ... 

U~I SR. DEPUTADO - ~Ias isso é na Suissa. 
iO SR. VIRGILIO DAMASIO - l\Ias a Suissa está na Europa 

c é 1;m pequeno paiz cercado de jnimigos! que de toda a pa-:-t.4: 
.v~ <·et!ram ... 

U1v:I SR. DEPUTADO - . .\o eonLrario. ·ella ~~ o eqnililwin 
~uro!)eu. 

0 SR. VtRGILIO DAMASIO - Eu não me fiz entender b•3rn: 
querja dizer que a Suissa está rodeada de povos inimigo~ 
entre si e aos quaes póde convir a to.da hora invadil-a~ o Que 
aliás j 'á se -deu na guerra franco-prussiana~ em que um corpo 
dt.' c:xercit.o francez foi internado nesse paiz. 

l.)0is bem~ é nesse paiz. pequeno: n1as que tem bastant,; 
·fé na garantia de seus direitos~ que a Constitu ieão cl iz: «P:-n-:t 
o .poder federal não precisamos de exercito per1nanente ... ·.A 
Confedt?ração não tem o direito de. manter exercito perma-
n~nte. . 

Cada Estado ou ·cantão tem a força de que precisar~ não 
excedendo 300 homens por Cantão, sen1 se compre11 enrler-~m~ 
con1o diz o art. 13, as forças policiaes. . ·· ·. 

Eu. Sr. Presidente, talvez porque não me tenha achado 
s~~mpre envolvido nesta vida de agitações políticas~ ou porquê. 
ainda não apprendi bastante neste assumpto~ apesar das lir;õe:; 
rla experiencia dos meus cincoenta e tantos annos~ pn2 i~.so 
penso que~ por ser este un1 arUgo de' lei J'undarnental e dnr·a
doura! podia dispensar-se esta palavra -· - «permanente>>. Cha
mam-me os nobres .collegas utopista. l\Ias. ha 20 ai1n1:::. 
quando Paranbos conseguiu a lej da liberdade r.lo ventre: 
quem dissesse que. dahi a 20 annos não estaria livre o ve.ntre 
da mulher escrava, con1o todo hon1em escravo. que estaria 
feita a abolioão, seria · tratado como utnpista 'e visionario . . 
Quem ha Elez annos dissesse que no anno en1 que estamos~ no 
paço da Boa Vista~ se ·havia de reunir o Congresso Const ituinte 
Republicano~ seria tratado de visionario. de . utopista. (le 
louco. de conspirador. · · 

E a Revolução fez-se e nos estan1os na RepubHca. ·E 
ass4n1 con1o ten1os a :Republica~ havemos d~ t.cr (quando? não 
sei; mas hade vir) o congraçamento e confederação das na- · 
ções~ a come-car pelas da An1erica: haven1os · de ter um ~u
pren1o tribunal i?t.ernac-iona!~ que 'dec·ida das que~tõe~ entre 

·os povos .e que ·dispense a c5pada e. a polvora~ pelo m<?nos na 
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escala em que as temos, permittindo que tantos dignos eida
dãos, que tantos braços fortes; uteis e produetivos não fiquem 
improficuos e inertes para a lavoll!"a. as artes, as indust,rias. 

UM SR.· REPRESENTANTE - Isso é a edade de ouro. 
0 SR. VIRGILIO rhl\fASIO- Isso dizemos nós. hoje; mas

não o dirão os nossos filhos. E' nesta esperança e nesta con
vi-ccão que eu pr<>ponho ao art. 14 a minha emenda. 

·Já estou cansado e tenho concluído. · · ·- .... -· ·---- ···· 
, (."ifu.ito bem! :Muito bem!) 

São lidas, approvadas e entram conjunetaníente em dis
cussão as seguintes 

EME..~DAS 

Ao art. 1• 

:Conserve-se. como no projeeto, com a seguinlc n1odifi-
cação: · 

Em vez de dizer-se - proclamada pelo decreto n. 1, de 
15 de novcn1bro de 1889 - diga-se: - proclamada a. 15 de 
novembro de 1889. 

S. R. - Sala. do Congresso Constituinte, 15 de dezembro 
de iS90. Virailio Dama.~io. 

Ao art.· 2• e seu pa.ragra.pho 

Sejam substitui dos pelos seguintes: 
Art. 2.° Cada uma das antigas províncias formará um 

Estado e o antigo l\Iunicipio Neutro constituir-á o Districto 
Federal, tont.inuando: provirSoriamente, a SJCr a Ga.pital da 
:r..rnião. 
· § 1°. Fica~ poré1n, desde já resolvida a mudança da Ca
pital e na legislatura ordinaria o Congresso decretará onde 
deve estabelecer-se a nova Capital. 

§ 2.0 Escolhido para este fim o territorio, mediante o 
conselho do Estado ou estados de que houver de desmem
brar-se, passar:á' o Districto Federal, de per si, a -constituir 
um Estado. 

S. R. -· Sala do Congresso Constituinte, i5 de dezembro 
de 1890. ~ Virgílio Damasio. 

[)epois do art. 12 do :projecto, insira-se o seguinte: 
Art. Para satisfacção de todos os compromissos fi-

nanceiros e despesas da União, conforme o respectivo orça
mento geral. organizado annualmente pelo Congresso, contri
buirá oeada Estado na ·proporção de suas rendas .. 

§ 1.0 P_roceder-se-:á para isso ao calculo exacto da renda 
arrecadada em cada Estado e proveniente dos impostos 
lançados, quer pela União, quer pelo mesmo Estado, calculo 
que será revisto tamhem annualmente_. · 

'§ 12.Q O Congresso estabelecerá, em lei ordinaria, o · 
modo pratico de tornar effecivo o principio fundamental 
exarado neste artigo. 

S •. R • ..,.- ~5 qe dezembro de 1.890 •. ~ V.! Dam,o.sio. 
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Ao art .. i4 

Substitua-se pelos seguintes: 
_>\.rt. 14~ Todos os brazileiros são obrigados a pegar cn1 

armas para sustentar a independencia, a união e a integridade 
da Repub1ica, ·defendendo-a de seus inimigos externos .e in-
ternos.· . · 
· Art. 15 ;· ·A· ·força ·militar· ·é ·essencialmente obediente,. já
mais se ·poderá reunir sem que lhe seja ordenado .por aucto
ridade legitima. 

15 de dez0n1hro de 1890 . . - Vü·ailio Damasio. 
Accrescente-sc ao art. 1 o, ou nas disposições transitarias, 

si n1elhor convier: · 
Paragrapho unieo . E~ attendendo a que o ex-Imperador 

. exerceu. quasi meio se-culo.. as funcções de Chefe do Estado. 
a Republica lhe garante uma pensão condigna desse elevado 
cargo, a. .qual ser-lhe-ú marcada pelo -Congresso em sessão 
ordinaria. '· . . 

S. R. - Capital Federal, iü de dezembro de 1890 -
11'iroilio Damasio. . _ . • · · 

O Sr. Julio de Castilhos - Sr. Presidente, Srs. membros 
do Congresso: mais por amor ao dever! mais em obediencia 
n.o mandato ·que me :foi confiado, do que pelo desej<> de dis
cutir. tomo a palavra neste debate, para dizer o .que pensamos, 
nós do Rio Grande do Sul. sobre a materia do titulo primeiro. 
e cumpro esse dever com tanto maior disposição, quanto é 
certo que fiz parte como soldado raso ... 

VozEs - Não apoiado; eomo..: chefe .. 
OUTR...t\S vozEs - E chefe de muito prestigio. 
O SR. Jur ... Io IDE CASTILHOs- ••• dessa cruzada que por 

tanto tempo se empenhou na propagação das idéas republica
nas federaes. 

Nós estamos aqui reunidos para instituir a RepubU.ca Fe
derativa; e, senhores, posso a-ssegurai-o~ não ha materia mais 
importante~ soh o ponto de vista da Federação. do que a que 
se contém no titulo I da Constituição. (.4.poiados.) 

AquelJes que~ como n6s~ por longos annos. fizeram a pro
paganda da Republica~ não a quercrq unitaria,- mas, sim, 
federativa. essencialmente federativa. 

· E'~ portanto~ a Federação o segundo termo da grande 
questão~ tão importante como o primeiro. 

N6s entendetnos. -como sempre sustent.ámos . .que. n Repu
blica Federativa é o ·unico meio de .garantir a unidade politica 
no meio da variedade dos inteTesses e dos costumes da Na0ão. 

U1-r SR. REPRES.&."'-'l-~~TE - E foi nesse intuito que se fez 
a _Repu~1ica. · · . 

O SR. Ji:rLIO DE CAsTrr.;Hos - E'· precisamente o que estou 
dizendo .. 

E si a Federação não fiear instituída· na C<>~tit!li~~o~ ha
vemos de ver resurfrir sob a .Renublica a mesma agltacao que 
se avolumou sob o . Imperio. (Mu,itos apoiados.} . · · · . 

Dizia eu que 1)ediamos a Re.publica Federativa. como .con
dição efficaz de garantir a homog~neidade politica no me10 da 
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variedade dos interesses economicos e das circumstancias e 
-costumes das populações; e é isso mesmo o qu,e deve ficat
ussf!gurado na Consf.if,uição que . este Congresso vai . decretar. 
(A .. poiados.) 

l\fas .a Federação~ .para ter realização effectiva. con1:iHeta~ 
Ratisfatoria~ depende da devolução aos estados~ não sómente 
dos ' serviços .qu~ lhes competem, porque são .correspondentes 
aos seus ]nteresses pec_ul.i.ar~-s. co1no tambem da devolução das 
rendas que no regim·en decahido~ o qual tanto combatemos, 
C'I':Un absorvidas quasi que totalmente pelo Governo Central.: 
(A.poiados.) · 

Não basta. senhores. deYolve·r servioos aos estado-s. E' 
nccessario que· tal devolucão seja aconTpanhada de perto da 
dos n1eios necessarios para a despeza. 

Eis . o problema que ora discutimos: é .a questão da .clas
~ificaç;ão dag rendas~ n.fim de saher-se quaes as ·que .devem 
J1~rf.rmcer á. União. quar~ a8 que dcvcn1 pertencer ao~ estuclos. 

E~ ta questão~ Sr~. rlo Congresso. pôde ser resolvida por 
t.t·~s n1odos differente~. Ou n União faz o calculo da sua des
p~za . gc·ral~ dando aos ~sl.arJo~ a inc.umbencia de concorreJ.'Cn1 
para fazer face a eJla; ou a União buscará os seus recursos nas 
nle5m:ls font ... ~ nnr1c n~ c~tados foren1 hauril-os: on a Uni fio 
rcBervará para si certas font-es da receita~ deixando para os 
~~tado~ todas :1s mais. São cst.as as tres soluções qUe pt'irlo 
~~mnportar a questão da distribuioão das rendas. · 

A prin1eira solução. senhores~ que consiste cn1 entregar 
ao~ r·:;;tadr_.~ a i11 .:.~Hm b~ncia ri e oc-correren1 a. toda~ as de~;1\~zas 
r1a União. não 1n~ pnreee agora acceita,~.ei. Dul'a.nt.c rnuitos 
annos os estados~ jngulados pela centraliz-ação imperial~ nrrn:::-

.. ·ütr:un a mais ·desoladora existencia. sem iniciativa. sen1 au
U•notnia~ sem poderrn1 organizar a sua economia interna~ sem
pr•c; nppre~~o~. ~cmprr vexados. Penso~ por isso~ que. de subi lo. 
~em .o necessario preparo~ não •estão en1 .condições ele a::;~umir 
a tremnnrla responsabilidade de todos os encargos da União., 
Qnanrlo~ depoi~ de rlefinida bcn1 .claran1ente a .sua autonomia. 
puderem excrcP-1-a bcnefica e fecundam ente. ·de ·modo a po
d~r~m rP~PIOn5ahil izar-se pnla .sust.cmtação .do granel(\ m•.g.ani~mo 
d... qu~ são . partes componentes~ cn tão. sim~ ncnwlla soluoão 
porlPl''·:'i ser applicave1 . -

VivCTnos durantP. lJm longo periodo sob o regin1en ·da al:l
SOl' Ptãn. Os r-·~t.arlo~ não cRtão ahsolut.:uncntc ~n1 circumRfan
·eia::: de poderem. no inicio da sua vida n.utononta~ garantir n 
.~nt.isfa~ão r11ena do~ irnmensos encargos a que n1e refiro: não 
porlmn~ de certo. eol1iqir de prompto todos os recursos neces
~arios para fazer·cnl face :ís cl~spczas da communidarle geral. 
(Apm·te.~.) · · 

U:\t.\ vo1. - A qucstãn é de produeoão . 
OUTRA voz -Toda a questão é econo·nJica. 
O S:.n. • .T1..~I .. 1o. nr:: C .\STILHOS - Toda a :questão é econ.on1ica.. 

rli7. muito hem 0 nohre c.oliP.ga. e (3 ju~tnmente a. questã·o eco-· 
nonüca que cslou abordando agora. 

Portanto. pP.lo motivo ex;po·sto! a prin1e.irn. solução me pa-
·r·~N~ inapplieavel . · · 

H a out.ro~ n1ot.ivos. P. 11u não c:treco· rle declinai-o:; doan.te 
rlnquPllC'~ f{ne mP. ouvem. pot'fJlle t.ndos- yó~~ que tendes o pre
paro snffil"irm I~ para rli~euf.ir a .(}ueslfi.o~ snheis qnei 5i en-
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trcg·asscn1os aos estados a incuinbencia ·de art·ecadarem todos 
os impostos e a · obriga~ão de, com a respectiva renda, estipen~ 
diaren1 os servicos federaes. jriamós àffectar até o proprio 
direito das :gentes, por.que tornarian1os pertencente .aos.· estados 
até a ·compet.encia para o Iancan1ento e arreeadcão· dos· impos
tos de importação, o que póde affectar as relacões internacio
naes, porque a ma teria p6de ser: obj ecto de tratados · ou ~on-
vcnções com paizes extrangeiros. · 

· Dispensanclo-n1e de de·cunar outros motivos. direi, en1 re
sumo : a primeira solução, si bem que constittúa o ideal em 
ma teria de · Federacão. · é inapplicavel, porque nós acaban1os de 

. soffrer o jugo do .-centralismo imperial~ durante dezenas de 
n.nnos~ e não podemos de un1 n1 omento para outro ·constituir os 
P-starlos de modo tal que possan1 occorrer :á·s despezas da União. 

Resta a segunda solução. · , 
Esta eonsiste em que a União p'óde ir procurar os seus 

T'ecn rsos ás n1esmas fontes onde os estados vão buscal-os.o 
rpw •! perigosissimo~ como demonstrarei depois. -

_.\ terceira solução. como. disse~ é .a que reserva para a 
T.~nião 1-acs c tncs fontes de rccc·if.a. discriminadamente c que 
df!isa aos cstndos cnmpo vasto para tributarem o qúc lhrs 
efmYier~ com exclusão daquellns. ·· 

U::\fA voz - rrheoricarncnte (~ verdadeira e consentanca 
r.om a Federação. 

O Sn.. .Juuo m~ CAs·rrLHOS - V·en1os que a Constituição 
faz uma fusão inconveniente das duas ultimas solucõcs 
ctue apontei: vemos que ella não adopta um plano. uma -solu
çã0 uniforme~ mas q·ue baralha os dois ·ultimos alvitres. -

Ul\1:.:\ voz - E' porque tudo _ está; baralhado. : 
O SR •• JuLIO DE :CAsTn .. Hos - A Constituição reserva eer.tas 

fontes de receita para a União~ reserva taes outras para os es
l.a.rlos~ e. dep·ois de o cfazer~ dispõe que os estados e a UnHi.o po
derão .ir buscar os seus recursos nas mesn1as fontes. 

O Sn. ZAMA - E · é obra do primeiro ·homem -do seculo. 
O SR .. JuLIO DE C.-\STILHOS - Não sei si é obra do primeiro 

hnn1cn1 do seculo; o que seL o que affirmo é ·que ella ··é obra 
flC urn governo patriotico, que ·se constituiu em 15 de novem
hro para sustentar energica e sinceramente a · RepubUca, tal 
corno foi proclan1ada. (.4.poio.dos_: n1.u:ito bent_: 1nnito' btJ'm..) 

:Si o proj ecto que esse Governo offerece á resolução do 
Congresso não é tal que baste nara a realização do prograinina . 
republicano, deveremos attribuir o fa:cto~ não a pretencões 
deste ou daque1les que se presun1en1 tornar os primei~os ho
m~·r.s do seculo ·(.4..poiado.<:_: n1uito bern!)~ 1na:~. sim~ a uma di
v~rgcncia de apreciação, n uma diversjdade do üpiniões (Jfu.Uo 
bem_: muito be.m!) · . : 
. Allegava eu que a Constif.uil}ão baralha as duas ultimãs so
lncões. 

O SR. Er.~ YSEU l\fARTINS - Não baralha. 
O SR •• Júr .. ro DE C"\STTTJHO$ - O nobre Senador~ depois jus

tificará o seu conceito. 
Quanto a·n1in1, mantenho a n1inha opinião~ que expli~arei.: 

;\· C{)nstitui..:ão dispõe que fican1 taes e taes recursos reserva
dos :í TTnHin e ta.es outro~ aos c~tndos, accl .. oscent:l.ndo n.jnda qu~ 
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podem aquella e estes tributar cumulativamente as ,mesmas 
matarias . •. 

UMA voz - Bem :pouca cousa é .. 
OUTR..-!. voz - Appello para o futuro.-
0 SR.· JULIO DE CASTILHOS - Senhores, nos, OS do Rio 

Grande do Sul~ ep.tendemos que o que a ·Constituição dispõe 
sobre este 1nagno assumpto é anarchíco, é anti-feq_er.;lti.Y9-._~ _ 
não póde ser· acceito pelo· Congressõ, ·respeitando nós, como 
respeitamos; âs nobres intenções dos auctores do projecto. 
! (Apoiados.) · . 

Por que entendemos nós . que isso importa a anarcbia? 
Porque, Srs., o art. 12 consagra o principio dos · impostos 
duplos~ Iancados pela União e estados; principio que por tanto 

tempo trouxe anarchizada a · vida economica e . financeira do 
pn.iz. sob o detestavel rcgin1en do. Imperio, nrincipio que vir~í. 
produzir à n1esma anarchia funesta sob a Republica (Ha di-
versos OJJartes. ) . 

E' o unico modo, dizem os collegas que me interropem na. 
exposiÇão dos meus raciocínios, que, embora julgados impu
gna.veis. mcrcccn1 a a.Ucncão de contendores tolerantes e leaes . 
.Permittan1-n1c VV. exs. ·que ·eu continue a justifkar o meu 
enunciado. 

A Constituição, no art. 6°~ discrimina os impostos de cuja 
renda é exclusiva arrecadadora a União; no art. go faz a 
n1esma discriminação chm relação aos estados; no art .. 12 d~'í. 
:í. . União e aos estados a faculdade de tributarem as mesmas 
mate-rias cumulativamente. 

O SR. CoRREIA REBELLO - As mesmas, não. (H a outros 
apartes. ) -

·o SR .• Jur .... ro DE CASTILIIos - As mesmas materias, que 
não aquellas mencion~das no art~ 8°. (Apartes.) 

Não perturbem po:- emquanto a minha argumentação~ 
porqu-e, respondendo a todos os apartes, não terei tempo de 
cxpôr as idéas de que sou defensor; penso que os apartes 
agora são prematuros. (Apoiados.) . 

A União se reserYa as fonte.s de -receita do art. 6°. Taes 
são: impos-tos de impodação~ comprehendidos os direitos n1a. 
ritimos~ os do. sello, as contribuições postaes e telégraphi!Cas. 

No n. 6° e ultin1o desse mesmo artigo:- tambem se -declara 
que ·compete :.á União instituir bancos · emissores. 

Eu peço aos senhores do Cong:-esso- que me pcrmittam 
abrjr aqui um parenthesis. . 

. Em primeiro logar, entendo que ô assp.mpto bancario está 
deslocado no art. Ü0

, porque ahi só se trata de definir a com-
petencia exclusiva da União e.n1 materia de impostos. . 

Foi por isso que, na Commissão dos 2i. opinei pelo ~lvitre 
de ser considerado o assumpto no art. 33, que menciona as 
attribuições do Congresso. . 

Depois, devo manifestar a esta illustre Assembléa uma 
opinião que me parece ser inteiramente acceitavel. 

No dia 19 de novembro votámos, e eu votei com toda a 
minha habitual sinceridade politica, uma rnoção, em que re
conheGemos no Gove.:-no Provisorio todos os poderes ordi-' 
narios, isto é: devolvemos ao Governo os poderes executivo e 
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·legislativo ordinarios e outras attriliuições que por emquanto 
lhe· competem. . . 

Mas essa moção, na sua propria lettra, dispunha de modo 
expresso que .o Congresso li'eservava para si exclusivamente 
as funcções constituintes . . 

UMA voz - Nem póde deixar de ser assim. 
O SR. JuLIO DE ÜASTILHOS - · Ent.retanto, nós, do Rio 

Grande do· Suh ··experimentámos a ~urpreza -de Iêr lla dois ou 
tres .dias, no Diario Of{icial, um decreto sobre materia ban-
caria, o qual e-nvolve ~ateria constitucionaL (Apoiados.) · 

.Senhores: nós, rio-grandenses, como amigos do Governo, 
como amigos livres que sabemos reconhecer ·os seus meritos 
e sabemos ~ambem proclamar os seus serviços e sacrifícios 
(Apoiados): offerecemos-lhe:, como sempre, todas as demons-
trações do nosso· apreço e apoio e tributamos-lhe todas as 
nossas homenagens, n1as negamos francamente a faculdade de 
decretar sobre materia constitucionai, visto que está funccio
nando o Congresso Constitüintc. (.4.poiados.) 

UMA yoz - O Governo não tem correspondidó a essas 
provas. · 

0 SR •• TULIO DE CASTILHOS- Esse decreto assignado pelo 
illustre 1\finist:-o da Fazenda~ cuja capacidade sou o primeiro a 
reconhecer, cujas nobres inLençõe.s .merecem-me todo o aoea
tamcnto, esse decreto, n1eus senhores~ envolve evidentemente 
matcria constitucional, que está pendente do voto do Con
gresso (itpofados) . .Basta :dizer .que~ em ultima analyse, esse 
decrcf.o conduz no s·eu bojo o monopolio bancario (Apoiados) . 
Orn. ao Oongresso, ex-clusivamente, oom!Pete dizer agora si · ac
rr:eita o monopolio bancario, ou se o repelle. 
. Eis, portanto, um_ assumpto que. está dependendo do -voto 
da ConstituinLe; por~ isso mesmo é que entendo que o Ministro 
da Fazenda ultrapassou as attribuições conferidas ao Governo 
Provisorio na moção que aqui votamos no dia 19. ao 1lecretar 
S. Ex. a fusão dos bancos dos Srs. Mayrink e conde de Figuei
redo e· ao dar ao intitulado Banco da Republica, em ultima 
analy.:3e, o Ir.(JlOf.O:ir· :tancario. (Apoiados:-· muito bem.) -

Abri este parenthesis propositalmente, porque, nós do Rio 
Grande do Sul, somos amigos do Governo e disto temos dado 
as mais abundantes provas, mas somos amigos livres ( Apo-ia
dos), que sabemos hastear bem alto a bandeira da Republica 
Federativa, :Sem preju-dicar de modo· algum a obra da recon
strucção do paiz, parª' a qual temos todos o dever de con-
correr.. . 

E já . que alludo a ·est-e ponto, peço permissãó pa:-a dizer 
que acho simplesmente destitui-da de patriotismo a acção da
qúelles que querem fazer opposição quand même, opposição 
systematica, a um gov-efno que tantos sacrifícios tem feito 
pela Republica. (l•tumerosos apoiados; ·1nuito bem; muito bem.) 

Fallo · assim, porque entendo que aqui: perante o Con
gresso, devo dizer aguillo mesmo que particularmente digo 
aos meus amigos. Sou an1igo do Governo, como todos nós: re
prese-ntantes do Rio Grande do Sul, somos ... 

UMA voz - Como todos o somos .. 
. OUTRA voz - Como todo o Congresso.:. 
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·o Sn. .JULIO , DE CAsTII~nos - J.VIas, senhores, esta ami-· 
· zade, este apoio que lhe coP..sa:gran1os· não ·importa a incon
dicionali-da·de. A incondicionalidade é o absoluto, e eu não 
reconheço o absoluto. -

UMA -\;oz - Mas o patriotismp não é privilegio do Rio . 
Grande do Sul. ·· · 

OuTRA voz - ·N en1 ning·uen1 disse isso. 
(lla outros· apa'rtes.) ··-··· 

O SR. JuLio DE CASTILHOS - Prestan1os o nosso consciente 
apoio ao Gov-erno~ n1as não podemos firear silenciosos ou n1udos 
ante esse desrespeito ao voto do COiloiY!'esso, proferido no dia 19~ 
desde que o Sr. Ministro da Fazenda. éujo talento adn1iro e de 
cujo patriotisn1o não duvido, entendeu que era de sua conlpe
tcncia décretar sobre n1ateria constitucional, pendente da de
cisão da Constituinte. 

O Sn. BARBOSA LnL\ - Pronunciamento5 co·mo (\::.-se h~nt 
sido taxados de opposição quand 1nêm.e. 

O Sa. -Jur .. IO DE CASTH ... Hos - Eu não a faço! eu n abo
nlino mesmo~ senho.r·es~ porque inspiro-n1e na doutrina de un1n. 
escola que entende que tudo quanto é construcção~ J)()r peor 
que seja: é preferivel á destruição systhen1atica. 

O .Sa. ZA:\IA - Colloquerno-nos nesta posição: não pro
curen1os sabe'l' o ·que o Governo pensa de nós, mas o (}ue o pniz 
deve pensar do Cong·re~so. (.4.poiados.) . . -

: 0 SR. JULIO 'DE CASTILHOS -Eu~ pela ·1ninha parte, não 
. 111e p.reoccupo_ com saber o que o Governo pensa da minha acção 
politic_a e da acc-ão política de n1eus con1panheiros; o que con-
Rtitue a n1inha · .preo~cupaç.ão constante~ o meu grande em
penho como politico~ é provar~ pelos actos, que: estou de ac
côrdó com o fecundo programma que por tanto tempo o par
tido republicano sustentou perante o paiz. ·· 

ü SR. Z .-\)1'.-\ - E os que quizere1n fundar a Republicit 
hão de lembrar-se -do progran1n1a republicano; senão~ havemos 
de fundar tucln -quanto quizern1os~ n1enos uma Republicn no _ 
Brazil. (.Apoiados. H a out·ros apartes.) 

0 SR . .JULlO DE CASTILHOS - Dada a nlinha explicat_:ão, 
senhore-s do Congresso: sobre esse particular, r:mcerro o pa
rcnthesis e continuo na den1onstração da minha these. 

Eu dizja~ fechado o parenthesis... -
[i$I Sa. HEPRF-BE~TA?\TE - A declaração foi má. 
O SR .• rur...ro DE CASTILHOS - Não foi n1á. devemos fallar 

perante o paiz co-rn a mesn1a franquie.za com que falla·mos aos 
me~nbros do G(,vtrne Si, perante os n1embros do Governo. 
onde conto velhos companheiros de propaganda e bons anli
f;OS~ manifestei-n1e desse modo, como não hei de n1anifestar
n1e agora no mesn1o -sentido O juizo que acabo de externar. j:i 
externei . ao venerando ,chefe do Governo~ pedindo a S. Ex. , 
em nome da nossa antiga an1izade e en1 nome do patriotismo, 
licenea para exprimir as minhas in1pressõ~es sohre o decreto 
a .que alludi . (:.1/uitn beTn.) 

Eu dizia que o p::-ojecto reservou á União exclusivan1ente 
ns fontes de receita do art.. 6°~ as fontf:'s n1ais a.bundant:e.s, 
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aquellas qu•.:! n.1ai::5 rcnde'ri1, . c deixou aos estados, no art. so, 
o iriiposto de t1;ri.nsrnissão de propriedade, ô imposto terri
torial~ · o imposto . do ·exportação, ·cuja ·arrecadação deverá t~r
minar~ segundo a Constituição, ·· infallivclmente:- em · i898, e 
mais nada. · · 

De sorte · que~ fazendo essa classificação: · a_ Constituição 
realiza a partilha do leão, ton1undo para n União as fontes 
n1ais productivas~ deixando aos estados as que n1enos rendem, 
e ainda accrescenta :·--~ sob::·e ·toda-s as mais n1aterias a União 
e os estados podcn1 :tributar cun1ulativamcnté. -

UM Sn. REPRESENTANTE- Ahi é que está ·o erro. 
0 SP.. JULIO DE CASTILHOS - Chegarei ~Í demonstração 

do erro .a que allude o ·,colleg.a que n1e deu o aparte. 
Eu entendia que~ para estahelecern1os v1~rda:deil·a Federa~~ãD 

neste .paiz, devian1os discrin1inar perfeitam(·nte as rendas que 
deve1n caber á União e as rendas que os I?Stados deYcm aree
cadar. 

_-\ União. no~ termos do a:·t. 6°, terá uma >.·enda ordinaria 
calculada. no nlinimo. en1 cerca de ·1:3~) rnif"' contos .. 

Possuo a este réspeito os dados mais positi'Vos. ex~.rald
dos do ultimo orçan1ento do l\linistcrio da Monarchia f! dc_~s 
rclatorios que os 1nen1bros desse Ministerio tinham organi
zado. 

- UM SR. REPHESE:N'l'-~'\'TE - E que nem sempre exprimiam 
a verdade. 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Colllgi estes dado·s, aos 
quaes accrescentei os dados e informações que· hão sido pu
blicados ,no · Diario Of{ici·al · desde 15 de noven1bro. Fazendo o::
calculos .mais modestos, ·essas rendas pl'oduzem cercá· ~j . 13D 
nlil contos. 

Ora, o or.yamento· das despezas .geraes, no tempo do · Im
pe·rio~ montava ao algarisn1o de 151.000 :000$; n1as, como CC!m
prehendenl todos os meus collegas~ dessas despezas, muitas 
passam para os estados~, porque corresponden1 a servicos ·_que 
lhes dev.em ser devolvidos; por isso, dei:n&e ao _traballlo 
tambe.n2 de colligir âados positivos a esse respeito~ e cheguei 
á conclusão de que! são · deduzidas do . o;:·Çamento · geral a que 
alludo. despezas na in1portancia de cerca de 22.000 :OC0$000. 
Ha~ pórtanto, entre a renda :mínima dos impostos do art. 6° ~~ 
as . despezas -geraes da União deduzidas as verbas relativas á 
serviços ciuc são devolvidos aos -estados~ um saldo li JUido de 
cerca de 9.000:000$000. 

Ora, senho1rcs, admittindo este resultado: · parece-n1e que 
a. União se deve dar por satisfeita com a renda que .Jhe pl'o
.duzem os im.postos do art. 6° . ... 

O Sn. :r .. oPES GJ LAVJ~s - E as desveza::; ac~rescidas ? 
0 SR. ~Tur..IO DE CASTILHOS - Discutirei esse ponto. Mas 

vo11. além~ e, direi que a Uniã:) não pódc ficar circumseripta ú~ 
rendas do art. 6°: porque as despezas podem augm'entar de 1.1m 
1nomento para- outro, por necessidade. 

O Sn. ZAM.A - Cotno têm augn1entado. 
O· SR. JULIO DE CASTILHOS - Pód~~ e in. virtude. de uma 

~er.~a 9.u em virtude de -uma calamidàde, . c.omo :a·. peste, ~ 
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secca, precisar. o ·Governo Feder.al de r.eceita extraordinaria 
para oeco~re~ a despezas extraordiDari~ ~Pi$ bem: nessa even
tualidade, em. vez de deb:ar a Constituinte á União a faculdade· _ 
ampia de tributar o que ella entender conveniente nos es
tados, pertUJrbando a economia e invadindo as attribuições 
deste-s, deve a União fiear com a faculdade de tributar a.S rendas 
dos estados de acoõrdo com as condições economicas de cada 

. um, quero dizer: deve tributar uniformemente, mas cada . Es- _ . 
· tado pagará segund·o suas forças economicas. A União tribu

tará os e.stados, p·or exe!nplo, en1 itO % da sua receita; o Estado 
que tem i.OOO:OOO$ pagará 100:000$, o que tiver menos, pa
gará menos. 

E assim, senhores, é que se realiza o systema federativo •I 
0 SR. UBALDINO DO .~!AR....<\L - Cond-e.mnado pela expe

rieneia. 
0 SR. JULIO DE CASTILHOS ·~ Nunca foi condemnado pela 

experiencia; é o que nós vemos applicado na Confederação 
Helvetiea e, até, na .Allemanha. 

O SR. CAMPos SALLES ·(Ministro da Justiça) Nos Es-
tados Unidps produziu ·máo resultado. · 

O SR. Ju'"Lro DE Q\.sTILHOS- Na Confederação Germanic~ 
aos estados cumpre cobri!' os def.icits q111e appareçam nos ort.:.a·· 
mentos geraes. Na Suissa é uma fonte de receita da União a 

-quota com .que contribuem 03 cantoes, conforme a riqueza 
delles. Nos Estados Unidos, .mais ou menos, .se praticava o :prin
cipio que .defendo, até que sobreveiu .a guerra da Sessecão, qut) 
originou. despezas enormes e . pbrigou o respectivo governo a 
lançar mão dos impostos sobre 'a circulação .dos pro duetos, im
postos ·internos. Mas a experiencia, quer na Allemanha, que 
não queremos imitar, que:- na Suissa, que é imitavel .e-m di-

. versos pontos, quer mesmo nos Estados Unidos antes do grande 
cataclysma, mostra que as em·endas que apresentei ··são as mais 
prattcas e as . que .. mais respeitam o systema federativo .. 

· : O Sa. A.NNmÀL FALCÃo - Em nosso paiz seria iniquo. 
O .Sa. JULIO DE CAsTIL:a:os- Já. ouvi egual observação da 

parte do nobre collega de ~omm~ssão, Senador por Pernambuco: 
o qual disse que era iniquo, porque ha estados que, como o que. 
o nobre collega representa, ficariam manietados, sem meio . .; 
rle vida. · 

O SR. JosÉ HYGINo - Coniliati o systema das quotas, 
porqu-e punha a· União na depen<lencia ·<las partes. 

0 SR. JULIO DE CASTILHO'S - Assim seria, Si decretas
semos que a União fizesse o orçamento das- suas despesas e 
repartisse com o~ estados; mas não é isso o que sustento. O 
plano é este: á União devem ser reservadas as fontes mais 
abundantes da receita, ficando salva a e-xclusiva competencia 
aos estados de lançarem outros tril:lutos. (Apoiados.). 

Não sendo assin1, continuará o systema das finanças im-
periaes. · · 

Respondendo· ao ·á. parte do nobre Senador por Pernambuco, 
<iirei: Sabemos qual a differença e~t.re o projecto, ·nesta ma
teria. e. a ~onstituiçãQ do, Imperio .: .o Imperip só nãQ. dava para 
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as províncias privativamente a renda dos impostos territorial, 
de transmissão de propriedade e exportação. Eis a unica dif
r1erenoa. l\1as que é o imp<Jsto territorial? 

O Dr. José Hygino, que, no seio .da Commissão, mais im
pugnou a ·minha emenda, foi o primeiro a dizer que era uma 
cousa que ficava no papel. -

O SR. JosÉ HYGINo - Não combati a sua idéa de dotar 
ps . estados cpm :r:endas ~.bastantes_ para p _seu serviço. 

O SR. JULIO DE CASTILH<>S - Sabemos que o imposto ter
ritoria:l póde produz~r muito em alguns estados, ·em outros 
produz muito. i)OUCO; sabemos que o mesmo objecto não deve 
sofflf'er simultaneamente dois impostos.. Como podemos nos 
desvanecer disto deante do art. 8°, que diz: · ·· 

~Aos estados fica reservada..e~lusivamente a collll;leteneia. 
de lançar ·o imposto territorial · e .o de transmissão de proprie-
dad~ ? . . 

Isto equivale a dize:r: qu;~ p mesmo 'objecto recebe dois im-
postos. · · · 

Eu, assim .como os meus companheiros de deputação, não 
posso aeceitar .. esse erro eeQnomioo. · · 

UM SR. .REPRÊSENT.'\NTE - O imposto territorial é p mesmo 
que o .de transmissão de propriedade ? . · 

o :SR. JULio DE CAsTILHos -Não é isto o que estou di
zendo. O nobre .representante não ouviu -o que eu disse·. 

- Fiea aos estados, pelo art~ 8°, a competencia exclusiva 
para tributar a transmissão de propriedade e a exportação·: 
.Mas, quanto a esta, a propria Constituição marca o prázo fatal, 
além do qual não é dado lançar impostos sobre a. exportação.: 

Restam os j·mpostos~ de transmissão· de propriedade e 
territorial. · 

Ora, sabemos o que produz, em todo o paiz, o imposto de 
.transmissão de prop~i'edaâe: nãQ pr9(1uz mais de 4 ~~· contos. 
Por outro lado, que vale o in1posto territorial nos estados? Em 
algunS vale muito, em outros nada. No Rio Grande do Sul, em 
S. Paulo, Rio de JanMo, Minas :e: alguns outros, o imposto 
territorial póde dar regular resultado, e a este respeito peço 
licença aos meus collegas para dizer-lhes: Não nos illudamoo 
'sobre as difficuldad0.-:. :ão decantadas para lançar-se o imposto 
territorial. Não preeisam~s 4e ca~stro . O Estad~ Orie~tal, 
para cobrar. o imposto tel'l!'ltorial, nao. tem cadastro; e este Im
posto, alli, eo:ilstitue a principal fonte de receita. 

·o Estado Oriental tem nes~;'e imposto a sua principal renda,= 
e alli :não ha •Cadastro; tenho, entre os meus papeis, documentos 
para provar :esta asserção, mas não queTo cançar a attenção. dos 
colllegas... · · 

·uM SR. DEPUTADO ~ Não apoiado, :está esclarecendo o as
sumpto. (Numerosos apoiados.) 

O SR. Jui.Io DE . C..-\.STILHOS •.•• ·e além disso tenhp de 
aboràar outros assumptos. . . . 

· Mas· que . esse imposto pó4e se: lançado independentemente 
de cadastro, é uma verdade 1nconeussa ... 

Pó.de-se . ensaiar p imposto territ-orial; e, feito com. felici
dade o. ensaio, se .irá melhorando pouco a pouco o ~erv1ço, ~té 
chegar-se á perf-eá.ção relativa. 
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._ Depu i:; do art. 8"~ a Constitução dispõe; no .. art. ·12~. que 
fúra das. n-;aterias contidas nos arts. 6° e 8°, . póde ~ _ Uni~o coin 
os estados: cumulat~van1ente ou não, tributar outras-n;1aterias. 

. Senh()res~ é isto que· nós do Rio Grande! do Sul cçnn)Jatemos 
com toda a convicção, porque vemos ahi a consagração do re
gime-n imperial. Este paiz~ acostumado durante . tantas dezenas 
de_ annos aQS abusos do In1perio~ flagellado dura11tc tanLo ten1po 
pelos desmandos dessa. administração que atrazou o .Brazil, 
abastardando o · caracter nacional~ e· que depois · ·de · desastres 
.successivos che.gou a cahir na -praça: publica~ un1 ·povo. como 
este não póde ser submettido -a tal regimen, sob pena de . con
tinuar a .mesma afj'lictiva situação. (.4.2Joiados.) Isto quer 
d-izer sin1.plesmente que nós . daren1:0~ aos estados toda a auto- · 
nonlia, mas · não .lhes daremos 1renda~ o que equivále á· liber~ 
dade da miseria. · (Nutne11osos apoiados) • · 

- Nós sabemos~ senhores~ todos os . que n1editam sobre estes 
assu1nptos saben1! que o facto de poder a União intervir na 
economia dos estados, tributando a materia que .lhe aprouver, 
excepção feita das do art. so~ é de tal ordem, que constituirá! 
;pQr . si só, n1otivo de agitação federalista sob o dotninio da 
H.epublica (~4.pa1·tes); incentivo: a essa idéa fatal -.a que acaba 
de alludir e1n aparte u1n collega m-eu, a idéa separatista, que · 
todos nós deve1nos ,con1bater ·em nome da grandeza a este paiz. 
(Nu-m,erosos apartes. ) Já o facto de poder a ·união pei'tl.Lrbai· 
a economia dos estados, já o .facto de poder estabelecer nelles 
1nas ~m fisco: dando log.ar, ~·~-.duali-dade da arrec3:çlaçã,o, o qu ç 

. sempre produz conflictos; como produzia. no tempo çlo Imperío, 
accrescendp ainda'·que na-. mais 1reJl?,ota loc~Ji.d_ade do _interior 
o. g·overn:o da. ·União póde estabelecer un1a repa~tição . arre-ca
dadora, o que é _ absurdo, ._;este- duplo ·facto, si nã()_ houvesse 
tantos ·outros argumentos, bastaria para conven-cer os _repu
]Jlicanos~ bastaria para convencer os illustres membros de~te 
Congresso· de· que não dev-emos 1nanter o regime.n ·imperial de 
arrecadação: e ,p art. . ·12 o :coilsagra. . . ... . , . 

· Pi:evcndo a eventualidade da insufficiencia das renda~ do 
art. 6°~ é .Que nós~ do Rio Grande, propon1os, cori1o u1ú nwil• 
~at.isfactorio~ stibstit.:uh· o· art. '12. En1 vez 'de -poder · a .Uúião 
violentar o desenvolvimento . ecóno"n1ico. dos estados; tdbútando 
industrias apenas jncipientes e e.m .via .d~ .florescencia, peando 
. (• comn1ercio e a· propriédade ·movei -dos estados, .deve ficar 
ella auctorizada a appellar para os estados ·-crue a · devem su.,
tentar,_ que d~vem contribuir para a ·sua glpr~a e ~andeza, afim 
de que concorram pai·a fazer face ás despesas communs, auxi
liando a propria existenca nooional. . . .. . ·. . ' - - . . 
· · . -~pre,sentou-se-me, co.n:o objecoão magna · no seio . da Com

lnissã<> -corilposta· de tantos e tãO illustres .~ollegas~ este :árgú
Inento: ·Mas os estados póden1 ·não pagar: esta contribuição 
c ·si os~ :estadÇ>s não pagarem, eis uma difficuldade ·®e se le-
vanta contra o plano que apresentaes. . . - . . ' .. ' . 

~:Ias, senhores, este argumento ·prova demais, porque, s1 
1)ara • ·se con1bater esta emenda, allega-se · a eventualidade de 
um ou mais e~tados off~J;ecerezn -recusa< ao ·pagamento das 
contrUniições _que -lhes ·fo1rem impostas, si -esse!:arguriiento·pre
valece contra a emenda; então ·deve : prevále·cér' em :todos os 
111ais. ·.casos~ ~-e;· .·nessa hypothese~ eu·: perguntarei: ... Qúe-Jicam 
sendo ·.todos os .. outros preceitos , co~titucionaes ,?~ .. (Apoiados.) · 
Si um Estado póde f.erir a Constitüição, · .. qual - :O ! recurs{) ·:·qú-~ 
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·t:abe ·á ·t~nião? . E·: inter\~ h·· para rcsCahf!l.:.ó!t' ,~· ·ruzcr l~c-~pe'Hai· _ 
~·s ld:S fcdcra.e::;. (A1)Qiado.~.) . . ·. · 
.. O Estado que Yiola o preoceit.o eonstif,udonal ustmisiYalllf!Ute 
·~ u1n Estado que se colroea (1-m rebeldia~ e qnando um Estado 
.se torna. discol() c re-belde, o ·remedio é a - int•~rvcnção cfJ'icaz 
Jo go\·erno .<la união. (~1.pC:iados.) . . . . . . ~ 

o· sn ·~ ÚDALDINO DO -..:~"!Alt.-\L _. O.renl,edio aggl:ava o rn~f~: 
. ·. -Q . $n.._ JULIO · !JE CASTILI-I-os __ Então aggrava en1_ todos· ós 

n1ais _casos . . . · · · · 

·O Srt. UBALDINO · Do A~iAR.ÚJ - · ..:\..· _objecção contra· o -seú 
plano é dos patria!r:cha~ da União · Noí~te 4~eri_cana... . ..... _ 
· . . · o · Stt . . JuLIO DE CAsTli..Hos - Mas I~ ~ssa objecç.ão foi 
inspira_da por· circun1stancias peculiares~ que não . se :dão · no 
.Braz i I. (Apoiados). Lá, . na .t\merica do No r te, o movimfinto 
partiu do:; estados para o Centro. (A.po·iados) ; eram os estados 
. que · t.inham deruasiada forca 'e, portanto, tornava-se necessari{t 
t•roteger a Uniã·o. (Apoiados.) Mas, a:qui~ dá-s·e o ~ontrario; 
. aqui é preciso proteger os_ estados contra a absor;pção .central. 
(:4.poiados.) . . . . .· . . .. 

. Esta differença é_ capital, e, a meu Yer-, ten1 sidQ~ po;::- a.B
~in1 díicr, a causa .pela . qual_ se hão equivocado alguns- dos _ 
no~sos n1ais distinctos collegas~ que que1·em identificar a. si
l.llação do Brazil co1n ·a .-· -dos· Estados Unidos da · Am-erica do 
X o r te: quando . as condições são inteiramente diversas. . , · ·.· .- -
· ._ Lá~ ·O ri1ovhncnto era . dos estados para a UnHi:o: a_qni ~ 
i.l~i l7nião para os est.ados. C1poiados_.) - · . . - · : 
. ·. Dizia,. senhúir·es,. que, par·a evitar o graYissi:riiiJ inconveniente 
(Íe. poder a l]nião violentar. o desenvolvimento economieo . dos 
. Ü::itado's, ~.à..xando ma terias que não .as .inctuidas no art.. so; pro-

. . ft~Y:filOS . o_ aly_itre da ,União .taxar .a .. renda· dos- . estados ou · de,
m·etàr tuna lJUota con1 que elles concorram para a· sustentação 
da~ despezas federae.s._ ~ . · . . . . · · · 
: . E' assim na Suissa~. a organização federal por cxcellencia~ 
(ju e muitos collo-cam . em condições .de infedoridade em ·relação 
á dog Estados. Unidos; mas qu-e não deve ser assim. considerada; 
porúue ten1 dado: no cent.J.'O -da Europa;a prova da excellencia 
d~:· -::ma·s instituições, florcsc.endo semp:re, · tranquillainentf:: no 
.m~~io ·-daquellas agitações que trazen1 e-emturbado o n1undo eu
J·ope.u. (A21oiados e apartes.) . .. · ; 

-Quando re~pondi , ao apa:r·tc --do meu. aiuigo~ .quiz á~ceutuar 
l'-st.c .facto: não . dcven1os legislar para o Brazil como a.quella 
.:!Ióriosa. geração · -d<>S Estados · Unidos legislou para ··a -· Con~ 
fédcr~anão . . 

U;I s~. - REPREsENTAN~'E -· Ficarei contente · s( ·legislar~ 
eomo al1i fizm~am. · · · · · 

... . O Sn. : .. JuLIO m~· CAS1'II ... HDS - Sinto· estar ·em desaccõrdo:·· 
t~ u não n ficariê.l~ · porcg1e viria. -a.pplic.adas disposições-. identica$ . 
ii ::it.ua•;ões Jiset•sa~, o qüe· daria logac a: desastres ·políticos, e: 
econonlicos. · . ·. · · -, ~ : . · · . . . ·. . .. 
. .. · Alludi aiut.Ia ha pouco á obj_ecção m~ima que .me .foi op-: 

·posta no -seio da Com.:ir:.issão: a·· objooção relativa. ·á -~ poss~'\o-el 
reeusa. _(1a parte de un1 ou 1nais estados. ·.· .· --· . : . · -···' · .;'-;_ _ 

--~- Essa· ob.i ecção, com·o disse, :t~><?dé ~er íacilmente . eon.trar1·ad.a::. 
c~eante· _·desse- aré-1n1e)Ít9 .raciQnªI: si , ps_ estado~ podem em r e• 

. .. • . . ··- . ' 37 
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!ação a. esse :prec_eíto i:Onstituciona.l~ violal-o, podem·:viola.r 
toâos os mais pi:eceitos; mas, si em relação aos outros ha re
me4i9, este tambem deve ser applicaào na espeei~ ·que discuto. 
, (A.poiadC/s. ) · :- _ · 

No seio· da Commissão, apesar da competencia ·de todos os 
meus collegas, competencia . que eu acato,-no seio da. Com-:
missão. nã~ vi combalido es.te plano : .o ·que vi foi o pensa
mento manifestado · de se perturbar aqulllo mesmo que está na 
Constituição, porque não vi apre~entar-se urg __ _plano ezn ... eon.-.. 

··· traposição· ao do prójecto, vi perturb~:-se o plano já anar.chico 
da Constituição, ao of1·erecer-se uma emenda dispondo que os 
estados arrecadem para . si 1 O % dos impostos de importacão. 
Mas, sabEmos que esla: é a fonte mais abundante de receita; 
como; pois, sem n1odificar o plano da Constituição, vamos J:"e
tira.r . da União uma parte da sua principal fonte de renda ? Em 
que eondições vamos collocar o governo da União, sem meios 
de vida? E lembro i:Sto para assignalar a conb:adicção daquelles 
que combatem a emenda que apresentei em nome dos. ·meus 
companheiros; · · 

Gvmo se póde justificar esssa idéa de se desviar para os 
estados un:a certa porção da r~nda ·geral? A que ficará redu
zido o governo da União para attender ãs . necessidades, com a 
renda d1minuida ? Onde vai ·buscar renda para cobri: esse des:.-
ialque ? - ; · _ .. 

Jncará preparado o continuo conflicto entre a União · e os 
estados. Em um destes, por exemplo, apparece uma industria, 
essa industria começa concorrendo para o progresso geral 
. desse Estado; mas a.; União, que, segundo o régimen estabele-

. eido no art. 12.. tem.- campo: vasto dE ante de si · para · haurir 
recursos e que está sempre vigilan~e, lá 'rai gravar de . im
postos ·a : indust_ria nascente, em busca · 1e renda: destinada . 
a --cobrir o desfalque.- Assim, serão precarias as condições dos 
~~~ - . . . . . . 

·Eu sei que grande responsabilidade pesa sobre a União;_ 
sei que as despezas que figuram no orçamento ordinario da 
união -não 5ão sómenle ·as· que constam ao orçamento do lm~ 
perio. . Mas estou convencido de que, · qualquer que seja 
o . augmento a que ellas · montem porventura, póde ser 
ab:·angid.o pelo plan-o apresentado, ·sejam 60.000:000$, sejam 
80. 000 :000$000. Essa difficuldade &;tá resolvida pela emenda 
que defendo. · 
. Além desta consideração, devo allegar outras. . .. 

- · . Os meus ·collegas· sabem que todos os actos ·do Govrio 
Provisorio, estando sujeitos ao exame e ·á approvação do Con
gresso, poderão soffrer modificações. Estou conven-cido dissor 
pqrque acr~dito na sinceridade do Governo, i.lma vez que este 
mesmo d1~clarou que os seus actos ficariam sujeitos ao exame 
e approvação do Cong:-esso; digo rxame, porque não posst? 
comprehender approvação sem exame, · e este poderá . trazer 
as .consLquencias a que acabo de referir-me, isto é, modifi-
cações e, até, t·evogação de actos. - · . 

Ainda mesmo, senhores, acceito o calculo· da despeza feita 
pelo 'Governo Proviso:-io, -esta não · excederá a . esphera das 
forças da · União. . · · .. _ - ~. _ ... · .. · .• __ .. 

Parece-me . que te-nho justificado ao alcance _das m1.nhas 
forçás o pensame_nto ·que nos dominou tratando desta mate ria. 

. _.UM sa. REPRESENTA.~ .;..._ Tem justificado brilhantemente. 
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. · o. Sa. JULto .. nE PAS!ILHos - Sl alg1.1m de meu~ eoltegas 
· tem atnda alguma obJecçao a Iazer-me, seoUrei o mB.lor prat.er 

em respondel-a. . __ 

. . Ul\t sn. REPRESENTANTE ~ -A obj.ccção é esta: acho que o 
_ s~stema_ não resolve a questão. Si resolve pelo lado dos e~
tados, nao a resolve pelo lado da União. 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Eu não quizera,. senhoreS, 
. desce!!-a-detal-hes, .. mas, para satisfazer ao . nobi~~-peputaao, 01rei 
a S. _Ex. que o nosso plano resolv-e perfeitamente --à . ··stia -
&bjeccão, admittindo-se n1esmo que haja ae(icit entre a re- . 
~eita e a despeza do · anno que acaba, seja este de{icit de 60 
ou 80.000:000$000 ••. 

UM SR. REPRESENT&~TE - Sim, senhor.; 
. O Sn. JULIO DE CASTILIIOS - .•• ·vai este fazer part~ do 

orçam·ento novo para ser pago por verbas da receita ordinaria? 
Não é possivel. Não posso aU1·ibuir ao · Governo esle pensa
mento. o de{icit deve st:r coberto po.: operações d·e credito. 

O SR. SERZEDELLo -:- São novos compromissos do futuro. 
0 Sn. JULIO DE CASTILHOS- E' O ponto a gue VOU chegar: 

Sã-o novos compromissos do futuro, cuja sausracção f1ca ~ 
cargo dos estad9s, como acontece ·na Suissa e na Allemanha. 

O Governo tem necessidade de contrahir um compromisso 
. urgente pa:a- attender tambem a uma de·spesa urgente? Neste 
casot elle ap.pella para os estados; mas caso estes não P·Ossam 
de prompto attender a essa urgencia, realiza aquella operação 
a credito, contrai um· emprestimo, e o serviço de JUros i: 
amortização .fica a cargo dos . estados. · (Apoiados; muito bem.) 
Esta é a solução r~dical, esta é-a solução federativâ. (Apo·iados.). 

U:MA voz :.......:. Perfeitament-e .. 
. O Sn. JULIO DE · CASTH.-HOS - En dizia: Este deficit, quz 

não podemos conhecer, porque, infelizmente, não temos darlos 
officiaes deante dos olhns, ainda que se eleve a oitenta mil 
contos, não póde ser supplantado com verbas da receita or
dinaria. (Apoiados.) 

O SR. SERZEDELLO- Mas póde sel-o taxando-se novos pro-
duetos, e· mesmo reduzindo-se despesas. . 

0 -SR. JULIO DE CASTILHOS - Taxando-se. novos pro
duetos? Vamos cahir na hypothese do art. 12. 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre Deputado que está. 
exgotlado o tempo que lhe dá o Regimento para usar da pa
lavra. 

O Sit. JULio DE CASTILHos - Meus s_enhores, acabo de 
ser prevenido pelo Sr. ~ Presidente de qqe está exgottado ~ meu 
tempo. Sentindo não poder- exgoltar toda a argumentacao de 
qne d1spunha para justificar o meu pensamento e d-e rneu5 

-collcgas d~ deputação, ap~nas _cumprjrei ·o dever· de eyocar a 
rccordacão. a grata record~çao . dos· ~eus eompanhctros de 
luctas republicanas, : que aqui_ se. ~cham, e de lembra~-lb_~s . qus 
-nós somos chamados p'ela prtmetra vez a fazer· apphcaçao .dos 
. nossos .grandes principias. (Muito bem .. ) · - . .. · . · 



. . ·Pois hem, -~quando somos chamados -pa•:·a ·app~iear .prin
cipios . que dur-ante tantps. annos e ~travéz de tão amargurosas 
1ucta~ .3ustent~bnos, haYen1o~ d~ ser onlissos nessa applicação~ 
havenlOS de: adulterar . O 110SSO programma, havemos de sa
érifieal-0 ? · 

: ·Nã.o: eu tenho a sut.bfac~ão de e.sperur· que todos aquellc-5 
que labutaran1 con1migo e outros na grande propaganda pela 
Republica Federativa hão de respeitar esse patrimonio sa
grado, const~tuido pela n9ssa· propaganda:. para darmos: todos, 
o grande exemplo que os horr1ens da .:.\1onarchia não so~beram 
dar -- o de sermos coherentes con1 os nossos principias:· de 
sermos fieis c1 nossa bandeira: .não deixando que ella caia en
rolada, no ehão, coberta de pó e coberta de desprezo. (Muito · 
bem! m U'ito beut! O orado·i· teJ·Jn,-,:na o seu cl'i.scurso. 'recebendo 
uw.a !JI'(.ttulc sal..va de J)(ll-Jtu.ls e sendú ·cü·au1.ente {t'JÍicitado 1Wt' 
ol.'~titos S1·s. ·rep1•esen.tantes. 
: O Sr. Costa Machado - Sr. Presidente: lamento que me 

to-que a palavra mn b{ll·a ~.ão adeantada. o cp.~e .11ão e::;pcraYa., 
por isso que~ .antes de mim::' estavam inscriptos tres membros 
do Conon-resso. . .: · 

Começarei, •Sr. ·Presidente, fazendo a).ogumas considerações 
sobre o art. 2° do projecto em discussão~ onde terei occasião 
de discutir que ha necessidade de . uma indicação para que este 
artigo seja adiado at.é que se vote o art. 63 do mesmo projecto. 

_Depois apresentarei ao paragrapho unico desse mesmo ar
. tigo uma emenda~ em seguida ... uma emenda ao art. 3~, e final
. ·1nente. apresentarei u1na outra ·emenda ao § 3°; n. 3 do art. so, 
onde se suscita a grande · questão -da discriminação de illl!POS-

' tos·· ou de rendas: · que tanto ~ teiif .iJreoccu.pJado, não · só a Cmn-
missão revisora ,do prójecto constitucionaL como tambem a 
attenção <ie to'do~_:;QS !lJe.Us C<1llegas. . 
· lM18us senhores!' diz o art.. 2° (lê) : <l:cada un:.a das antigas 

.__ provincias formará um Estado~ e o antigo l\hinicipio Neutro 
eonstituir<i o Distriet.c' Fede1·a1~ continuando a ,'!er ·a. Capital 
da União, emquanto outra 'c ousa não deliberar o Congresso.'> 

Parece, senhores: claro e acceitavel este artigo.. e não 
offerecer difficuldades. mas. reflectindo sobr(• elle. encontra-
mr)s serias difficuldades na .sua adopt}ão. · . · 

As antigas provincü1s passan1 a ser esLados com seus· 
]:espectiyos terrH.orios. por consequencia o governo local terr. 

c! e e:\.-tender sua acção. sua jurisdicção sobre~ todo . o terri
torio. Ora, o regimen particular dos estados · extende.;.se sobre 

· f o do o territorio. isso é inconcusso. Pois bem.·· senhores. os 
territorios devolutos a·eham-se encravados ·nos :estados:' 

· Achan1-se~ PerguntD: - A .jurisdicção destes deve ertender-se = 
a. elles? Sin1: fazen1 parte das antigas: provincia·s. . 

O art. 53 não diz·~ mas dá a entender que os· terrenos 
. r1evolutos pe:rtencen~ á União. Si passar o art. 63 e passar: 
·e· nrt. 2"; qlial a consequencía? 
·. · ·· Ha de haver uma a.ntinon1ia, ha de haver un1 choqu-e en
. l.re os . <i ois· I)odercs. E. para prevenir. senhores. esta anti
: nomia, ~ que . é preciso? =modificar-se o ·· art. 2°.· e como ha 
unia emenda ao art. 63: pela .quai se ;dãó aos terrenos devo
lutos ·· aos ·estados~ nesta hypothese o art. 2° acha-se hem 

. eon~ebido. e f co1·rcct~·; 1nas~ supp:ondo ·· agora que. depois 
· 'de 'votado ·O· art . . 2~. e votado · o art.' 63: que considera os 
ter·renos devo1ufo5 pertencentes a. União,- . ha ·uma c~ntraât-
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c~ão:'· si~ · j)or\'entúra~ ·passai~: tima · emenda minha·: an· art··. (i3. 
_ qu0. é razoavel e r.:quitatiYa. a qual · tenho de apre~cnhlr dn 
tempo, respeitando· todos os interesses dos estados e m.uni
t.ipio~~ será preciso n10dificar o art. 2 ... 

. ):ão tenfl:)-Se a scicncia da prcvisã.o para sahct· eomu 
pas::;ará o art. 63~ p:.:P.f-ce de conveniencia adiar-se a ài~
cussão do, art. 2°; e nen1 se diga que os terrenos devolutos .la 
st~ aehavan1~ sen1 inconn~nientc. encravados nas antigas 111'0-

. · ·-,;incias: ·· ·-o· · regilnen. era .clh~.eiso. não havia auton01nia do~ · 
estados, t.údo se achava. a.dstrictci ao poder c-:-entrat:--u-.s ·pro-· 

· vincias eran1 governadas pelos .presidentes, . delegados . do. Go~ 
Yerno~ ·e. pois . . existia· uma accão que eha1narei centrali~u
dora e não federal. J)orque dependia do cenl>ro toda a vida 
elas ·provincias. Não existia~ portanto~ ·a autonotnia dos es-
1 :1des: po1~ con.se·quencia n argmncnt.o não ·ptíd<• pt·rvulel'('l'. 

Beu-;.. pouc.o n1c importa discutir, senhore5. a questão rc
la.t.iva ú Inudança da Capital: tudo quanto. ~, ... tem dito a êst·~· 
l'f.\.5peitn paree(~ que nada te1n ndeunt.ado. Entendo que é CtHl
" ir~~.:ão flp toJos a nr.:ce~:üda1le H a conYt4niencia de~~a · lfnl
dan(.:.a. X5.o falarei sohre ·~~le as:':Uillplo: e. deixando paen. c) 

l'inuJ a indieat_:ilo que he.i. c{f' ape(•sentn.J: ao Cong·res~o, passo ao 
,~xarne ôn pnrag1•aph!o unito. do RL'L 2(). que diz n_:;t:guinli'. ' 

:~~i o Congresso resolYer a mudan~~t'l. da Capital~ r..scolhidcJ. 
para f~~S(' fim! o tcrritori-o m·ediantc o consens-o do E~taclo ou 
estados de que houver de clesn1enilirar-se, passará o actqal 
J)is(,ricto Federal de per si a constituir u1n· Estado.~' 

Senhores~ (•. prr~ciso r.m0nflat•t11-0:::3 a ·di:""pnsição clr-ste ]ia- . 
ra.gra.plw~ pot·quo. t]uandu mna dispositão de lei envolve c'lll 

~i a po~sibUi~lade de ser h1e~J~quivel~ ~~ lH·eci:;:.o sPr refor
!nn.da. 0 c! o que acontec,f' emn o pal'agraphn unicn dn art. ::··. 
quando torna de-pendente de un1 ou 1nais estado-s o territorio 
prN~i.~o. escolhi..,;lo pel() Congresso~ p;.u·a ahi. s0 •).s!uhf!l•~C-~"~e a 
~~i1pil aJ Federal. . = . · ~~ 

Sí'lthores. o le!!islador cnnstit.uinie :· deYe usa. r dP un1a lin
g11a,g-en1 franca e decisiva; eleve 1nandar r não u~ar ch~ ··uma. 
linguagen1 cie ennd4":::w~ndoncfa~ como ac:onterP rwst~ ptll';l - . 
grapho . . 

Que quer dizer o Congresso l'ec.onhecer a necessidade 
da mudança~ precisar o logar e um ou mais estados diz·ere-n1 : 

- Xãc c.on.seut.in1os -! fnndados no· pacto fnndament.al? 
Poden1 .invocar un1 augtnento- de auetoridade historica 

e dizCl~ .que este paragrapho é ·copiado da ·Consf:.ituiç.ã.o anlt ... ri
eana e da ar.gcnt.i na.. Xn r-oaliôadr·. ::~~nhore:'~ na C-onsUt.ll it.:ãcl 
:.wgent.ina de:> 1860~ a.d. :y,_ rncontra-se c:::la di5posit.:ão: tia 
Const.ituicã~1 . (l.ll1C'rieana. na SPC('.ãn sn. n . . J i. enennt.ranw::: 
cgnal di:::Í,osi(;ão: n1as rleYemos fmitar sómrnfe o que 6 bom~ 
dcvmnos ·trazer de ontrag <·on5t.it.ui{::ões aqu.iUo que nos in
teressa. que t.:!n1 o cunho de verdadeiro, para . applicar no nosso 
f)ajz. Ora.. ~i ,-:.u provo exhuberantemente. · e ninguBm· me 
pói.lc contestar~ que lH). a po~~ibilidadP. df~ tc)rnar-~e i.nt~X(~qu.i·
Yel est.a rlü:posi(:ão rla leL que.! <~onYf~1)1 fazrr-::;c:. 8en1l0rt'!5? 
~Iodific::tl-a. 

:Não sei si na Conl'edc~l·açãn· :\t·gcntina ou no::: Esl.adn~· 
t7nidos houve -difficuldarle prat.ica para a rcaliza(;:\o r!r~se lW(~
ceito.. . · · · ·. · · . . . . ·. . . 

O ~sR. .. A.,)rARO CAV~\LCA~Tt - N::to ha Estado· nenhum· que 
r~cuse. is~o. :-. ·· .. · · .. : 



·O Sa~ ·~EIJM. ~o\MER.Ioo - .P6de ser que algum recnse.
Em todu C} caso. está no seu direito recusando~ desde que, por 
lei,. não tem obrí gat;ão de íazel-o. · · · 

o Sa.. CesTA 1\L\CHADo __;. • • • mas o an~ ~ - f\~~cfl) é riuP~ 
. :lOS' Estados nnídns, de facto o E--tad3 da.- ~GJombi~ onde 
existe ·a Capital Federal de .,Vashington, foi comprado ao Es.:. 
tado do J\.fary1and, o que indica que houve alguma difíieul-- · 
dade para realizar-se o preeeito constifueionaL 

_.:__ .... Pois,: senhores: -~ ·que pertencemos ao·· Congresso ··con-:. 
stftuirste, nós,- tiue .podemos dividir os esf.ados de modo eon
:v-eniente~ nós, que podemos dispor de seus territoríos, nós, 
QUC' viemo-s aqui e.m nome da ~ação inteira, não podemos pre
cl$ar • . marear, ordenar terminant.emente que, dada esta hy
pothese-. o Congresso, independente do. consenso dos estaaos, 
iaca effectiva a sua dispo~ição? . .Por ~em duvida • 

• Tulgo que nh;f.o. :3enhores. traf.ando-se .do bem geral, do 
bem de toda a 'União, nfnguem poderá Ievàl"~. a mal cjue seja. 
a n1cdid3 obriP"atoria. e é por esta razão que vou aprescnt.ar 
u•na modificacão; quero que se vote a disposição s·em haver 
necessid3de de consulta aos estados. 

A lmguagem empregada é de conàescendencia para ns 
estados, e por i$SO elles poderão não querer, não consentir 
ne1n vender; · e então que -fará o Congresso? Ou ba de pedir 
a rE?forma desse artigo, ou ha de cruzar os bracos, e não mu-
dará a Cap1tal. · . . 

Tenho, port.anto, de apresentar uma emenda, no sen-
tidO em que acabo de fallar . . - . 

Senhores, tenho muito a diz~r, mas serei rapido; quero 
aproveit.ar o tempo que me é conced1do pelo -Regimento: 

Apré.s~ntareJ tambe:m uma emenda ao art. ao, ~e diz 
(lendo}: «Os estados podem incorporar-se entre si. subdivi

<iiT'-se ou de~membra:r-se '})ara se ·anne:-<arem a outros,- ou 
formarem novos estacios. mediante ac:~uiesr.encfa das respe
ctiva~ · Jegislaturaes locae~. em dois annos · successivos, P; ap-
.provaeão do Con.gres~o Nácionab. · 

Meus senhor€1.s. devP.mns distinguir aqui duas bypothe
ses ~ .a primeira. que os estados s~bdivjdam-se ou desmenl
b.rem-se para se annexa1'P-m: e a se~ntia :hypnf.hese. a iJP- se 
er-ear um novo -Estado. Quanto á primeira, o artigo é admis
sivel. esf.amos õe accôrdo: quanto á segunda, porém. devemos 
reformar o artigo, po1·qu e, si o Congresso . reconhece como 
ctlnverHenfe . que. dadas certas circumst.ancias, devem for
mar·sê novos estados. a consequenc7a a f.irar é a seguinte: a 
Constituinte deve facilitar a rcaliza:-?:ão desse facto . 

Mas. como reaHzar-se . a creacão de nnvos estadns. ti..;. 
rando ~à ta i~so t~rril o rio e popnJacãn de diversos. por con
senso propr1o. sennore~? Os est.ados quererão consentir ni~so? 
P.,r cert.o que nã0; ninguem qner pf'!rder forca nem poder. 
Logo, si não é possivel.- serã difficHima a ereação de novos 
estados com a desmembração de um ou mais estados. 

Que cnnvfSrn. por consemfnte? Convém facilitar; mas 
i~so de-çende de certos r equisitos. de certas condfçõos_ e de 
'~m processo espP.cial7 o qnal deve ser marcado e estabe_lrc~do 
t'elo 'Cr-n!rresso. Nesse sentido tenho ·de apresentar tambem 
uma emenda. . 

Dema1s, esse artigo é omisso. ou õeficienfe. por isso mte 
r,~o cogitou de urna bypothese que póde dar-se; qual é ella.? 
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Snpponde:-- meus se~ores, que daqui -a annos um -territot'io 
_ que _ prese~temente é . devoluto,; ten~a . bastante -popuJação, 
bastante nqueza,. tenha.· todos os me1os; - todos . os•·requisitos 
para formar um Estado; como o Congresso l.la de· faze!~ ~m 
fac-~ da Constitui~ão, quando a Constituinte . neste .artigo· não 
cogzta da hypothese, porque, aqui, só se . trata . da subdiv-isão 
ou desmembracão ·de estados para se incorporar; para se crear 
UID: novo Estado? Não se trata dessa hypothese, e, .por conse
guint~ :V~Il1 .a _pr<;>posito a min~a emenda, devolvendo -para 
o Congresso o estabelecer as condições, requisitos e prooessos a 
seguir neste caso •. 

Agora, ~eus senhores, vou fazer considerações sobre al
{."Umas emendas, para depois investir contra a grande, ·a -ma
gna questão~ que~ si não é o pomo da discordia, é o pomo. oe 
dissidt•ncin no .ll1E-io do Congresso~ - a questão -dos im:>t):;t·Js, 
a discriminação das rendas, que devem constib:lir o patrimo
nio da Confederacão e o _ patrimonio peculiar dos estados. 

Senhores. parece-me que, nesta grande questão, usando 
de inteira prudencia, devemos procurar orientar-nos ba
seados em um principio qualqu.er. (Apoiados.) Até aqui te
nllo visto, na discussão e nas emendas, uma exa~.;-gerada ton
den-cia, que leva os estados -na sua independencia .e auto• 
nomia até a soberan_ia. · . . 

UMA voz - Mas ·é isso mesmo. · 
O SR.- CosTA MACHADO - Perdão. Em um paiz · de Fe

deraÇão só ha um poder soberano, que é o da Nacão; eis o 
que faz a unidade c o caracter na~ional. 

H?or SR. REPRESENTANTE - Pois a FederaçãO é ·a união 
de estados independentes. · 

. O SR. CosTA MACHADO - A soberania dos estados é uni
camente rei a f iva ao~· int(lresses ·particulares dP.lles. 

0t:TRO ·SR. REPRESENTANTE - Toda. a , soberania é rela
tiva; não ha soberania absoluta. 

O SR. CosTA M.AcJ-TADO - Nós. que queremos a Federa«;ão 
a todo o transe. não · devemos· admittir a autonomia dn:; est~
cos em prP.juizo da Federação. E~ preciso ·que, com todo o 
criterio, estabeleçamos nma linha divisnria entre o que deve 
competir aos estados e á União. Eis o terreno em que se dis
cute. Aquelles que s-e deixam lE-var pelo exaggeradq ·nril!ci • 
·pio democratico procuram dar r«:nda.s aos estados. fortifi
cando-os, esquecendo as conven1enclas ·de sustentar um 
poder. forte antes de tudo, qUe exprima a unidade nacional. 
(AJ)Oindo.~.) · · . 

Mas digo eu: - Desde o momento . que apresen~rf!10S 
un1a indica cão . que combine perfeitament~ estes do1 s lU
t.er.esses~ parece que está resolvida a questao. 

U~rA voz - E' o -que estamos fazendo. 
O SR. CÓSTA !\'L<\CHADO - E' um nó gordio, que precisa. 

ser desatado. 
· · Humilho-me dennte deste Congresso. mas parece-me. na. 

minha bumHdade. que esta questão tem facil desenlace: e st. 
por. ventura.~ a iõéa que vou offer~cer não. fôr de granrf,~ 
vantagem. eu~ inimigc dos apartes. porque em r~~a ~ n~da 
t.razem de luz á discussão e tudo . baralhan1~ pe~o _aos ::n~c; 



-s,. -i) -1.-

collegas que, a bem ·da · elucidacão ·.do assun1pto, 1ne · honrcrii 
çom. os ·apartes que~ julgarem necessarios. . .. . . : - , . 
:· · Senhores~ -o . imposto de exportac.ão, porque é condenmado? 
Porque pesa sobre · o ~·alor da produc~ão e~ · assi~ · diminue o 
ca_pital, e porque, apesar disso~ · :é! aceeito? ,P.orque lha necess1:... 
dade delle, _sujeitamo-nos á grande lei da necessidade. Pois 
ben1~ esta lei da necessidade. Yai-nos se.r,·ir: de pedra de toqne 
I-'ara resolver a questão. ~ 
·: A· Jucta foi colloeada neste terreno. Ha illust-res ro})re
s.entantes do .Congresso qu~ dizen1 : .Meu Estad<>, isto é~ o E:;
i!ldo que m_~ mandou para aqui, não tem rendas sufficiente:;; 
desde o momento que lhe fõr concedido tão s6n1ente o inl
~~to de exporta~ão: e os demais consignados no art. so. ntio 
poder:í. subsistir . 
. ·. Senhores~ nó.:s deven1os ter a prudencia seguinte: não 
·legislar no Congresso de n1ouo que os estados prosperos ft
quem prejudicados~ e ncn1 os estados oue se achatn cn1 lW
nuria. ·:desesper-em: porque~ ~~i fizcrnl(JS. . un1a lei que auct.oriz,~ 
ú.quelles que nã(l t(1rn a Yin!r :í - (";U:O:ta. da.quelJc~ qur tt~m~ 
·~ntão~ está plantado o eletnenfo de discordia e. como conse. 
qucncia~ apparecerá o _part.ido ~eparat.ista. o que nós devc
nlos . . a todo o transe . . evitar. (Apoiados; m:ttUo bem). Ent.re
Janto. si não n1elhoràrmos r. estado de Denuria de al~1.1ns êS~ 
·tadüs: n -que acontcccl•c.i? ..:\. Republica será. cah .. ululiada. c11a a 
innoceut.c! que não tem c-ulpa do estado atrazado da nossa sü
.-~iedade; esta ·ReJ)Ublica~ ·que: foi . procla1nada. mas ainda n~.~~ 
.·existe~ · .. será calurnniarlà. Os cspirH.o's esclare:r.idos fallnrftft 
~is 1!1a:S~a~~ dizem<! o qnc não : ~~- . o r-esultado da Rc.puhli~a: ma~ 
.i:!io nada rf~.merliará. l'or .c01~scqueocia: ~~ preciso ,sal ntgu:ü·~ 
·l.ln.rmo~ os ·'interesses ·de todos os estados. D~.' tKH~ ntíJdn =? 

P:t.rt•ce-lue, qu·c poden1o::c. faz el-o facilmente.:: · . . . 
... ·. A fórma .republicana t.~m ~ta belleza -.-a da elast.Iclda.,le: 
t·c:..olve 1.odos· o::; problcn1as sern gTandes difficnldades. 
·< : ··sa :\Ionarchia~. governo de· centralizac.ã·o, a uniforn1ülade 
era urna regra. o que constituia un1 absurdo, porqu~ não ·po

_ â{>mo~ h"'g-isl:ll' uniformemente~ . em -um paiz "~ast.o con1o 11 

no~so. en1 que a~ ~r.ta:-:: nécessidades, sua curtura intellec.tual. 
~-.-s. -seu~ int.e.r·e:;sc::; e :.t diver~idade do clin1a ~ão differ~nte~ . 

. do -~c.rt.e ao Sul. :f~ra. ptli:o:. -de5arrazoad.o! ern · ,~,?- r·t.as oeca.siõe:-;, 
· _legi::;lar uniforn1en1ent.~; pür•!n1, o facto se dava. :Mas, si isf,, 
~e daYa na l\Ionarchia, não deve dar-se 11a . Republica.. ondr
~levç·mos .. legislar. fclizm~-ntü.: segundo . os jntcr~ssf>s · (•~pr.-
·cjaes dos ~stados. · . · . · · 

Sendo rt.ssim~ tli-go ao Congresso:. Que queeem os c·~
fa.dos do :X orLe? ·Qnercm r·~ndas para· sat1Bfazcr suas nec•:>~~i
flades ~ tr2.tar de seus n1elhoran1·~ntos n1a.teriaes e rnoraes. 

. . , Pois ben1. ..:\.b~ a-qui cobravam os . estados . . 1iãó .sú o im
.vosto de óxporta1t;ão~ eomo o de in1port.ae.ã.o: norque. senho
res~ in1posto dn importaçã.o ou in1posto de constuno, é a 
1nesma cou!-:a. Logo~· o Congr~.Sso o qne~ dt~ve ·fazer é .dar ao:.: 
n~tados do Norte o hnpo::;to -dt~ importação! o de ~x:porl:.tl(:ão (• 

·algum• outros. afiln d~ que r.s ~st.ados no~~am salvar-se •. , . .. 
. • . . F::\IA. voz - Que fica para a- União? . . .. · · · · · 
. · ·. · U).I Sn..: .n.EPnE~·E~"'T.\~TE -- l\las isto ·não •! sô nara M(·~~-
.· f.atlos ·· rlo · N ort('. · · · 

·· O ~n. Co:.-T.<\ _·..: l\1.:\ic :t-L\DO --:- Do:: c.stado~ rlo Snl. . nenlwm 
J·eelamou~ re.o::pond/jrt:i' no ·aparte do · ·nobre "Deputado-.. ..... 
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·····.' · Reconheço qú-ê . os estados dQ Sú.l têm expórtacão suffj
ciente e . outros· recursos ·para · viver; :mas; fazerido··_ justica _ao 
:Norte~ que, soffre por circ.umstancias que . não vên1 á; pr('l
posito ponderar. quero apenas prevenir difficuldades possi
, ·eis contra nossos irmãos. · . : . . · · · .. · · 

· TJ~r Sa. -REPRESENTA ... ".:TE - Faz muito hen1. e nisto mos-
tra a grandeza de sua alma. · · 

O SR. CÓsTA - ~t\CIL\DO -·Aqui ·não recouhe~~o Dc.putad~ 
do Norte ou do Sul (Apoiados) ; aqui vejo · a Nacão Braiilcira 
'(A.poiados e 'muito bern); aqui não fallo de -.l\finas. do Pará. 
de Pernambuco; porque é preciso que comprehendan1os a 
nossa n1issão~ que é · importantissima: tratemos dos infJ~.;.. 
res~es da Nacão Brazilcira. (Apoiados e mu.ito bem.) 
. .:\ União não ·~ a desunião~ e si assim não pensarmos: nã.-, 
n U..ingírenws a este futuro, que se n1e antolha sublilne nrrra 
ta meu paiz. 

Dilacerados. fraccionad()s. nada seren1os: unidos. sere-
n•o.'i iln1nen~an1entc gTandes. · (Apoiados.) · · 

.Foi di!-..) cn1 aparte: E, -que fiea para a União? Fic~un 
o~. n1e:;n1ns direito~~ _cob:rmn-se os mesn1os in1postos c com a 
dr~~urn.;;faneia. de se dat' ao 'Xorte aquillo que alt~ ha pnuco~ :\. 
1;rot.exto de consnn1o, tmnbmn se tributava. 

·· Estou conYencirlo de que todos os estados. aHás .. hão ({f' 

d~senvolver-se c6n1 os in1postos que . crearem~ porque a n(·
r: hum dellc~ faltan1 ele1nentos de riqueza e de Iar.go futuro. 
O qnc se d(t agol'a a-o _Norte é~- mn recurso n1on1entaneo: di r· 
5~-;í que . é unnt ll)Cdida ·de cxcep!:.ãO. rnas. si n r·az::1o oue a 
deterrnina. ~) excepcional~ por ü;so me:::n1ó o · recurso . .. ~ rle ex
er-.P~fío. 

O Sn. ~TosJ.S l\lAnuNo dá un1 aparte. · _ 
. ' ' 

o. -Sn. ;CosTA 1\'L\C:FBDO - Estou- falando a h01nens · que 
n1e ~nf.endcm : e por isso não f{\I!.:<O quest-ão de palavras: o qu~ 
JH'e\~ isamo~ .; . fazer .1-u:st.iQa a todos D.5 esta-dos. porque :1. · F .t!
um·a!cão (é. afinal. a reunião de t.odos os cidadãos. de t.ocks o~ 
lt<.~.bit.a.nt('s dos estaclos. Dizem. que é uma n1edida. n.nomaüi. 
rna~ as eirc.t1n1stancias hu11hmn ~fio anomalas. E. uma. aur.:::
.tfio de ovo de Colombo. 

· Dir·~n q:uc estados como o da .Ballia -e o do Par:i · tião 
precisa1n desse in1posto; mas a 1nedida é facultativa~ e não 
poden1os suppôr CJqe un1 ,govel'no tr1hut.e o novo só l)P.ln lnxn 
de trihutal-o . 
. :_ __. O jÚlposLo · é nina co usa ·odi.osa. c quando não corres ronde 

a uma necessida.d~. o povo· grita e reclan1a: os estados ill1P. 
não pt~ecis~rt:m r1~ssc ünposf:o; . naturalmcnt'e nã.o - lanc-n.Pfi•' 
-ri~~o :rlclJe·. . . . _ 

O ~n •• To~l~ ~L\H;"ANO - ·: Ha · 11111 inc.onYenirmf.l'\: n · im-· 
posto. ela importa~ão deve ·ser . uniforrne. e dando-s•~ essa fn-
t~üldadc de ti'ibfu,tar~ ellc deixa de ser uniforme. · 

. o_. ·SR . ·CoST..:\ l\IACliADO - Deve ser uniforme porqtH\ . Rl 
as condi<Jõe$ do .·Estado nfio são uniforme.s? 

.. · O Sn . . Tost _l\L-\IUA:\'0 - O ilnno~f-1)- é· CJlH' ·. c1eYe ser: u.-'!l ~:-
fnrme por :::ua J)roprin natureza. · .... · · .. .· · 



~ 588· ~ . 

. o •. SR. ÇOS!A MACHADO ~ Na llonarohia podiain-se co
brar ·os do1s Impostos; porque ·não se . podem cobrar na 
Republica? · ·· 

. -· t:M ~R.ltEP!\ESENTANTE- A ~qUestão não é de Republica, é 
. -da -nat~reza do 1n1posto, que é de importação. · · , 

O SR. JosÉ ~Lo\RIANO - A nossa desgraça foi esta · dualidade 
de imposto; estabeleceu-se uma lucta inter-provincial, como 
si cada província fosse um Estado differente. · 

O SR. CosTA ?\i.-\CHADo - Vou chegar a esse ponto . 
UM SR. REPRESE~'IffA~~TE - Então vai longe. 
O SR. CosTA MACHADO- Si o nobre Deputado julga que 

estou c·~ansando o auditorio, Bento-me. · 
O SR. JosÉ :MARIANO - Não, senh.or, o nobre Deputado 

quiz dizer que o assumpto é vasto. Estamos :ouvindo a V .• Ex. 
con1 n1uito prazer. (A.poiados.) : 

O SR. CosTA 1\f.<\CH . .\Õo- Eu quero re~ponder ao aparte do 
illustre DeJ;utado por Pernambuco, que julga qu•e o _imposto 
deve ~er uniforme, mas que eu acho não ser impossível esta-
helecel-o. · 

O SR. JosÉ · l\fARMNO - Perfeitamente, ·nós do Norte ap
plaudunos a iniciativa do nohre Deputado. 

O SR. CosTA MACHADO -Estou vrocurando um meio de 
dar s .. !u:cão a esse Inconveniente. 

Não quero dizer que eu seja o descobridor da po1vora; 
venht: .,apenas trazer o peqneno concnrso da minha bõa von-
tade nara a: grande obra de -~auc tratamos. · " 

Os nobres Deputados pod-erã:O usar da minha idéa, modi-
fical-n. que e>u: acceitarei o . sau concurso. . · 

·o que é preciso é resolver esta questão~ (Apoiados). 
Contra a minha idéa scS vejo un1a objecoão, e essa mesma 

não f. procedente. Dir-me-ão que neste caso o contrabandO' 
ha de apparecer. Mas~ si eu applico a minha idéa . da .Bahia 
ao Amazonas. si o contrabando p6de apparec-er dos estados 
do Espirito Santo e Minas para a Bahia. ( dever da Bahia é 
cuidar dos seus interesses e evitar o contrabando. · 

Por V();!ltura, porque á minha idéa se offerece essa obje
c.c-ão, deve el!a ser abandonada? 

Não me parece, tanto mais que. para a conciliaÇão de 
tortos os iriteresEes. nenhuma das emendas ~presell:tª-dâs B!ltis
faz, rnmo vou mo~trar. 

Ha uma emenda que estabelece a deducção de 10 % no 
impo~to de importação a bem elos estado$. 

E~ta dispo~ição. em primeiro Ingar. é inexequivel~ por
que não ba meio pratico de distinguir as mercadorias consu
midas em Minas. Goyaz. Rio de Janeiro e parte de s~ Paulo, 
para sobre e lias cobrar-se esse imposto. 

O SR. Jost ~IARu~o - S6 fazendo-se um calculõ~' na'3 
alfandegas. 

o SR. COSTA 1\f..-\CHADO' - Es~e ealculo teria de ser feito 
no ar. sen1 base. e. além · disso. offerece o seguinte inconve..:.. 
niPntf': como se tr~ta ne cobre. o e dinheiro. todos os estados 
que não precisam haviam de querer recebei-o. · :::. · 
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O Sa. JosÉ .1\fÀRt~-o ·- Essa ohj ecção é fraca·. 
0 SR. COSTA MACHADO - E' fraca, lilaS é Um auxiliar. 

para outra argumentação. · . · 1 

~- O Sa. JosÉ MARIANO .- O Estado que não precisasse 
e recebesse, t.eria occasião de diminp.ir outras taxas. 

O SR. CosrrA MACHADO - l\Ias nelihum Estado do Sul tpede 
auxilio ao Congresso nesse sentido, e é por isso que eu estou 
pr-ocurando~ -com -a -minha. fraca e debil nalavra. auxiliar só 
os que precisam, resolvendo assim e de um modo conveniente 
esta magna questão (Apm·tes) • Como disse o nobre Depu
tado, não ha idéa nenhuma que não tenha um lado falho. 
convenho, mas eu, attendendo a uma auestão aue me tem 
incommodado o espirito e n1uito: eu. aue sou brazileiro e 
en1 qualquer parte do mundo direi: - Sou filho do Brazil, 
antes do que deste ou daquelle Estado (Avartes). cun1nrl) 
um dever apresentando a bem da União as minhas idéas. 
embora tenl.am algum · lado fraco. Creio que a .m5n·ha 
emenda satisfaz essa exigencia e resolve todas as diffieul-
dades. · 

Por que damos esse imposto . de caracter passageiro e 
exc~pcional? ·:Porque a necessidade exige que se fa<;a 
~~- . ; 

Apresentem <lutro meio de melhor effeito, que eu o abraç~ 
já.: 

Ul\r SR .. REPRESENT.UITE- Nesse sentido ha uma emenda. 
O Sn. CoSTA l\lACHADO - Ha uma emenda do Sr. Sena

dor · Saraiva.. que que.~. com a calrna e prudencia delle qne 
fique a União obrigada a dar uns tantos por cento de contri-

. bui~ão aos estados. . 
. Mas, é defeitqosa essa emenda. poraue se veria· o se-
guinte: 9 Congresso, poder federal. teria necessidade. uma 
vez que bouvesse reclamacões dos estados, de provei-os de 
recursos; uns exigiriam ·muito e outros oouco. segundo a 
iactica que julgassem melhor; aos que pedissem pouco, 
.podia acontecer que nada tivessen1 ou menos conseguissem, t; 
aos ·que muito exigissem se concederia de mais. ou nada 
.obteria-m~ pela exaggera~ão do pedido; eis os inconvenienteg 
de n1edidas que não são precisamente definidas. 

U~r SR. REPRESENTAXTE- Queren1::lS a n1esma quota para 
todos os estados. (H a outros apartes.) · 

O SR. CosTA MACHADO - l\Ieus senhores. eu Asf.nu anre
ciando a emenda do Sr. Saraiva. H a outra emenda que quer 
que se dêen1 1 O % das rendas resultantes dos oroductos de 
importação a todos os estados. 

· U~r SR. REPRESE:i.\'"T.-\..~TE - Ainda ha outra. 
:O O SR. CoSTA 1\!AC::HADO -·- O Congresso não acceita esta 

emenda. 
fV 07.ES - Por que não? . 
O Sn. CosTA 1\fACHADO - Coherente, . e fundado no prin

cipio de que . para salvar-se a Federação não devemos orfen
der aos estados prosperes. acho QUe essa emenda não Pór.Ie 
passar. porque armaria essa lucta. aue póde servir de base 
ti" desrnembr~ão dos estados, porque os estados .. que têm 
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· P,1~6eúra-d.o p.rt)Spea~r~ dii'!á.'O: Nós niio ·,f:.emós nada ·con1 as 
d~spesas . dos e~tados que estão enealaerados; por exemplo. 
ó' do Rio de .Janeiro. segundo dizem: . os estados como .. os de 
S. Paulo e 1\Iina.s dirfi.o: Xós ·nada te-mos con1 as prodigalj
dades de outros. que f.ivera1n· excessivas desPesas. ~en1 eco
nomia alguma~ c~ J)orfanto. não é possivel paguemos as sua.s 
dividas. 

U.)r SR.. REPRESE·!IiT-1.:'\TE - O Estado está esbrugado. mas 
não esmola. · ·: ·· -.. · · - -- · · · · 

O Sa. C-osTA l\L\CHADO - N:ão disse isso: não disse aue 
. ha. Estado qu~ tenha compromissos e .que não os possa 
solver; o QlU:e disse é que aquelle Estado. na hypothese figu
rada. está n1uito com})romettido. n1as. estou certo. no r si 
h a-ele solver os . seus eompromissos. 

O l1Ue é verdade~ porém: ~~ que. apreciando a natureza hu
lnana como t!~ ninguen1 quer trabalttar para. os .. outros. (Apar
tn~.) 

Esh)u externando simplesmente o n1eu modo de pensar! 
que se funda na. natureza hu1nana.. Todos esses· esbanjmnen
tos. corno dizen1 outros. todos esses con1pron1issos. hã'O de tPI' 
uma solue.ão! ·segundo espero~ favoravel. (A1Jarte.s.) · 

Os nobres Deputados que n1e honraram com seus aparte~. 
acceitarãó porventura. pagar divida alheia~ dividas de outros? 
Certamente não. . · -

:A belleza da união rcpublieana está em cada . um . cui.ctar 
de si. C4.partes~) 

O SR. Pr1.ESIDENTE ·- A discussão não · pode· continuar 
-deste · n1odo. Q:uem tem. a pal~vra é o Sr _ Costa l\fachado. 
Vt':).io co1no que un1a ·gt·ande parte· do Congresso a jnter- · 
rpn1per. con~tanten1ente o orador. . 

O Sn. CoSTA :\{ACHADO - E' · que todos · os nobr-es Depu
taoos entenderan1 . dever Jan(}ar-se em cin1a de um pobre 
velho. 

{) SR. PREsmE·~áE - !\fas V. Ex. mes~o é quem esf.á 
r.()ncorren<lo para is~o. 

O Sn. CosT.\ :\L\CHADo - Concorrendo! eu?! 
O Sn. PP.ESID~TE - Pois rv. Ex. está. entretendo o dia~ 

_]ngo. 
O Sn.. CosT~\ ::\IACHAno - Tem razão . 
Parece-n1e. Sr. Presidente. que tenho justificado a · indi

~ação :. que vou 'ter a honra de apresentar~ indic-ação aüe -satis
faz . tanto aos fortes como aos fracos e que far4 · de algum 
n1odo abortar esse espirito de separação . 

U~:t SR. REPRESENT.:\.'!\TE ·_ Espirif.o de separacão que fe-
Jizn1ente. não existe. · 

O SR. CosTA 1\I.AcH~\DO .:..- Que felizn1ente não existe. · diz 
Y. Ex. . n1uito hem. :\Ias parece-in e que .i á existe alguma 
eousa nesta Casa exprirnindo a idéa. por en1ouanto incubada" 
<1e -divergencia ent~re o Sul. e o Norte. Isso não convén1 abso~· 
lul.am·ente. A n1inha idéa. satisfaz aos ~st.ados ·do Norte. por 
j~so mesn1o que augment.ará as suas rendas . . · · · · · 
· O augmento dn imp~sto de importa0ão torna-se neeessa-
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l'io. atbentas · ~J.-5 ·condições· em c:ué- ~e ·~ch":uü os cstútlus :.h:• 
Xorle. As sua.::; condições precarias a.ssitn o exigem. . 

O imposto de im.portação~ Sr. • Presidente: é um imposto. 
que pesará sobre as classes consun1idoras. . 

E~ um rnal:. mas nós. augmentando este hnposto no ~ode, 
.não lJl~e;judieanJus o ~ul. Os (.,'iitado5 'do Sul não se pod31l1 
queb.::ar~ do n1esmu modo que os est·adus du :::.\orte. Os estados 
du ~o:::·t e. pagando este hnpost.o, terão eni resultado outra~ 
·vantagens perfeitan1ente compensadoras. · Acho que isso sa~ 

· · Lisfa~ ·e cc,lnfu.m·~a tanto os··T·:stados do Sul conto us do Xortf.~-~ 
· ,Por- conseguinte~ a minha emenda deve ser acceita, não 
acho liella inconveniente algum. 
. . .Quanto ·á e1nenda apresentada pelo Sr. Dr. Castilhos, 
entendo que ella ·est.á de harmonia com os verdadeiros prin
eipic~ ( ... l.poiatlos ~· : nu.1.s~ luctando n•~H; con1 in1mcnsa:s diffi
í~·Jldaries. e.JnJO ... hscrnnin:u· :..t renda.:! ~t·ria !wn1 que :::lgurn 
dos nobí·e=: Deputados apresentasse. visto {!Ue na. occasião 
não o posso fazer~ un1a e1nenda que estabelecesse a renda da 
n1a.teria trjbul.avd ent conrmutn qLH' elev-e ficar para os es
tados e a que deYe fic.ar- para a União. servico <n:te não esf.ã 
feito. -

O SR.·. CosT .. -\. -l\L-\.CHADO ·- O que est.á na emenda do Sr., 
Castilhos colloGa-nos em uma posicão difficil. vou n1osteal-o. 
Diz elle (lê) : 

. Esta discriminação lünita a renda da União, que não 
póde 1r além, ao passo que dá aos estados u1na espfhera de 
acção immensa .. 

Aqui é que está o grande: n1al. (Apa?·tes.) 

Respondo aos apartes. Nós ten1os -materiã constitucional 
que o poder federal póde_ sustentar até pela força; mas, :per..;. 
b'1HltO: Qua11clo os estados não quizercn1~ manlw:3auwnte~ 
pagar a ta:ca e ~er· .- pontuaes: havemos de. invadir C'Jrn o 
Exercito· esses estados ? (C'rztzam-se muitos apm-te.'i.) 

O SR- PRESI!DE..~TE - l)eco ao nobre Deputado :que não 
esteja prestando attenção · aos alpartes, porque perde o seu 
te-mpo, que é bé1n eseaS$0. 

O SR. COSTA l\lACH.-mo - Attendo á. observação de V. Ex.: 
Q::cro -a Federação: ·corno disse. sou federalista. ultr-a

f4~rlc~ralist.a; quero certa somn1a. d.c centralizaGão seni pre
.i ui~ o _da autonon~ia. dos estados; fui se.n1pre inin1~go da ~en
tralização da :.\ionarchia, onde só uma vontade diriAia o natz; 
não tenl10 1nedo hoje da centralização. Na denwc1·acia, a 
·R.epuibljca federativa crêa a opini·ão publica, e dia, aJli, 
h a-de dirigir a sociedade e os· poderes públicos convcni eu
temente~ sopeando o poder, a ben1 da centralizacão. 

U:M SR. R'EPRESENT~""TE - .A ... descentralização politica .. 
10 Sn..' ÜOS'f.A 3L-\.CHADO __:_ Com essa centralização refraadà 

não fican1 os estados sen1 os meios. e sem os recursos ne
cessarios. 

. . . :Eniretanto~ entendo que ha necessidade·· de eon~iliarem~ 
se os referido:-; interesses de un1 modo ·claro e positivo; a.pre
~entci -a emenda que estou justificando : é uma ib;omenagenl ás 
.iustas reclainaf'ões dos illustres rePresentantes dos estados 
do Norte.. ~ · · ·· 
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UM Sn. REPRESENT-UITE - N.ão QUeremos dese.sroaldadei •. 
queremos rendas e~uaes. = 

() SR. CosTA M..-1cHADo - E' isso de que tenho trata4o ._. · 
A . emenda . do Sr. Cast.ilhos dá forca de mais aos es- ' 

tados contra a União, emquanto que ha outras que dão mais 
forca á União, contra os estados. (Apartes.) · 
. Todas as nossas intenções são boas, faço justiça a todos 
mas- temos -cabeças e intelligencias diversas; os nossos esfor..: 
ços dev~n1 todos convergir para um . accõrdo que produza a 
harn1on1a, de n10do que formemos uma Federação· que · sa
tisfaca a todos. 

Estão em discussão 15 artigos. todos sus·ceptiveis de re
tparo, n1as no fundo, na realidade. o 6° e so são os aue offe
recem maior. campo ao debate , e já se acham bem discutidos. 

Aqui, o dig-no cidadão o Sr. Dr. Castilhos abriu um pa
renthesis, diz-endo que, tendo a Constituinte, quando devolveu 
ao general Deodoro todos os poderes, reservado os· consti
tuintes, S. Ex. o Sr. 1\iinistro da Fazenda tinha no seu ul
timo decreto, indebitamente, usado de uma faculdade que não 
lhe pertencia; julga que ha necessidade da approvacão da 
Constituinte ·para a sua validade. 

O Sa. JULIO DE C.AS17LHos -Necessidade, não, pelo con
trario; não foi isso, que eu disse. 

·o SR. CoSTA 1\IAcHADo - Julgo que temos necessidade 
de approvar este ultimo: decreto do Ministro da Fazenda, para 
que elle possa vigorar, visto como elle, alli, tratou de 'uma 
ma teria constitucional, e o Congresso póde ou não approvar. 
(Apa1·tes.) Censurou e disse que, para que esse acto. pudesse 
j>roduzir ··seus effeitos, como envolv_ ia ma teria constitucio_nal, 
bavia nec~ssidade de approvação. (Apartes.) .. 

·uM Sa. REPRESENTANTE- ·E' o mesmo parenthesis. 
O SR. CoSTA MACHADO - Eu entro no parenthesis. Se

nhor -Presidente, os actos do Governo Provisorio. precisam 
de sancção, não só perante o poder constituinte como perante 
o Congresso; entendo que todos os actos do poder provisorio 
estão sujeitos á approvação dos dois poderes. . 

UM SR. REPRESENTA.~TE - o~ actos politicos •. 
O SR. CoSTA MACHADO - Esses pt;. ~3ncem ·á Constituinte; 

os actos que não são de caracter politico, podem ser appro-
vados · ou reprovados pelo Congresso. · 

Aqui, seja-me permiltido expandir:-me um ponco. 
Quando se tratou daqnella mensagem, em que o. general Deo
doro devolvia ao Congresso os poderes que linha en1 suas 
mãos houve larga discussão, n1as eu não tomei parte nella, 
porque entendia .o seguinte: que nós não po~iamos re~eber 
0~ poderes ordinarios que esses poderes dev1am conlmuar 
nàs mãos do general 'Deodoro, visto que elle é de .facto o 
chefe da Republica; não podíamos,: porque a no~sa f!nssao · 
constituinte nos inhib:a. Devolver pnderes que ~ós nao te
mos'!! devolver poderes que nos vinham .. ,pnr me1o da revo-
lução?! Parece que nisto não havia regularidade. . , 

O que fez o Congresso? Por outras palavras drsse: · ·ne-
veis continuar a exercer esses poderes · at~ qu~ a Nacão se 
constitua, até que seja approv.ada a Constitu1çao ~ •. 
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·. O SR. .JtJLio DE CAsT!L:aos dá um aparte. 
·. O SR. CoSTA ~fA.C'H!..IDO-E' clarissin1o, nem era prec1so 

reservar, porq.u~ o ~oder constituinte dQ .Congresso, nã.~ ha 
poder que o tlre senao · o povo.. ·· 

· UMA voz- Apésar disso, foi violado. · 
. O SR. qosT.Ã. ~!AcHADo.- Bem. Dada· esta .hypothese, q~e 

figuro, de nao termos a.cc~1tado esses poderes, de termos dito 
ao g~neral Deodoro que flcas~e com esses _poderes que tinha 
em SI: até que c_heg?sse o ~eg1men da legalidade! segue-se ~: 1e 
o Governo Prov1sor1o continuou no mesmo cam1nho encetado· 
e si até então elle tinha derrubado a Monarchia, si tinha aca;...~ 
bado com o Senado e com o Conseltho de Estado, si tilllha 
feito tudQ isto illegalmente, podia continuar illegalmente a 
fazer tudo que lhe apprvuvesse. · 

· Mas, :~J.sse o nobre Deputado: '" Parece que houve falta 
de deferenCia para com o Congresso reunido:». 

U~u. voz - Não; houve violação de attribuições. 
0 SR. JuLIO DE CASTILHOS - A moção foi bem clara. 
O Sa. CosTA :MAcHADo - Eu o estou defendenao, com

prehendi perfeitam.ente o pensamento do nobre : Deputado. - O 
nobre Deputado disse: «Isto pertence á .Constituinte, ella está 
reunida, Jogo o Ministro não devia fazel-o ~. 

0 SR. Jt.i"LIO DE CASTILHOS dá um aparte. 
O SR. CosTA MACHADO - Mas, Senhores, nós ficamos com 

os nossos poderes constituintes, que ninguem nos tirou. 05 
ministros, que até e;ntão tinham usado de facto dos · poderes 
constituintes, · fundados na força, na revolução, continuam 
no mesmo terreno. Havia na cabe(: a de um homem, de um 
Ministro, um systema financeiro, bom ou m•io, não discuto, 
do qual elle entendeu· que era chegado ·o momento de tirar 
as ultimas illações, e então julgou que, unificando os doi:; 
bancos, de que fallou o nobre representante do Rio Grande7 
~ealisaria o ·seu ideal. 

Ul\!A voz - Isso não é materia constituinte ? 
O SR. ANToNIO EuzEBio - Não tem nada de constituinte. 

Assim, qual é enlão a materia que não é constituinte? Qual 
é a func.;ão que póde exercer o Governo? Nenhuma. 

O SR. CosTA MACHADO - O Governo, de facto. não exerce 
poder nenhum constituinte, exerce o poder que lhe veiu da. 
revolução, e o que elle fez, a Constituinte póde approvar ou 
não, o Congresso: póde legilimar ou não legitimar. O que 
quero dizer é que -o Ministro da Fazenda não desconsiderou o 

· Congresso. 
0 SR. JULIO DE CASTILHOS - Não se fallou e:n desconsi

deração pess·oal. 
O SR. · CoSTA MACHADO - Isso é que creio que. está na 

consciencia de todos, e, si não ·é assim, o nobre · Deputado _h a 
de perdoar-me, porque. então. Eão ,o 'çomprehen:di,_ sem duv1da 
por falta de intelligencia. (Nao aprnados.) 

E ' claríssimo: de que se tratava ? 
Tratava-se de : fazer uma censura ao Governo, que usava 

da. faculdade consLituinl~ que não tem. l;ó:S reconhecemos que 
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não te1u e que toõ.os-. 05 seus acto~ poden1 ser revogados pela 
C-onstituinte, pelo -Congrésso. · 

; . . . O SR . . PRr;sroE~TE - Observo ao nobre Deputado que t..:Stá 
passada a sua hora. . . . _ 

g ·SR. CosT:A ~L\CI:L\DO--: Be1u; vou já concluir. . 
::senhores, qu.ero que os lllustrados collegas se convençan1 

Ll\.lC só tenho bons -desejos. . . · , 
-.· · . O SH.. A~TO);'IO Kuzr.:nw - Disso esüio. t(){fos euuvcnci;Jos ~ 

_. X--ltJof~dos.) · 

() SR.- CosTA }1.\.C.EL\Do. . . e que u:ie e:\.-primo com toda a 
expansão. Si ha res.tricçãr; aus ru~us .bons .desejos, e~~sa res
tricção é ilnposta pela. fraqueza da minl1a intelligencia. (l'\'ão 
~a1>mado.~ ) ~ 

· U1\tA vc_,z - E~t:'t fall:iudo perfeitt~n1ente. (Apoia€los.) 

O S1t. CO!':i'l'A J.L\CH:\UO - J~uí ~1xisado pelo ~r. Presidente 
de que ac-abou a 1ninh~~ hora. I! eu. rcgimc.ut.i::;ta (1:-i~o) ~ h.o1nen1 
da. lei; que não . wn .curYo. 5enã.o a olla, YOU ncaba1·~ pedindo 
a. todo::; os col1eg·as qU(' reflictmn sobre as minhas c1nendas: si 
lróú-\·r-r algurnu. ..... euu~;..l. •k~ apt·OYf~itav~t a ))enl ~.lo hüe.t··~~~~ j;u
hlico e d'a grande ·;_cm1:5a~ que é a causa. de todo.'!, acceitarãC\; 
:::i cnf.ende['Ciil qlle JI~Hla valcn1~ regeita.rã.o. 

Qnnnl:-' an ;lrt. :!'! faço. tntn•, iuuka,;ão. afim de que ~cja. 
adiada a sua di~,~~~~~ãt)~ 11ara -d~pui:s do a-rt:. o:;~ pelu. :razfro que 
j.á dr:i,; êH:.h~'l :a.1ttagoni~n1o entre o art. 63 e o art . . 21). 
: · · .Ai.• úrL :!''~ par.•agrai~h~ unico~ fa•;o . a :;eg·u in te emen-
Jü ... (Lê-. 'i ... · . - . . . ... • 

Ao ·art-. 3.() apres~nl-o esta outl'a. (L~). 

Eis aqui a· emenda, que n1e patece sex.- impoL·t.(lnte, aiJ a1·-
, . . 8") '-' go . ~ r L ... ) . ·~.Jgo . 8 ~ n.. ·>. \ e. : . . 

· · Os · n1eus colle~a~ decidirão a. rcspcl.l.u; sHj('ito-me ;.r !o:iua. 
::aJjeclor.ia. (l'_luito bew.: 'ntttito bent !) · · 

·São lida~. aro1ada.~ e entraut t.Onjuncta.menl.e crn Ji~l"l!~são 
·1..: -:,:\l:rtll.n4· ,:.~ c. ... .. ., ... :;:: . l ...... 

, _ 
E tnen,das 

.A. o paragrapho uni co do· art. 2(1 

. . ·- · Supp_rinlaln-so - as palavras - Inediantc o . consenso . do 
.Esta.do ou. esta-dos de quo llouYer dv dc:::u1en1.bra.r-se --: c . 
·subs-tituam-se por estas·: ~ demembra-do de - un1 ou n'l.alS. 
estados. 

- ~ · s. R.:~ Sal~ do ·congresso . ._ Costa.·Jfac.hado.· 

. _Supprimam-se as palavras· ~ mediante aequi escenc.iia -
at.é .finaL e substituindo-se pelas seguintes: - o Congresso 
deter1ninará por lei os requisitos iudispensaveis e QS pro-. 
eessos a ·seguir-se em taes casos, e m-ais, ~obre terrenos 4~vo-
lutos. ul'na vez p-ovoados. · · ·· 

. . . 
. : .. -S. j R.: _..;_ Sala· ·do _ Congre~s~.: - Costa -Machado. · 

-
· • . • I 
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A~ art. 8~ . § 38 do n. j 

. . .. Só ~-. li.ci.to .. CO!llO excep~.ãu a.o ar~ . . ~0 •. aos c~Ladc)s . t.lo 
~ui t.e, de~de a Ballla ao .Amazonas - Induiuu:; - l.ribular a 
H~lporl.at;ao uc rncrca~ori_as c:ttrang·cira.s~ Qt.nuíclo destinnclu~ a 
t!onsu mo no seu ten.•Itori<>. · 

S. R. - sâla do Cong1·c~~D. - Costa 1.llacft.ado. 

V Clll i'l ;)leBa c é lida a s·egu.int.e . -· . ·-- -

. Indict.~çlio 

· •!n~ico fJUC seja_ adiaua a di:õ:cussfio . do art. 2° da Consl.i
lnic:ao~ para depo1s uc YOtad4J c) ar!.. G3 dtt illf!:;ma. - Ct..,SI(r, 
Jfttc/l.ado. 

Posta a votos e~ ta indicação~ não é approntda. 
O . Sr. Retumba - Sr. :Presidente, quando ~~! (Jf•~;:wi~t.•tt 

ne~lt·· t.:on&resso ~ ComnliS$ão dos .:!1. qtw tinha. de dar pur·c
et!l' ~Obl'e· o ~H'UJcc.tu de (~ou::;t.Huic;:.ã•J apre~·entado pelo ·(h
Vf~rno~ entendi que toda!'; as emendas apre~cntada~ acj mcSUlt.' 
-pro.jec~o; pcranl..c essa Gonunissão. ~vitm·innt gra.ndt~ di:;cu~são 
JJ.oslerJOr no Cong-res:;o. Eng·anci..:.nw. pot•thn. t' ·por i~:;o. enf 
Yt:-la. tle uma~ apresentada. por mhn. havt•r sido r·ejr~itada na 
Conuni:;~ão~ pec;o lic{!nç·a a Y ~ }~x .· par:t 1HJ\'3nl•mtc avrc-
~•!JJ tal-a. · · 

V~ Ex. d~.!claroll~ na. ultima ~w:;::;ão. (Jlle t.ouos os cnngrc:;
:'isf.a~ pndiam fazer urna crit.ica gcr·al da. ConstiLuicão, eilt
hora sómenlc ~c di~custisse o titulo 1" .. E ben1 razão tovc 
V~ Ex. t•m resolver assim~ por i:-;~o qtw ·. n1uitos artigos pos
J .eriore~ :;e rclaeiona1n con1 alguns· de~te capitulo. O art.igo 
.ín Jni .o pdmeiro . a :que:. aprc~eutci uma emenda. · . 

. Diz (I urt. ·i0
; . « COlllPC.te a. cada Estado pl'OVCl' a. expensas 

JH~ü.prias áti lH~cessidades do· seu governo c adrninist.ra.{:-ã-o!' po
•.lendo a União :5llbsidial-o sórnentc nos casos de ealarhidade 
}Jub1i~a » •. .. · · ·· · 

bs auctores do .projecto do Const.ituil;.ão forço.;amenic se 
l~~qncceram dos estados do ~orle. os quaes h~L n1uito tetnpo 
nece~:-:itavan1 da prot.ooção . c auxilio directo :elo Governo. 

O Sn.. BELYorc:r VIEmA - .Protee~~ão, não; queremos 
a P'~nu:-5· sejam eqnitatiYos na distribuir-ão de fayores lal~a
menlf.! prodiga,lizados .. 

O Sn. BARBOSA LE\L\ - In.fclizmcnte: porém. V. Ex. sabe: 
t' o f.;ong-rcs~r). f.ainhem:- que es~c auxilio c prote.r;<:ão nunca. 
ll1es foram ilispcnsado:;. =não :'iel si devido a dcscu1do ou dc
·'!dia. das rr.ip.r:cst~nt.açlie:;. an tr..riQl·e:5~ _ ciuc~ sómcnte 110 parla
mento~ cui,davan1 110 interesse pro·prw .. 

O ~n. ltqsA E ::;rr ... Y.\ - ~ão apoiado: pl'otcsLo ! 
o .Sn. Rr:rti:\WA - Eu ia fazer. cxcepç.ã.o de V .. Ex. 

· O SR .• · ROtiA R SH..VA ..-.-.E l.lma injÚstit;a que v .. Ex . . faz. 

o SR. RETU~I.BA :.._' Por isso, digo~ ne~ht~nl melhor~uncnf.o 
foi introduzido. nenhum. projecto par·a equH1bra1: as flna~lt;a:; 
desses estados ·já. tão atrazados~ · de nenhunt · pro.1CC·~O cu1dou; 
o· governo n1onarc.hico! · .. . . . . ' .. . - - - . . . . . . .. .. .. 
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O SR. BELFoR.T VIEIRA - Tudo quanto tem o Amazonas 
actl:lalme~te d:eve-Q aos proprios recursos; nad'a tem me- · 
remdo ate hoJe do·.Governo geral no sentido de estimular as 
suas fúrças amortecidas. 

O S~. .R~UMBA·-Eu esperava que, no actual p~ojecto 
de C.onstltulcao, o seu auctor ou auetores, tendo em vista os 
parcos. re~urso~. desses ~~tados, a necessidade imperiosa de 
dar-lhes Impulso -e·· eqtnhbrar suas· .financas,_incluissem al-

gum artigo, alguma .disposição que d~llas cuida~se ~ ·· Vejo .. que 
o artigo 4_0 declaz:a., c3:tegoricaroente, qu.e todos os estad~s 
manter-se-ao por s1; ma1s adeante, que sobre todos esses es
t~d~s .vão pesar grandes .onus, e especialmente na parte ju
d1c1ar1a. 

. O SR. :S~LFORT Yz.EIRA-E, não obstante, tem o :Minis
ter! o da Just1ça. creado comarcas em larga escala, invadindo 
as atrribuições dos estados e gravand..> as suas finanças. 

U~r SR. REPRESENTANTE - E' ponto capital do regimen. 
federal: cada Estado fazer a sua despeza. 

O SR. RETUMBA - Eu terei muito pra1.er em ouvir a 
V. Ex. quando tomar a palavra. Não estanâo habituado á tri
buna, peço a V. Ex. para não interromper-me, porque preciso 
concatenar minhas idéas. · 

··O SR. ZAMA,- E V. Ex. vai muito bem. 
O SR. RETUMBA- E V. Ex. é juiz nesta materia. 
V1lta:1do,. Sr. Presidente7 em consequencia da interpella

ção que · soffri, . a proseguir no meu discurso, devo dizet· a 
V. Ex. que a este art. · 4" apresentei uma emenda, em que 
dizia·: C-cmpete a cada Estado provêr, a· expensas ~proprias, 
as necessidades de seu Gov~rno e administração, podendo 
a União subvencional-o até equilibrar suas finanças, dentro 
do praso· dê 1.0 annos, e nos casos especiaes de calamidade pu~ 
bllca. 

Não farei gra!!de questão de tempo. Ser!i de 1 O ou 20 
annos, quantum satis, para que esse equilibrio se estabeleça.. 

Ha estados, n1esmo no Norte, que têm prosperidade; 
esses, naturalmente, não esperarão pelo auxilio desta minha 
emenda. E' preciso dizer com franqueza. q~e me_ cara:cte
riza: -Não sou orgulhoso e o meu patrH>tJsmo nao va1 ao 
ponto de êsquecer a verdade e a real idade dos factos. . 

,A Parahyba do Nor~e,. Estado a que ~e orgulho de per
tencer. não póde subs1st1r cedendo á Un1ao todas as rendas 
que puder arrecadar. 

Bem sei· que a União tem . grandes onus sobre os seus 
hombros. grandes despesas; mas despesas augmentada.s ~gora,. 
seja-me permittido dizel-o, algumas por falta d'3 patriOtismo

Todas as despesas duplicaram-se, desde o augmento de 
ordenados até a creacã.o de tribunaes, de cargos, e de em-
preços J (3/uit~J bem 1) _. • 

Forain aposentadas, reformadas, pessoas .que esta.o mui-
tissimo habilitadas para poder -prestar serv1cos em1nentes,. 
relevantes ao paiz. Não sei a raz§.o por que o foram. Quero 

- crer que outros não os poder-iam prestar Jnelhor.:. - . 
· ·Não devia- mesmo · attender a outras razoes. O que. e 

facto, a começar por miro, que sou militar, e que fui ~ugmen
tado de '\'encimentos, commigo toda a _-\.rmada, Ct1nlmtgo todo 
o Exercito; e ainda Q· ~ercito duplicou-se, por que temos um 
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ef~eçtivo e ~utro reformado ou colllpulsado. A.s .despesas tri-
plicaram~ os ~mpregos publico.s augmentam dia a dia; eu, que 
agora tu1 eleito para representar o meu Estado, recebo .por 
todos os vapores cartas em que se me pedem en1pregos. 

UM Sn.. DEPUTADo - A empregomania ~ -vicio conhecido 
entre nós.. . . · 

YJ SR. RETUMBA _.: Quem não tem emprego pede-o~ a 
qu~~ . o. tem pede augmento de vencimentos I ' 

. u~r ISR..· .. -DE.Pár~\DÓ _· ·E:· quantas . comarcas têm sido· ·-··· 
creadas? · 1 

. P SR. RETUM:BA - Quando se :tratar da questão · judi-
Claria, V. Ex. sabel-o-á. · 

o. Sn.. ~A - Muito bem! V •. Ex. não parece marinheirQ 
de prtmetra VIagem.. . 

. 0 SR. RETUMBA ·- Commigo, V.. El:. pó jc emb3rcar 
quando quizer. ·~ · 

O Sa. ZAMA - Com V. Ex:. embarcarei seguro •. 
O Sa. RETUMBA - Sr. Presidente, a mesma duvida . re ... 

sume-se cn1 que o art. 4° .se acha deslocado deste titulo; desde 
que vamos dar aos estados muitas despesas, pre~isamos, de 
antemão, conhecer a discriminacão das rendas, o que lhes 
compete e o que compete á 'Qnião. ·Antes da discussão dos 
arts. G", 7° e 8° me parece, pois, que. não se deve tratar do 
art. 4°, que declara, repito, que o Estado deve sustentar-se 
por si. · 

· Tenho um requerimento proznpto .e apre.sental-o-ei a 
y. Ex., para que o submetta á consideração do Congresso. 

V. Ex. submettel-o--á ao C_ongresso, e me parece que 
-elle o approvará, 'por isso que dahi depende a sorte de poder 
viver o Norte. · ·· ·.-- - · 

Suscitaram-se dif:ferentes meios de equilibrar as finan
Ças no paiz; · alguns já são do Congresso oonhecidos~ out-ro~ 
sel-o-ão mais tarde. .- · 

Consta-me, até, e sómente hoje. chegou isso a meus ou
vidos que o ~- honrado e ilustre Sr. Ministro da Fazenda já 
concordava em que do rendimento dos estados se retirasse 
uma. cerla porcentagem, 15 ou 20 <]fo, para a :manutenção re-
spectiva. dos mesmos. . 

O Sa. SERZBDFJ .. Lo -De todas as rendas não, das de in1-
. portacão. ., · 

O sa. RVI'UMBA- De ·ín1portação, sim, .senhor, porque as 
ra exportação já lhes pertencem. 

-o sa. SERZEDE!.LO ~ Ficando isso á deliberação de cada 
Estado. 

O SR. OITICICA dá um aparte. 
o SR.. ltF.t'UMB.:\ ·- V. Ex. é propheta, ma.s creio que SG 

enganará. . .11 t M. . t 1 · Consta-n1e mesmo que o 1 us re ·.r lDIS ro se resfl veu. 
finalmente, a encampa; to~as as dividas .dos estados, embora 
para isso tenha de contrah1r um empr~sttmo, fazer uma ope-
ração de credito~ Necessitamos, cffectlvamente, arrancar aos 
estados esse . iortissimo élo que o a prend~ :~o regresso .. 

,t• . .. . . .. 
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u~r SIL : DEPliTADo .- Divi{ias eontrahidas até . quandQ·? -
O ·SR. RETli:\IBA - _-\tê 15 de novembro~ ou até a época 

em que se votar a Con.stituicão. 
Tive o trab~l~o de obter~ por esfor·ços particulares~ un1 

.calculo dessas· drvtdas~ porque · já . foi dito neste parlamento 
por alguns· de seus rnen1bros e .pelo iilustre presidente · da 
Con1n1issão dos 2·1~ que o )Iinisterio da Fazenda não havia até 

·· ·· rmtão _forneei'cJo · ·un1 h·abalhc~ explicatiyo do est~do ·financeiro 
({O pa1z. . . ' · 

S~1n - esse tl'aballl«). que ·nos forc.a. a conhecer a situação fi-:
nan<:eira de cada Estado e da União, qual o deficit, quaes as 
ren~Jas "? Ü .ÇÕng'l~êSSO .. V~•tãi:á .qua~lquer- ·COusa.:. lUaS -votará sem 
J.>a.se •· Eu .se1 · que a d1v1da dos estados não é grande. 

tO _·\.mazo:na~ não te1n divida~ e .tanto~ · que vai agora. con
tra•hir-um t:lnpre~tjmc,~ que p:.lg-m·ú con1. ·seu5 tn·oprios· ire-
cursos . . . ' ' ' 

ü SR. B.t::LPon:r VrElkA - Para· cuidar · de si: ~porque nã.~ 
foi aquinhoado. O Br .. )!inistl·o da. .Agricultura. que o dig·a .: 

O BR. llETU:MBA - O · Pará te1n uma divida de mil 
contos; o !\Iaranhão~ nlil contos; o :Ceará nada deve, graças a 
1.:n1a. deszraca ·' 

· ( .4.pÕiarlos e 'Jl.(.lO apoiado~~. ) · 
O SR. B.-\R.BOS.~. T.I:MA - Graças á pr_obidad~ adminis-

h·ativa. · · · 
t '• I 

' ' 

O Sn. ;)RE'l'U.MBA - Em todo o caso. tiveram u1na eno1~me 
hahilidade~ c un1a honradez a toda. a prova. 

O · 'SR. · B .-\.RBOSA Lr~t:~ - .:Si · ap.pella para. a secea~ ett ap-
pello para as verbas de in1n1igração. 

- . 

O .SR. H.l::Tu~mA - E' .uma verdade conhecida~ universa.l.: 
·O Sn. BARBOS.\ Ln:rA - O que. é uma verdade conheci<la é 

_que aqui e em _toda a parte houve especulado~es da ~ecca. " ·= . . 
(TrúC(Hn-sé ·m/t.tilüs atJa'f•tes.) 

O Sn.: HETV.:\IBA - Pa.ssa<lo o ten1poral .. eu continúo. 
O SR. SEnzEDELLO - Ora, até que ;vi um ·marinheiro pro-

vocar tempo:r:al.: · 
· · ü SR. RETU:\IR-\. - Só provoco_ quando· ~enho · c:erteza ·d3 

ah~fal-o .: (Riso .. ) .. . 
O SH.. BELFORT VIEIRA - Safou-se bem da salseirada. l 

O Sn. RETU:\IBA- O Rio Grande do Norte deve 300:QOlO~$; 
• a Paráhyba, 2.800:0008; Perna1nbuoo: 9.000':000$; só o R1o de 
: .Janeiro. é que . deve :15.-oO'O:JOIOO$; ·.Minas:- deve 14.000:000$.: 
Temos, !)Ois~ que a son1n1_a da divida dos ~sta.dos;· é de ... ~. - . ;-: 
72.700:000$000.. , 

O SR. ~).:L.-\- Un1 pão por . un1 olho. · 
O SR.. H.ETC\IDA - O nobre Ministro da Faz·enda~ cll~-: 

rnando . a si todas estas dividas. embora tenha de contrah1r, 
·para isso u1n emprestimo~ terá feito aos estados do :Norte um 
grande · beneficio. (Apoiados) . . 
· E , si levar o seu patriotismo· a a-ddicionar a ·esse aeto un1a. 
porc.cutag·enl_para. os-estados . .. cu._· .estou conve~id() <le que. ell~~-
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poderão· :snhsistfr, · j;>elo" menos,. emqtrànt(( nãO" · equÜihr~\rein · ~s 
suas rendas com .as despesas. · · 

. Eu QUizera -d_ispôr de bastante . tempo· para fazer uma: cri
~J.ca sobre '(} · proJecto de qonstituição, afim· de · evit.ar ter- de 
1ncon1modar .outra, :vez o ·d1stincto auditoria. (Nlí.o al)OÜicJ,o.ç). 

O SR. PRESIDE:\""TE _;_ Está <Iàda. ·a· hora.. :.1 . 

O SR. RETU~mA - :Mas, chegou a· fatalidade dn/ hora .. 
u~:r Sá. REPP .. ESEN'.rAl\TE - · . Poderemos proro~:!'al' a· hora:-- . . 

= OeTRO iSn. lREPR.ESEz..."TA~'"TE - Não se int:erron1pa :o · .orador. 
. . O SP ... RETU:\fBA - Eu dizia: que a r_cforn1a judiciaria 

havut -cte concorrer enormemente para n.1a1s sobrecarre.gnr o::. 
,-~stados. ·v?u pro~~al::-o ·em relação ao men Estad'o~ que reduziu. 
co1n granoe pat.rJOt.ISnlo. a dez~ o nun1ero de trinta juizes .de 
direito~ · que~ act.ualn1~-nte. {iistribucm a ;instica no Estado -(la 
Parahyha~ nun1ero bastante IhnitaJo. A Paráhyba. não ~~ Ui o 
pequena con1o parece. e.m rclacão ao sen territorio: não te1n 
ainda. bastantes 1ueios ele Ioeon:ioc-ão: a unica cst.radá de- f el~ro 
que p0ssue .. apenas transii...'l. por úma pequena zona; os t.rans
porteg são feitos n1orosamentc .. A ;justiça. pois~ reduzida a 
dez .iúlzes de dü·cito, difficihnentc será lcyacin, ,aos pontos 
onde fOr necessitada. (.4.paí·tes.) . , 

E D Estado da Para.hyba. sújeiLur-se-á a reduzir o nu-
rnero de seus Jnugistrados? · 

Jf~s! ·You provar .que: n1esn1o as~hn, clle nã.o púdc · sup
portar as despesas de 10 juizes de direito. 

·Calculan-do a seis contos cada juiz. :serão GO contos; J o . 
. prmnot.ores a tres c-ontos~ serãq 30 contos ... 

U:\:r..:\ voz - Pague menos ... 
O SR. RETl!-:MB • .\ - E haverá quen1 trab:ühe po~ meuo:::~ 

tend-o de -percQrrer. tantas ~eguas à cavallo? 
. U:M: SR..· DEPu~.ADo - Com a nova retorn1a judic.iaria. o 

traíbalho iliminue . . 
O SR.· RETUMBA :- Isso é uma questão que mais tarde 

Retá cuidadosa1nente tratada neste Congresso~ de juizes fe
deraes~ promotores, pretores~ .etc., de que en poucQ entendo·: 
; (_4.partes.) -

.A Constitui~ão.· no seu act:ual projecto; .. ce{1e 10 o/o de · ren
dimento· ·de cada,' Estado :para auxiliai-o;· a Par.ahyba rende 
500 contos de 1mportação; teren1os :por consequencia 1 O o/c, 
50 contos! quando a n1agistratu.ra~ só mente, con:::ome 90 conto~! 
(Aparte.~.) 

l)fa.s. co1no- vai pagar ao. funcciona.lismo: . que aug-nwn l.a 
dia a· dia~ e· satisfazer todas as m·ais despezas.? U!1Ja.rtes) -~ 

Vê, portanto~ V_. Ex. que tenbo razã.o em :pedir ao Con- · 
g-resso · attenção· n1uito direct.a. c um· desvelo . muito : grande 
pelos estados do Norte. 

Discute-se a -Constituiçã.o c ·11tais tarde se terá· de tratar 
de a.ssun1ptos importantes" ~on1o sejan1 a organização -da: ma
~istratura. a divisã'O das rendas e- tudo o mais; peço, po1s~ ao 

· Cono~csso ·.que lembre-se do. Norte. 
Sr. •Pres-idente. -existem. ta:mbem :Sobre o art. 4°~ duas · ou

tras emendas: uma· dellas firn1a-da pelo illustradq Senador por 
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:AlagOas, o Sr. Tavares Bastos, em que pe4e que seja. perten:-· : 
cente á União o subsidiar a magistratura. . _ 

Essa emenda está incluída na que eu apresentei ao ar-
tigo 4°, que a. União subsidiará os estados necessitados por 
dez annos; no fim desse tempo os estados poderão, sem grande 
ésforço, equilibrar as suas despezas. Embora, mesmo, exista 
a reforma sobre a magistrarura. embora, mesmo. os seus ma
gistrados sejam em maior numero, em dez annos poderão 
-chegar ao equilibrio desejado. Si no fim desse tempo, porém,. 
de todo, isso não for possível, então, a Parahyba. como as 
suas irmãs, será annexada. Eu estabeleço o prazo de dez 
annos~ mas. o Congresso, si assim o entender em sua bene
volencia, poderá espaçar este pra2o para quinze ou vinte 
annos. 

Sobre o·- titulo 1°, Sr.- Presidente,- é o que tenho a dizer •. 
Existe outro artigo que tem sido longamente debatido neste 
Congresso. 1\.Iuito se tem dito sobre o art. 8°, que entende 
com a questão financeira. _ 

Consta-me que, amanhã. vai comparecer o Presidente do 
Thesonro, e a sua palavra auctorizada vil'á derramar :grande 
luz neste debate. 

Sou o primeiro a confessar a minha incornpetencia em 
ma teria financeira (Não apoiados), e, por isso, não me atrevo 
a abordar a questão, :tanto mais quanto aguardo-me para 
ouvir a palavra auctorizada do ;Ministro das Finanças e estou 
convencidn de que· ella virá, cor..1o disse, derramar grande luz 

. sobre o debate. 
Nada direi, consegnintemenf.e, sobre o art. 8°, e pe~o li

cenca a V. Ex., Sr. Presidente. para interromper p:>r hoje 
o meu discurso, agradecendo aos meus collegas a benevo-
lencia com que me ouviram. · 

O SR. Z~rA- Felicito-o pelo estréa 
VozES - Muito bem I muito bem I (0 orador é cumpri

mentado e abraçado por muitos Srs. representantes.) 
E' lido e fica sobre a Mesa, para ser votado na sessão de 

amanhã, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja disc·utido o art. 4°. da C!o}lst.i_tn!cão e 
emendas que lhe foram apresentadas dep01s de discriminadas 
e fixadas as leis de rendas da União e dos estados. - Re
tumba. 

Fica a discussão adiada, pela hora .. 
o SR. PRESIDENTE dá para amanhã a segUinte · ordem do 

dia: . 1 

Continuacão da ia discussão do pro.]ecto de Constituição .. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e iO minutos da tarde. 
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9• SESSÃO, E~f 16 DE DEZElrBRO DE 1890 . 

PRESIDENCIA DO SR. PRtJDENTE DE MORAES 11 

. Ao meio-dia faz-se a chamada, á qual respondem os Srs. 
Prudente de ·'M-oraes, ~aes -de Carvalho. João Neiva Eduardo 
Goncalves, Costa Rodr1gues, Joaquim Sarmento Jo'ão Pedro 
Cunha lunior, José Segundino, Manoel Barata Ântonio Baena' 
Theodoro Pacheco, E~yseu Martins,. Joaquim Catunda, Bezerr~ 
de Albuquerque ~un1or, :Theodureto Souto, Oliveira Galvão. 
Amaro C_avalcantl, ;A1~e1da Barreto! Firmino da Silveira, 
José Hygi}lO, Jos~ Stmeao, Frederico Serrano, Tavares Bastos, 
Rosa Jun1or, Coelho e · Campos, Thomaz "Cruz, Ruy Barbosa 
Domin~os Yicente. Gil Goulart, Monteiro de Barros, Lapér: 

.Braz Carne1ro, Campos Salles,. Ubaldino do Amaral, Santos 
A!fdra-de, Generoso Marques, Raulino I:Iorn, Luiz De1fino Ra
miro Barcellos, Pinheiro Machado, Quintino Bocayuva. ',rnlio 
Frota, Cesario Alvim. Americo Lobo~ Eduardo \Vandenkolk. 
Sa~danha M!Jrinho. SilYa. I Pa:3:nhos, Aqullinio do Amaral, Joa
qul~ Murtlnho. Belfort Vte1ra, Uchôa Rodrigues. Indio do_ 
Braz1l. Lauro Sndré, Inn()cencin Serzedello. Nina Ribeiro. Can
tão, Pedro Chermont, Matt.a Bacelar. Casemiro .luni nr, Rodri
gues Fernandes, Anfrisio Fialho. Nogueira Paranag-uá, Nel
son, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbn~n Lima • .Toão 
Lopes, José Bev1laqua, Na.~cimento. Alrhino Affonso, Pedro 
Velho. (Miguel de r:astro, Amnrim Ga~cia. Epitacin, Pedro 
Americo, Sá Andrade. Conto Cartaxo, Retumba. Tolenfino de 
Carvalho, Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
_.Tosé 1\'Tariano. Bezerril. Almeida Pernambuco. .TuvP.nnio de 
Aguia:r. André CavalcanfJ. Rnymnndo Bandeira. Annihal Fal
cão. Meira de Vasconcellos. Pereira de I.yra. Jnão de Siqueira, 
João Viei:ra, Luiz de Andrade. E~pirito Santo. Belarmino ~ar
neiro, Theopbilo dos Santos~ Pontes de Miranda, Leite Oiti
cica, Gabino Besou1'o, Ivo do Prado, Oliveira Val1adão, Lean
dro M~~1e1. FPlir.;bello Freire . .:\ugu~fo de Freitas. Pau1a :\r
gotlo, Tosta, Seabra. Antonio Euzrbio. Zama. Arthur Rios? 
Garcia Pires, 1\I-arcnllno Moura. Santos· Pereira. Custc>dio de 
Mello, MHton. Amphilophio, Francisco Sodré. Diony~io CPr
queira. Leovigildo Filgueiras, .Barão de S. 1\farcos, 11-Iedrado, 
Jfuniz Fre1re. AtlhaYil~ Junior. Fo·nser-a e ~ilva~~ Fonse~a H~r
mes, Urbano Marcondes. Nilo Pecanha. 1\fanhães Barreto, C:v
rillo de Lemos, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgilio 
Pessôa. França Carvalho, Baptista da l\'Iott.a. Alcino Guapa-

bara, Erico Coelho, Jacqnes Ourique~ Aristides Lobo. Mayr1nk, 
Furquim Werneck Domin·gos .. Jesuino~ Thomaz Delfino, Conde 
de Figueiredo, An"tonio O~ynt.bo, Badaró, João Pinheiro. Ga
briel de Magalhães, Chagas Lobato. Jar.ob da Paixão., ~le:s:andre 
Stockler. Francisco da Veiga, Costa Senna, Lamounter. Gon
calves Ohaves, Americo I.uz. Feliciano Penna, Viotti. Manoel 
Fulgencjo. Ast.olpho Pio~ Do~ingos Jorge, Costa ru_:~cha:<Jo,. Do
min(l'os Porto Palleta, Ferreira Rabello, Dutra Nicac1o, João 
de Avellar ·CÓrrêa Rabello. Bueno de Paiva, Ferreira Pires, 
.Toão Luiz,' ~fartinho Prado Junior, Bernardino de Cal!lpos~ 
Francisco Glice-rio, Moraes Barros, Lopes Ch9:ves,. Dom1ngos 
de Moraes, A<iolpho Gordo~ Carvalhal. Angelo P}nhe1rn. M:rrsa~ 
Rodolpho Miranda. Paulino Carlo:;, Costa. -Junior.. Rodr1gues 
Alvesr Al!redq Ellis, Carlos Garc1a, Moreira da S1lva7 Fleurr 



Curad~. Leopoldo de Bulhões~ Gqin1arães Natai! . Antonio Aze
l'~do, ·Caetano .de _All>uqnerqne:- · Belarmino de ·l\Iendonça,' l\Iar
ç.Jano. -de l\Iagalhae~. F_ernandf_?: Sin1as~ Carlo§ . r,le Can1po$~ 
~chm1dt~ Lacerda: Cout1nho. V 1ctorino '):f{)nteiro. Pereira {ja 
Costa, ~Tulio de CastHhos~ Borges {)e 3-[P-deiros. Alcides Lilna . 
.:~ssis_ Brazil,. Thon1az. Flol_'cs, .Abreu; Hon1ero Bapt.i$f.a, Rocha 
Osor1o, Cass1ano do :Nasc1men.to, Fernando Ahbott. Demetrio 
lUbciro ·e l\1enna Barreto. · · · · 

Abre-se· ·a,' scs~ão. ~ · 
.ÇonlP.arceem~ depois· de· aberta: ·a : ~es~fio. os Sl'::::·. : Fl'an

(:i~o ~rachado! I~covigildo Coelho! .Toa,quin1 ·Cruz, .Tosé Ave
bn0, S1Iva Caned{), Alb~rto Brandão. A.rist.id-c5 Maia~ Pacifico 

· Mascarenhas. Fr6es da. : Crnz. Leonel FHho - e .Justinjano · dn~ 
Chngas. · · · -

J)~iX~llll de COlllparP.CCl'. ·COll.1 : r.flUi'fl:' .pn.rl.ieipada. OS Sr~.: 
Floriano Peixoto. 3Ia.tt.a ~Iarhadc.•. .Jn;;.Liniano f.;erpa. Alvaro 
Botelho. },rNIP.rico Bnt'A'CF-:. Cf'sario ~lo L ta .Junior. Antão dr. 
J'aria: r: :-:em eau~:1. · o::; ~l'~. : .To~é nernar·do, Pe-drn Paulino. 
Virgilio .Dnma.sio. ·~nrniY:t. Rangel Pc~t.ana. E~tevc~ Junior . 
.Joaquim I:.elici:Jno .. lofio 8nYN'inÍl(•. .Jonquinl de Sou1.a. Pi- 
nhr.iro Gued~\~~ Hmu·iquf~ .df' Cur·,·nlho, Tn~~~~ :Fr·a.goso, Enne:( 
de Souza. BPrnardo dr~ ;\le•ndonc·n. 14ndisl:'lo ~l'lf.o. Snntot-~ Vieiz·a 
.Joaquhn · Br.-~,-~}~. ~nmpain Ft:•ttraz. Ln.pr•:-: 'l'1·ovfiu. FmTt'Íl':t 
.Brand:iC). Bnr·fao 4lf"• :'anfu Jlt'l('n.a. Luiz Bnr·r(•ft~ . .\lulr~ida 1\t.l
.:.:.ticira~ .:\nlnnilt 'P1·:tdn. nnhjfi., .lnnif:w. F.r'fl('!.:tn de U·{h'l!ii':t. ~~ 

· v·rih · . ·1 a.e~.: 

O Sn.. · En.1co Cor:r.uo (]li·la ,lrllf'm) - Pede a. pala\T:l parn 
.J'0novar o requPriuwnto (JLl(~ J't•l. hont.en1 a.filn d~ qui:' ;;:eja 
~lnfla para a ·111. p~u·te da. (ll'"<lern do· din. \l~ :.unanhã. n. n1oção qtw. 
a.pre3Pnt.(lu con1 onf r·o;;; illu~t1·•'~ tnr·mhros dn. :\s~eruhlt~a f' qtH! ·· 
]Hmde dfl s()1uçf1,1 ·do Cr.nlgr(·~so.· : . _ • -. ·· . 

· · ~Espera. ·qu~ o C0n;;r4'~f.:..O. ern eons1drrac.ao· a.o~ n~rn~.s dos· 11-
.Jnsl.rPs co11r;ra:-- iii.H' a ~ub;.;ereveram. co1n <·xec•pç:ao do nh~
enro orador· (Xtí.r, apniotlo.~), dP.I'ira o seu requPrímento. 

· (} ~T~ •. · 'PnE~IDE:-\'rl:: rlit. que o· ~r. · Ertro Coelho aprr.~rntou 
~1on t0m ~ s.egninte n10cão: 

· <<0 CongrP~::-o r.on:::.t..i t n in h: rlec.lar.a inc.onvcnicnte~ o~ c.n
~aios ·de or2·anizacão dns ~stndo8. ficando adiados at.•~ ~or Yo
i.ada a Cons'(itnitfÍo FN1eral (~ adoptada pelo P:odcr J4egi~lat.iv(l 
·lioYa lei eleitoral qn~ as:-:.~gnre a copart..icipação d_e todo~ n~ 
cidadão~ na ohra .rla fnnrl-açãn dos estados respccbvo~ ». . . 

Honf.f\lll.-requrren o S.r. Erico nrgcncía para ser dtscutlda 
o~t.a :11oç:ão A roi r~tu~nda prla. Casn .. Post~rim·~nen_te rcquet·.er;. 
f!ll~. n::t fórf!la dr' ai•!:. 27'. fos5~; f~ad.a. para a J!r.unell'U · pal'f.e ela 
cn·ik•m do cha .dP. ho.J ~ : ·~ qtw foi tam!Jl:on1 rC.JCllado. 
. - Hnjr. rt'\quer noYamentc neste sentido.· 

O ·S·n . . ARTHr;n. Itws (}H:la. o'rdcm) pcrlc . e~clarcci~ncnt.o·:::; ao 
·~r. -Pr·e~ident.c · soln·c! ~L ~endc) ap,pro".:'açlo n. re.qucriiY!Cn~o dn 
i !luslN• r~pregentanl r• ilo . Rh1 rle ~Tan.pno. va_1 set~ preJ.!_lfiwada 

:a .ili~cu~:--ã.o rl:t {~c:nstitui~fío. on si l~r{l.. log·ar a d1 sr..n):~~D drn
·.tt·o da meia hnr·a do cxpcrl i ente. . . . ~. 
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, .O . Sn. · PRESIDENTE responde · que · o · Congre5~0 resoh~crá si 
cnt.m na orden1 do dia, na · primeira meia. hora, ou · marcará 
t~nlpo razoavel ·e limitado para ~na <liscussão~ sem prejuizo ·da 
dt~cussão geral. O re-querimento foi para s~r discut.icto na 
pr~n1e!ra me!a. hora. Os scn_!lores que sã~ do parecer quf•, na 
pr1n1e1r!1 n1cut hora da sessao de an1anhã. entre na orcten1· do 
dia a n1oc:ão do Sr. Erico Coelho. qneirain leYantar-se. 

E' rej citado o requerimento. · · · 
-o· SR. .JosE ~~b.nrANO - Requeiro a .Y. Ex .. Sr. l)re:;i-

denL'\ a v_e~·ificação ~a. yotação. · 
. o iSn. ~R~SIDE~TE - A ~Ú.sa já vcrifico'U -que "fõ'f o l:;~que-

l'ln1ento reJeitado.. . ' . . 

.O Sn. •• JosB ~J~\RI.·\~0 - Peoo a V. :Ex. · consultar n0 
~r.: Se-cretario quantos Yotaranl contra c quantos a favor do 
1·r.qu r.rimcn to . 

O Sn. Jlm~sli>I~"'..,.L'l': - ~ão ~~ J}0~!-5h·el -rn·~ei:.:tn~ o nnn1e1·n .. 
~nlyn ~i a. Yotarão f•)t• non1.i1Hl.l •. 

. O ::;Jt._ .lo~í:-I)IAniA~o - Re-qued~ a. V. Ex . . que ~~.on::.tdj" 
at:• Cong·resso si consente cgtt~ a votaç;fio seja. nominal . 

O ~n.. Pm::sUH·:..~rn~ - {)'::-- ~enhot·es que apprn,·an1 o .t·~que
l'i JHf\111 (1 sln SI· .• José :\larjn.no~ }'IUl'a f!llê il ·yot.acãn ~ejn. nr.mi-
ual. queiram l~vnntar-se. _ 

·.r.:! rt"'}e il a do o rcqtwrh1tento. -
() .Btt • .l'o~É (\L~ni.\):'0 - O re.-rnerimcn(o rl:1 \'•)/.~·~·::lo nn

JnÜl:l.l foi J~cjeitado? 

. {J)!A vnz - Si n .tf!qnm'hDenio da. vol.ac;.ão nominfll f'oi 
r(•jeitado~ t.tunbem o foi (' :::cqum:imcnt.o pedindo para qnr n 
1no.:ão 1'ü~sc jnc.lnida na prin1eira rncia hora da ordem do rlia 
rl(~ a·manhã. · === .. =--::: · 

O SR.·. JosÉ ôiARL\.;.'0 . - A ,M~sa não foi <~aJ)Sz. â~ dizer 
qnnntos votaram: a favor do prinleiro requerin1ento. 

'Ü SR~ PRESIDENTE -A vota~ão nOininal •é. O mei.o pratico 
rle Yerific.ar a votucão syrnbolica. · A' affirmação do nobre 
Qepntndo~ oppon h o a {1tt )fesa. 

ORDEJ:f no :DL\ 
, ~~ 

DTsCl~S:=:.:\0 · DO l?RO.Tl!l':'.1'0 DE CO~STITTJl'.IAO 

Conl.imJa a :l :t discussão ;do projc~ct.o dt~ Cons tit.uição c.,,m 
o .pare-cer iht Commissão Especial o erncndas apresentadas~ · 

O Sn. J .. A:\JOUNIER (pda fJtllGnl) - Vct~ho. :;l~bmef.tcr :i 
n.pt·cciat:ão ·~ approvação do ·Cong-rc:-so un1a Jnclw?-ç~o que ~n
conlrn. inJ.eiro apojo no propri.o })arP.cer da Comn~JB~ao elo~ :!i . . 

O ~ - :!o rlo art.. :-10 do projecto em discus~ão d1z o segumte : 
-«E. \·cdado aos estados, comn ti. União. ~::f.abelcccr~ suhYen
cionar ou cmbara<:ar o. exercido dP; .çnltos rcligio~o~.;» . . . o sr->'Dr. Julio de- CastilllOS propoz t~ ComU11SS~O a. $UP-;
pl.·essão deste par~grapho. Entretanto~ f-oi !déa . venç_edora que 
cst:t materiU fosse C-OJlo·cada ·om lO~lal' lUalS COUYenientc • 
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E' com' este fim que mando á . ~fesa. uma. indicação. O 
art. 72, § 7D't que trata da. declaração de direitos, estabelece~ 
(Lê) • · · i 1 1 ~I ·. 

O meu reauerimento tem unicamente por fim determi: · 
n?-r o~ local convenient~ para esta disposição, que deve ser · 
dtscutida como materia do art. 10 § 2°. · 

Vem á 1\iesa e é lida a ·seguinte 

IndicaÇão 
• 

Indico que seja adiada a discussão do art. iO, § 2°, do 
projecto de Constituição, para quando se discutir o art. 72, 
§ 7o. - Lamounier Godofredo. 

Ezn seguida, posta a votos~ é a.pprovada ·esta indic.acão. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Depu ta do Retumba apresentou 

na sessão de hontem e ficou para . ser approvado hoje o 
seguinte requerimento (l.ê) : 

· «Requeiro que seja discutido o art. 4° da Constituieão · 
e emendas que lhe foram apresentadas depois de descrimina
das e !Lxadas as leis de rendas da União e dos estados.> 

:; 

Q SR. RETU~mA (pela ordem) - Creio que · V. Ex., 
Sr. Presidente, está enganado; não requeri adiamento, mas 
apenas transposição da collocação do artigo. :. 

O SR. PRESlDENTE - Mas o art. 4° está em discussão. . . . . 

O ·sa. RETUMBA - Está erri discussão todo o titulo; é 
apenas uma questão de redaccão. · 

o SR •. 'PRESIDENTE - Nesse- caso, o requerimento do 
nobre Deputado será tomado em consideração na occasião de 
votar-se. . · ·· · 

- . , 

á ':SR. RETVl\mA- Perfeitamente, bem resolvido. _. 
O Sr. Amaro Cavacanti ~Senhores do Congresso, venho 

occupar-me da materia do § s~ do art. 6° do projecto de Cons-
. tituiÇão, o qual reconhece ·· ao Congresso, ou ao Governo 
Federal, o direito exclusivo de legislar sobre bancos de 
emissão. Não preciso dizer que trata-se de materia da 
maior ponderação; a sua importancia. capital é sem duvida 
reconhecida de todos. ' 

Tendo, porén1, apresentado, no seio da Commissão . Espe
cial, uma emenda substitutiva ao paragrapho referido, estou 
no de,;er de, agora, explicar quaes as razões que me ditaram 
este procedimento. 

Quando, senhores · do Congresso. apresentei a a11udida. 
emenda, foi meu intuito precaver a hypothese de que, ficando 
ao Congresso toda a latitude no modo de legislar ácerca de 
materia tão in1·portante; este , não adaptasse na legislação . 
bancaria do paiz o systema do monopolio. 

0 'SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não apoiado; onde .está O 
monopoEo ·? 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Reputava e reputo, senhores 
do Congresso, altamente prejudicial· para o PS:iz, . semelhante . 
systema; e; além di~to, com o apresentar esta emenda, estava, 
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apenas, de ac~rdo coin a minha norma de eonducta anterior 
pois g_ye,. em ,frequentes discussõ-es da imprensa, já tinha tid~ 
occ~1a9 de ex:t_ernar fran~ente . o meu pensamento, em 
contrario ao reg1men bancaria do monopolio. · 

: C~ffi:prehende o Congresso que, dada . a opportunidade 
de ~eCidrr-me agora a este respeito, como legislador, a mim 
se 1mpunha ·o dever, senão outro, ao menos aquelle de guar
dar a coherencia de minhas idéas.. desde que, se me não anto
lhav:am, nem factos, nem- argumentos, que me fizessem re-
pudtal-as, ·por parecerem menos acceitaveis. . 

No em tanto, senhores do Congresso, · no moment-o ··me- . 
confesso um .pouco coacto; porque aquillo que eu deveria com
bater aqui como . simples hypothese possivel, já, hoje, é um 
facto, uma organização de lei; pois todos sabemos que rim 
decreto de 7 de dezembro corrente a.caba de · estabelecer im
plicita, mas effectivamente, o nionopolio da emissão bancaria, 
em favor de um estabelecimento, para todo o patz. 

Esta circumstancia, senhores do Congresso, que eu não 
esperava de modo algum, até certo pontn difficulta a pre
sente discussão, para ·a qual eu quizera a maior imparcia
lidade, a mais calma da razão, sem que parecesse ferir, de 
n1odo a1gum, a inter~~ses pt.ssoa·es, já adquiridos. . 

Isto posto, senhores, chamo para tãõ rel~vante materia 
toda a attencão do Cong:-esso, porque, · si da discussão ·re
sultar qu~, de facto, não é o monopolio o systema bancario 

: mais conveniente para o paiz, seja ó mesmo prohibido por · 
disposição expressa do nosso direito constitucional. 

A emenda que aprese;ntei, é concebida nestes ter-
mos (lê): . . . 

c Crear · bancos de ;emissão de ·moeda-pa~pel e legislar 
sobre os mesmos, denegada, porém, a competencia pa_ra fa
cu!t.~a emissão a individuas ou a associações particülare<;, 
com omonopolio em todo o · territorio da União, ou mesmo 
abrangendo mais de um Estado. - A. Cavalcanti .. 

Vou por partes. Addicionei a expressão «moeda-papeb, 
porque, outr'ora, quando . se usava da expressão «bancos de 
emissão:), ficava ' subentendido~ que se tratava de moeda
])apel, sómente. Hoje, porém, já esta expressão precisa talvez 
de uma restrictiva, pois que, pelo desenvolvimento do sys
tema de credito, têm-se admittido outras instituições~ ás 
quaes se póde, e se tem reconhecido~ na legislação de alguns 
povos, a faculdade de emittir titules pagaveis á vista e ao 
portador~ - e bem se poderia suppôr que as palavras <~:crear 
bancos de en1issão:r>, como attribuição conferida ao Congresso, 
importavam a competencia exclusiva do mesmo para toda a 
especie. de bancos de emissão. 

Talvez se repute superflus semelhant~ restrictiva; mas, 
lembranõo-a, desejo que aos esta.dos fique o direito pleno d-e 
legislar, digámos, sobre instituições de credito territorial ou 
agr:cola, e que as respectivas instituições bancarias possam 
emittir titulos pagaveis ao portador e á vista, si as circum
stancias bem o acolheretn, sem que se veja nisso uma in
fraccão 4a lei constitucional. 

Fique, sem duvida,. ao Congresso o direito de legis~ar 
sobre bancos de papel-moeda. 

O S:a.. SEABRA - Bancos· de emissão de papel-moeda? t 
. • 

-. 
' 
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o· Sn.; A1\1.Ano -c.\ YJ\LCANTr· ·~· ·o de · ·n1peda--papel.~ 
:Sei distinguir ·.as cxpre~sões. c a· niiD.ha' emenda D1eSD10 o 

dit. V. Ex. faz questfi.o de palavras e eu faço questão de )rléns. 
U:VIA voz: - Na sciencin yalen1 .n1uito. 

O· SR~ A~IARÓ CAVALCANTI - Si dizen1 alguma cousa; do 
~ontrario1 não :valem nada." _ 

----· -··-·····--· O·:Sn.·.SE.~RA- ~f-ªs não ·é·tão. simples 11 differença~ corno_ 
V. ~;x. suppõe. ··· .. ·· · ·- -- ·-· · --- · · ·· · · · -- ··· 

O Sn. A:\f.:\Ro CAV.-\LC.:\NTI - Srs. do Congrússo~ não des
con.he(;o que o regilnen de bancos e1nissores pódc ser o do 
HlOllOpOliO~ isto é. da. unidade bancaria~ OU da rüuralidade~ 
tmnben1 dito da liberdade. 

- As ; razões de prefe:rcncia ~Uo controversas nos di1'fcrente~ 
anct.ores. ~i.c,~rca d-e tão ilnportante n1a.teria: uns · 5USI:f'.ntam. 
pcw nlOti,·os que lhes parecen1 mais attencliveis~ que o melhor 
reg:hnr.n ~~~ aquelle de únl s6 Jntnco c01n_ 1nonopolio cxclu~ivo; 
outros. uo contral'io. entcnden1 que o regimen rle libetd:HI1• 
:"=t~T·:f. S0111pN.! n fie trÍaiOI' Val!f3.g'Clll. 

· · X a solução dos par·ec,~rcs diverso~~ o qne se tem nsr~ri
gu~do ~~ que. dn ponto de vista. puran1enlo dos principio~. 
rwn1 ~~ monopolio ·pôde ser oonsideradQ -como sendo de ah~n-7 
!uL~ ~upe1·ioridnd:-:-~ nen1 tfio p01;r.o o rc.';ime111 : oppo~to dn 
llhet·dn.cte. · 

E' uma. .que~lfto~ dizem. os aucf.orcs. qnc dc.Yc see decidi:ln~ 
~ual'dn.rlas :r.~ conc!kões l'ClatiYa~ ao paiz re:~pectivo . . 

·~las. ~enhore~. ~~ justmnente ·por ser nn1a questão que 
•lt~\~e ~~ re~0l-ver. nfto pelos dictan1es da t.heoria són1r.-ntc~: 
r.naf.: obedecendo :'i~ razões do Jacto~ que· entendo· que a n1 :n:lln. 
r~m,-~nda r~:presenta uma necessidade {:las ~nossas conqitões. 

Si .~c f:.ratas~c de uma. questão resolvida dentr-O dos 
p;:ü1cipios rig·orosos da theoria: séientifica~ .já a n1inha cm.enda 
não teria razão de ser: n1as~ ·desde ·que trata-se de n1n sy:::
tema, cuja liberdade~ cuja SU})erioridade ha de ser 1nedidn.. 
ha de sc•r afr~rida pelas cü•ctunsi:.ancià-s reaes do paiz a que:! 
haja de ser· applic.ado~· indispensavel é~ que. tomen1os 11a 
d<l.Yida cor:sideraç:üo o~ ar:;un~entos p:-ó c contra~ a.fin1 de q1H~ 
não tenhamo5~ depois. <lc ·pagar ben1 caro pela inadvcrteneia 
dCI nos::-:o procNlimento. · 

Para n1hú, si ha paiz algun1· em que a liberdad:e bancaria 
sr.ia- 11n1n. nec-e:;:.~i-dadt'\ evidente. é ineontestavein1ent.e o Br-azil. 

· Rn vo~ ·dh'ei po.r qu·c. -
Em ~pritneiro logar~ ün})orta a.tt.endee que~ trat.ancto-~0. 

de fundar. n1n novo regimen 11olitico-:- que st:r cat·acteriza por 
ser Assencialnwnfe advn.r..::o :.:t .tudo quan:o é 1nonopolio on 
privilegio~ não sr;ria rlo adrnirur si (lsla s6 ra::ão hast.ag='e 
para que o l'egimcn da liberdade bancaria clcve~se ser dcsdn 
1offn estat.uido na 1oi constH.nicional: entre confiar a -un1 só 
in.clividuo. a nn1a :;:.6 jnstif.uie~o. torlo·s os .rJjreitos. todo o n1o
nopolio de tão jmportantc ilidu.sf:~'ia~· ou facult~1-a: guardadas 
a::: ·prcscripç;ões da lei ... 

O Sn. .. SEABIL\. - Inst.ítuieão bancaria não (~ uma in-
d11 ~t.efa. · - · -

o. Sn .. ~\.~I.;\{'Q ÇA v~\LCA~J'I -:- Y. Ex. igno1·a. que. e uma in
d,_u:triu? 
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O .Sít~ SEABRA - - Xunca foi indu8tr.ia . 
. O SR •. A.~IARO. CAVALC.:u~TI - .·• . •. • ou permittir a . mesma 

· Jaculdade ··· a quantos Se! habilitem ua f6rma da lei. a ultima 
âecisão~ · en1 un1 reg·in1e11 íle Hberdade~ 111e par.e.Ce- ·de todo· o 
ponto a unica acceitavel. _ . · 

·:Mas: este arg:nm-en.to pôde ainda p·arecer .do dontinio da 
Lheoria. . · 
· Baixernos. porém~ ü.s olho-s sobre os prDprios factos : 
ternos un1 p.aiz inunen.~o. immensamente -e~-tenso. conr. vias -do 
e<:n1n1uuica:ção difficeis;· ···eOnl localidades . gra~ndeinente distan
éJadas unms . das outras~ na.~ quaes cutnpre :ctê.sénvolver~ pu 
me~n1o c.rcar elen1ento.s de riqueza: indbpensave.is ao seu 
l~en1· e~tat e pr·ogre-s-3o; e. . . · · 

0 .Srt.~ SEABH.A dú. UU1 apal'te. 

O iSH. Al\IARO CA VALC.t:x·1•r -. • • ri.ada .se poder·ia "fazer de 
rncJhor nesse en1penho~ . do qu.~ facilitar o dinheiro -pron1pto 
·f!. bu1·ato~ wfiln de. apressar · senH.!lharúe descnv.olvüncnto 
(.:l1Ja:1•te~ ) • 

.A vantag-crn do regi 1nen · da liberdade ,.:, n1auifesta para 
o caso. Bancos . nus localidades priucipaes do paiz. en1 com
Hlunicacão directa con1 <t:3 industrias. co1n os · bonu~ns do 
L:Ollllllercio. co;n o :cori.heeimr..nto hnn-lediato · da respeitabi
lidade . dos ·seu.s n1utuarios c dos elementos das industria.-3. 

· qnc podcn1 :ser desenvolvidas e . .aproveita-das~ . fa-ci1itarian1.~ 
~nh.r.enwneirü.· tot.las as tra~1Sa(;eõc~. h.l(lO o movin1euto · da 
u1·den1 ecorioú1ica~ c con1 va.ntagen1 Jn.ani·festa. · · 

O Sn. SE.\.BRA. - E' o rnonopolio legal. 
. O Sn.. :.A.:Vt:\.n.o CAVALCA~TI - Seria. : sen1. duvida. ni!!lh.:•I'. 

mab úr_oveit{)so e de- ra1ilo evidente~ cto {rue~ sntlho:i·es~ <•hri~ 
g·ar, d~or'á. ~ll1 -de~1nte~ .~a qüe. todos-os . estados~ todas as. varias 
loealidades do pa.iz. possuidoras dos mais a.huudantcs ele~ 
1nentos de co111n1ercio e riquezas, se cur,renl a. c:\.-tendcr 1nãos 
~'1PJ1ices ú. u1na sô in:>t-itui!)ão,. -se:nhora autocrata do lnono
polio bancario~ cujo beneficio. dispensará . a -seu sabor~ 9u 

1 n1es1no seg·undo os planos <lo puro capricho.: 
O .Sn.. ' SEABHA - O · systen1a banca~io nã~ · ten1 caprichos: 
O SB. ..:\..).IAno ·OAVAl#C"\~Tr - Senhores~ as caixn..s ·han

t arias filiaes. ou as suceursaes!" ai·nda. quando dissen1inadas 
pnl' vurios pontos~ não seriam . . capazes de ben1 satisJ"azer a 
lnda.s as necessidades econon-lieas con1 a desejavel convenien
:.:.i t: .• de~clc que. subordinadas a 1u11 centro director lon~;inquo~ 
carcce-:rian1!" en1 1ntdtos casos~ ãe antonon1ia .para. ohrar, c 
liCCO.!'I'Cl'·, conforme as exigCncias do n10lne!ltO l' Chts_ ch·cum.s
t:.úlejas . 

. U:\I SR. REPKESENT.-\STE { }ú um aparte# · 
o Sn. A~rAn.o 'CAV.ALC.ct..."\TI -Sem duvid~ a ··faculclarte .·dü 

t~tu!.1làl' Jnoeda pertence a{) :poder cent.ral ·da .. C.nião. e a cmis -
~ãn bancaria. tornando-se na c.ircul&.oão · "t;n1a verd.udcira. .mo
· ~d;·... deve a ·~ua .legisia~.ão · .pertenver ao- Congr.esso; · n1as esta 
nã:o· é a questão; t:in1bem não ·que-ro que aos estados se re
c.onheca o direito de legislar sobre a emissão de n1oeda pa.pel:· 

O decreto h a- poucos dias . pi~omulgado ·pelo Governq -fo1 
i_Jre0edido. de . .larga- c . ben~ · el~.b9rada- exp.9siçã~ .•• · · .. ·· · -· \ 
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O SR. SE..-mRA - E brilhantissima~ 
o SR. AMARo: CAvALCANTI-· Sem duvida 

roas excusada no caso. 
O SR. SF-~RÂ ·_· - Historica e scientifi~a. 

· hrilhantissima, . . 

O Sa. AMARO CAVALCANTI -E:t .. 'cusad~ senhores, por que 
nem no seio da Commissão, nem aqui, jámais passou pela 
mente de alguem entregar a faculdade de legislar sobre ban-

. cos · de emis~ão a eada. Estado, e mais .. excusada ainda, si foi
invnr-:lda como arg·umento para o referido decreto de mo
nopolio; porque nem a SuissaJ, nem os Estado~ Unidos da 
Norte America servirão jámais para apadrinhar o m.onopolio 
bancaria. 

O Sa. SE..-\BR.A. dá um aparte. 
O SR. AKmo CAvALCANTI - Pela estatística do anno pas

sado, os Estados Unidos têm 3.319 bancos de emissão, di~ 
seminados por aquelle vasto continente, e todos os relatorios 
da Fazenda são acccrdes em repetir que a elevação do credito, 
que a conversão da n1oeda metallica naquelle paiz, que o de
scnvolyirnenio das industrias por toda a parte impulsionadas~ 
são outros tantos resultados da liberdade =com que os bancos 
das diversas localidades, conhecendo a responsabilidade · dos 
mutuàrios e os elementos economicos de que dispõem, têm
lhes a-berto as carteiras ás müos iargas. _ 

.· Eis o systema que quizEra para· o meu paiz, porque o 
reputo en1 condições materiaes, ou de ordem economica, sem 
duvida, mais necessitado dessa facilidade de dinheiro facil 
e barato do que a America, actualmente. , 

Tendo incidentemente declarado que o exemplo dos Es
tados Unidos não convinha ser citado para apadrinhar o 

· monopolio, ·devo fazer rapidamente. o; historico do seu sys-
ten1a. ·· · . · . · - : :- ~ ~ ... ···· · · · 

- Quando en1 1879 os ·estados ratificaram a . Constituição 
Federal votada pela conven~ão de 1787, todos se achavam na 
posse do direito de legislar sobre bancos de emissão; e uma 
.disposiçãq da ConstHuição àlludida, que privara os estados ·. 
de emittir bilhetes de credito, na pratica _não foi entendida 
como cerceando aquelle direito dos mesmos estados; todos 
continuaram a usar do mesmo. 
'· 

O SR. SEABRA - E as consequencias? 
0 SR. Â."'I\L\RO CAVALCANTI - V. Ex. ~vai ouvil-as. 

_-Em 1791, o 1° l\linistro da . Republica, .Sr. ·Hamilton, 
fez crear . o Banco dos Estados Unidos, como recurso, · como 
instrumento de credito publico, aliás contra o voto de esha
distas respejtaveis, como Jefferson e Madison; foi crcado o 
banco cmn uma carta por 20 annos e com o capital de 10 
milhões de dollares. _ 

Subsistiu, porém, mal visto, de um lado pelos estados, 
porque, tendo o direito de circulacão em todo o paiz, ora. 
recebendo, ora ·rejeitando as notas dos seus dtfferentes ban
cos, ,jec~ara,;a, por as~im dizer, quaes os indignos de credito; 
e: por outro lado, porque o partido federal continuou a asse
verar que '3 Constituição havia sido. violáda, uma vez ·que, 

. ;prohihindo os mon~polios, aquelle do banco era, de facto, um~. . . . . 



... 

~, ainda m~ís7 Pp~qtie, . não h~ vendo · ·na·. propria Constituição . 
~enhuma. ·. d~spostçao clara, que· ·desse ao Congresso a facul-:
aad~ d_e legislar: sobr_e bancos de emissão, : a sua··-creação :fôra 
adm1ttlda por uma tnterpretac;ão . ampliativa,-·afim= de ·satis- · 
fazer ao Governo Federal~ · ·· . · . · ;· · 

Terminada a carta em . 1811, o Congresso não -·a renovou· 
mas .. surgindo novas difficuldades financeiras para·· o· pai~ 
depo1s de 1812 e sendo. submettido ao · Congresso como meio · 
a cr:eação <!e um novo banco nacional, como instrumento d~ 

- ·· cre~hto, asSlm -.se -~nceu em 1815; :mas .o .· Presidente ainda 
assim, entendeu pôr-lhe o véto. Um anrio depois, fõrà: reno~ ··-- ·-· · 
vado no Cono<rresso o mesmo .projecto, e() Presidente Madison, 
o mesm-o que l!he havia. posto o véto:. cedendo agora aos bons 
effeitos apregoados, que o banco podia trazer para o cre-
dito publico, sanccionou a -lei, concedendo-lhe a carta por 20 
annos e para um capital de 35 milhões de dollars. 

Terminada a carta em 1836 e já a esse tempo o 'Paiz se 
achando inteirametne esclarecido e aecorde de que o mo
n<>polio em caso nenhum servia., o Congresso, afinal, resolveu 
não ,mais p-rolongar a mesma ~arta; e o Presidente Jackson, 
mandando retirar do banco· todos os depositos publicos, de
clarou-o insolvente e fraudulentamente administrado. · Eis 
como terminou o . . primeiro banco dos Estados Unidos da 
Norte America~ 

Começou . então a época de inteira· e absoluta liberdade 
bancari~ de modo o mais inconveniente, sem duvida; cada 
:Estado legislava á sua vontade, sem attender ás· precisas 
garantias, e :dahi a crise tremenda, que seguiu-se logo, desde 
· 1837 a 1839·. · · 

Comprehende-se. que este facto ·não prejudica o meu · a.:-- . 
gumento, porqué não advogo aqui o ·direito de . cada Estad~ · 
poder crear bancos. de emissão. · : 

. Assim continuaram as cousas, com pequenas alternat:va~ 
de melhoras (não quero ·entrar em detalhes), . quando a 
guerrh ue S~cceS!=;ãO veiu demonstrar que a legislação bancaria 
precisava ser substituida por outra melhor. 
· Um dos .maiores defeitos desses bancos · era que a sua 
moeda· era só mente regional, isto é, as. suas . notas nã.•J tinham 
valor além da resp·ectiva circumscripção. · 

· Quando em 1863 o Secretario ·do Thesouro, · Salo!llon 
Chase, fez reconsiderar, por parte do Governo, a mater1a e 
pediu que ·o Congresso tomasse uma medida de caracter fe
deral a respeito dos bancos de emissã~, · elle · ac~entuou . que 
a circulação fiduciaria existente . dependia das · 1~1s de 34 es
tados e 1. 6Qr(} estatutos de assoc1açoes commerc1aes; . aquelles 
bancos que tinham ·menos capital realisado eram, em regra, 
os que mais emittiam. . . . . 

Tal o estado a .. que tinham chega~ o . com· a faculdade, 
deixada aos differentes estados, . <i~ ... leg1sl~r sobr~ a. moeda 
bancaria; e é por. isso. qu~ a op1n1ao nacronal,. nao obstante 
ser inimiga da centrahsaçao, most_rou-se de accordo e~ que · 
~ma lei federal, mas sem monopo~1o,regulasse a mater1a. - · 

. Dahi a lei de .·25 de fevere1ro de 1863, que creo.u . os 
bancos nacionaes de · emissão. N? m:esmo._anno forarJ?. c.!eados 

·414 bancos de· emissão com capital st~:pertor a 40 m1lhoes. . 
. . O pensamento . · do . S~creta:rio . Chase fôra duplo: ~e um 

lado, . estabelecer uma ·1e1 un1forme para {) estabelecune:l).to 

.. 
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. <le · La.nco~ no .. paíz: de outr(l. obtet· recursos para .o Thesouro, 
e r•ojs~ · ·~om~ sahe~se~ uma grande etnissão ··de ti tu los :dã. divida · 
.publica. c fõra ·logo f e. i ta, pardo . se1~·ir de. fundo de gar·antia dos . 
bancos . t~lu1ssorBs rcfe·ridos. · · · ·· · 

.Ahi ten1os · un1 rapido C$boc;o da hisloria: bancaria dos 
Estado·s Unidos~ e . Y~-so della que já mais alli . _se . consentiu 
no n1onopo!i(} da ernissão. · . · 

.l'i·o . ann~ passado esses. bancc..s e1~an1 3. 3'19~ corno -disse, 
·- ~~ si quereis! ·' consult.ue·-a- -te>d6s-os · escr-ip.tores--4mericanos~ __ . 
(jUe só -OUYireis applauso.s tJ .a(jn1iraoão 1)elos grandes bens. 
que esses ·bancos te1u prestado ao paiz. . . · · · 

Na Suissa, senhores~ ta1nbe1n _o regünen . do . n1onopolio 
nunca . existiu~ E para que invocar . a ~Suis::a '! · . · 

· :Na · Snissa os banc.os de enlissão nunca ioran1 ve·l'rladeiro~ 
· inst.ru1uentos de cre-dito; l)Ol'Que, · err1 ret:"l·a, as enlissões do:-: 
difi'erentes ])ancos eantonaes eram :5empre aquem das suas 
reservas 1netallica.s; a .· n1oeda-papel servia:- apenas~ para fa-
ellitar as transac~-ões. · 

Ntt Suissa. n1-e-sn1o ac.tualmcnte . . ha vario5 bancos cmis
~oc~Js segundo ·os seus eantões e .as suas JH!ce.ssidadcs: logo 
nfio faY~.n·eee o 1nonopolio. 

~E tratando-se de lhisl:or1a: falle1nos tc:unbctn da . nossa: 
O prilneii·o :banco que teve o paiz foi -m·eado en1· 1~808 

. pelo Alvará de ·12 ele {lutnhro. con1 o . n1onopolio exclu~ivo de 
etniUir 1noeda-papel c . praticar a.s · opera~õc.s n1ercant.is de 

: doposi to c de.Saonto. Donvertido~ . dentro e1n ~pouco~ en1 simples 
caixa .succur~al tlo Thcsouro Real! · quasi a -sua unica funcoão 
-"·ciu· a consi~lir enl ·· fornece.r:. fundos ao Gqverno J)Or fre
quentes en1issõe~~ CJúe -.tinhan1 cur:so . . for~ado ·. e . sen1 .. a .. Jnenor. 

· 0araritü1: · -· · .: · 
._ Frauduk~n tanicntc achninjstrado B - -sabidamente : jusof
ventc; durante u. .quasi lDetade da stüt dnrac;ão~ o · priliJcir:o 
ban!C() · · do . Brazii~ apesar ,de · tant-os . :f.avores · Q pr.ivil~-g.i-os · (}c .. · 
que Jõra investido. foi diss9Ivido pot· lei de 182.9~ tendo -apena::; 
~ervido · con1o exe1nplo · de '= descreàHo ·-para a iildu.síria ban,.:. 
r.aria, e sobrecarregado o Thesouro 'Nacional de cnorn1e res-

. .ponsabilidacle pela sua ernissã'o~ .que a lei considerou di-
vida publiea. · · 

Foi tão n1á. .a, ilnpressão . desse ·· nrüneiro banco -de nao-
ll(lpolio~ que! :a DC·&J!eilo •de varios projectos~ .. que foram' logo 
dt~pOi$ .. ap1·esentado::; no 'Pa.rlalnento, algnns de r.ecomn1'e,n
dação ·expressa do ImperadOl\ . ningue1n. queria. . acreditar . na 
uti'lida-de·.publka d.c instituição sen1el1h:ante. 

tC'reado. em hora. en1 lei de :1.833. ·e não obstante , os . es
.ft)T{.~ás do Governo~ a opinjão publica~ negou-lhe todo: o apoio 
para que elle fosse un1a realidade. · · · · 

. En1 :1.'838! ·porén'4 alguns capitalistas ·desta praça~ conven
cido:; da opportu~id.acle de un1 cs:tabelecin1ento bancario:- re
unirc~.m-se ~on1 . es-t0 intuito . e~ cmn ;effc:ito,. fundaratn ;·u 
Banco Con11ncr~ial do Rio de Janei:ro. . 

·Este comet;tou logo a funccionar e, n1ais. ·tarde, -teve -os 
· seus estatutos approva-clos -pelo Governo.. . . 

. A,. inlitação .. do · Banco Con1n1ercial ·do Ullio de . Janeiro, 
con1 . fins e organizaçã.o analogas, · fundara1u..;.se, seguidamente~ 
outl~os na.. • ::Sabia. no ô!nratibão:· enl' .:Pern~mbuoo, no .. ·Pa.rá. e, 

.,. .. • 'j . • • ~ ,. • . • • • . . . . . • . • . . . . . 
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JII!:Sta vraça~ ,_, ·segundo Banco do Brazil c- o- llut~al ·c Hypo-
Uteeario. · . 
• • ~~Q~os_ cst~s. :~tahelcdnH~ntos _el·mn do deposito· e' :de~-
e~mto::o~ ~nas: • .. nnz~t.Jn?o el1e:s vales a pr:tzos eurto3 .(a dei L•u 
etnco dHl~ de. v~sta; , .convct·-terarn-:·H!~ 1Q:;<-\ · em vcedadcil.·o3 
ha.nco.-~ de c!nu;sao~ pots •qUI! os :::eu~ refcr·itlc_t::; vales êo1·r·iaru 
no ::ümmcrcno! eonw ::~e 1'<.1ra H:úerla.. 

O uso de n1oeda tão hli,P•~l·.reita.. :;;t'não. neg1lliYa c• o abu:;o 
que tJc~la conJe!}m:au: a 1:~zer os .baneos~ visand·o apenas o~ 
lu~ros .de: ~ll.~~::; ~nussocs, fJzernm despertar a attew;ão do pu
bllcQ e do GoYct·n.o; e ;1 cstt!-~ pareeendo remeclio c soludif; 

· J·:.uoavcl_~ -fez . c1:ear · o . actual -!3ane-o do Hrazil: -em ·1853, ·a~; .... 
qun.l fo1 contendo -o n1onopoho ex-clusivo de cmiLtir moeda 
vapcl. no~ tern1os c condições f!UC lho foratn prcscript.as. 

Este n10lH;molio foi úxcrcidn -de 1853 a 1857 e ·,{ihrmn os 
hornens dessa · évoc:~ ::;i foi óu não verdade o con~cito q'""'ue vou 
reproduzir: 

tCon:;tit.ujndo o Bm)e•) do Brazil. eonw que n ,.,:.~,_., .. cotol'io 
'lil.ow:lm·io unieo do l)ttir.~ eomeç0u-se. :=5ern· d'~UJ(Il'H. a ~entir· a 
e~c:as.~ez~ a. can·ncia de numerado nas varia~ tn·;.u,;as do lrn
peri('. E ro~l$C isso deYido, ern parl".e. ;Í$ geandc~~ t_::-;pe"c-ola.t.~ijc.~·~ 

··c·o1no n.Hh·umrarn un~. nu foss•~ ao- auguH!IÜo da. l'i(lueza pu
·blica~ 1.!"01110 cntcn.dcrmn ·out.rns. o certo é que á ., n•!e•~:-;:;idad·~ 
· t~t'a ·t•ea.l. Ji(denlc: a. tutló.';_: e- mu.'a rcmüdial-a. o üoYel·n•.l. não 
~(; am.•.torizou aqudl•~ banco a eJcvat.· a. :'illêt úm i:o::::;ii.o an I ri pln 
dn ~eu fundo ~Jisponivcl. nm3, ainda. 1naildou ch~darar u. sua 
l'l~:;oluc::-ão de . -auctorizm: que aqcwlla foss:e elevada ao ·quadril-
pio, sendo ·pre'ciso. · 

Estas n1edidns d.a boa · Yontade do Governo uão :furaw. 
loclavia, su"ffi~ien.tes: _pois verifica-se .que~ . tendo CJll ··abrH dl! 
18;}7~ a cn1issã-o excedido · ao t.i·iplo do fundo .Uispouivcl c1n 
som.ma. superior, foi~ - ainda nss.im, niistér .que n. di.eectori.u. I:C
corrossc a nova :elcvat;ão -do juro~ de núnu-!ir·a- sentpre _ pt;o
!!'l't .. ~::;::;iva. oo<.msionúnclo. · de~l a ~o !.'te. as í:na.is · gh.tvc5 pct•fúrba-

. ~ôes nas trans_\{!(;6c::;_ -dc~ta e de úutras pra~.:.as. . 
·Na prcscnca; de :uma tal situação ·(I e-= se no Helatorio da 

}"~azenda de 1858) a \:nedida que ao Goveruo Imperial pareeeu 
nece.sSUl'iU . J)B.l'U . OCCOl'l'CJ.' aOS j llCOn.YCllientCS exposto::.~ foi C\ 
er·Ha<;ão fle Inais a.]guns ha.ueos df~ erüissão · .JW. üôrte ~ e vro-
vindas :do Impcrio. · 
. . E neste pensanwn.f..q .· appro,·ou . o . GovcrDo~ pur d•.~c.r .. to~. 

os e51.Ulutos (li.~ ·mais scis_hanco.~ emiss-ores (de ago:5i.q <..h!_ 18~7 
a nln·j t de 1858': . · os quáe~ dovh.1u1 operar~ dois . aqui n,_, U1n 
de ;j,auciro~ e -os' i.1müro -nas l)rovincias .do llio {-tr~mdn du Sul. · 
Ba:hin... Pernambuco c ·!\laranhão . · Estes bancos tmhm•• n ~en 
ru.rlúo · de _;garantia l)l'incipal ~m apol.iccs. da -divida. vu~Iiea~ 
nll ern aef~ões (Je estradas Je ferrt' que t.rvc~scm ga.rantnl d'~ 
;i Lu·o~ pelÓ tGoverno~ e, verdade: ~e.ia: dil-a, todos ellcs <!l.llllf~{:n-

. ram logo : a, Jazer sentir as:;iguaJ ndns vantagens pa.1·a. o cot n-
merdo. e ::ls in.dustrias. · · · . · 

Pelos a.unacs das alfanclegus . .Yeri.fica~se (J.Ue a. n'oss~t pt·o
. ducd'io e commcl'cjo a~az augrrJCntarHJn . O cambw nltnllcwe-
$C. o o desconto. regulou entre S o/o. ~ · ~ %. .. . 
. . !l\Ia.s. neslc paiz, . as . questões vitacs . .qunsi nunca CF~ll1 

· decididc.is pelo :lado pratico -que d_ev~ia ser e'Ycarac~o. A_ pohtH~ê.\ 
envolvja-se em tudc) C· tudo :decHba nas ·cn·cunbtancw.s. 
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. 8nuza r:ran~o: ? Ministro que l1avia approvade a lihe~-
4..1aue bancat·w, dcJX\tra o poder en1 dezembro de 1,8:58. Sue..:. 
4-!edeu-lhe o conselheiro Torres ~omem, e logo depois ·Ferraz

1 

an1bos os quacs. seus antagonistas partidarios viram com 
1náos olhos o syst~ma estabelecido pelo seu antecessor. 

Daqui. de un1 lado, o espírito de partido, e de outro, o 
empenho do Banco rdo Brazil en1 Yer restabelecida a sua cir
culação -com n1onopolio, combinaraun as forcas e supprimiram 
a liberdade bancaria, fazendo passar a celebre l~i _de 22 do 
a.gosto ·de ·1850, lei · que · fõra qualificada por um economist."l. 
àa Europa como lei de trambõlho (Ioi d'entraves) contra a 
liberdade estabelecida. O Governo teve medo -do in1pulso da 
liberdade, da expansão que esta ia d'ando ás industrias e ao 
comm-ercio... · · 

Entretanto, o que cumpria, não era desfazer, n1as en
c~nninhar, n1eihorar, corrigir, segundo as circun1stancias. 

A lei de 186·0· exigia •que _todos os bancos tivessem fundo 
mctallico hRsfante para pagar seus bilhetes, desde logo, ao 
portador e á vista, o que era . impossível nas condições que 
atravessávamos. 

. . Em 1862, todos os bancos desta praca, que . eran1 tres, o 
Conimercial e Agricola, o do Brazil e o Rural e . Hypothecario, 
S? vh'am en1 taes difficuldades, que chegaram a um accôrdo, 

.pelo qual o Commercial e Agricola fundiu-se com o do Brazil, 
c o Rural c Hypotbccario renunciou o seu direito de emissão .· 

Eis de novo ·o Banco do Brazil na posse do monopolio da 
en1íssão nas províncias .do .Rio Granq.e, <le S. .Paulo. e de 
~Iinas, e! logo depois, em todo o res~o . do paiz: porque o~ 
outros bancos não puderam resistir. · 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Era a concorrencia. 
0 SR~ AMARO CAVALC....-\.NTI - Logo em dezembro de i862, 

o Banco do BrazH apresentou-se. ao Governo, pedindo para 
elevar : sua . emissão ao triplo; o Governo negou-lh'o; mas! 
crescendo a pressão monetaria, aquella faculdade _ lhe foi 
concedida~ cn1lJora ainda depois retirada, pelos abusos que 
elle con1n1etteu. · 

.Assjn1 estavam as cou~as, . ·quando:- en1 1 O de setembro de 
-186 ·l, esta praça presenciou a maior crise da sua historia, 
pela quebra de uma sin1ples casa comn1ercial. .. 

Usando da faculdade do Governo e ·do seu monopolio. o 
Banco do Brazil augmentou a sua emissão até o triplo e, abu
sivan1ente, até ao ·quintuplo; e nem por isso evitaram-se 
tremendos desastres. · 

Ainda en1 abril de 1865 o Banco! que só .tinha direito a 
uma · en1issão de 26.000:000$, girava na praça com réis 
82.000:0.0.08 de suas notas! Factos semelhantes, tendo pro
vado por experiencia que a lei bancaria era de.fficiente, que 
o mono~polío . não satis'fazia de modo alg·um ás necessidades 
da circulação, despertaram a attencão do parlamento, e este 
entendeu .que devia revogar o n1onopolio de . emissão, com~ 
assim o fez~ por lei de 1866. . . · 

Ahi ten1os, em traços largo~~ · a nossa -liistoria d~ emissão 
bancaria, e por ella se vê que o regimen do monopoh? -:prov~u 

. sen1pre s~r inefficaz para as nece~idades da otrculaçao. 
fiduciaria. 



. ;E, desde então, supprimído o n1onopolio do Banco d<{"" 
Braz~ I~. e posta :de I.ad~ a lei bancari~ de 1860, como impresta
vel,. quando tudo. IndiCava a necessidade de termos um bon1 
reg1n1en moneta.rio, subsistiu o paiz durante mais de 20 anno3 
sem a 1Jossibilidáde legal de gosar das vantagens econ01njcas · 
e financeiras do'3 bancos de emissão. · 

. Afin.al, e1n 24 de nov~mbro de 1888, foi promulgada un1a 
le1 espec1al sobre a 1rnater1a~ a qual, trasladando para o Brazil 

. o systema dos bancos nacionaes americanos· con1 ftmdo de 
~ar:_antia en1 apoliccs da ~ivida publica, tambem consignou a. 
1aeulcladc de bancos ennssores sobre fundo n1etallíco não 
inferior a un1 terço dos valores ernittidos .· ' · · 

. Esta ~ltin1a reforma,· de 1888, a principio, se disse. dis
sat!sfactorlmnenl.e regulan1entada, careceu de pron1pta exe
cucão: C: depois~ interpretada. no sentido da n1aior liberdade 
para a cspccie de bancos sobre fundo n1eLaJlico (decreto de 6 
úe julho de 1889) ~ nü.o teve, :por circumstancias que todos 
sabem. opportunidu<le ·bastante. para provar a boa effieacia de 
que e !In podia ter sido capaz. 

Ein oecasião n1ais ~onYeniente faUarei do assumpto. 
Agora, reatando o pensamt::uto anterior, t.lirei: Haverá 

neste Congresso alt,'Uen1 que, preferindo ao re.gimen ·da liber
dade o do n1onopolio, isto é, o q·uc ·dá a un1 só indivíduo di
reito exclusivo dê fornecer, durante 60 annos, toda a moeda 
fiduciaria, precisa ao nosso commercio e industrias ? ! .. ·i 

0 SR . .AUGüSTO DE FREITAS - ?lloeda? 

O Sn. Al\IARO G.:\.VALCAN'l'I - Sin1, porque o papel bancario 
torna-se. na praUca~ verdadeira n1oeda, principalmente em 
um povo, ·C·Grrlo o nosso, habituado ao regimen do papel. 

· Não creio •que haja neste Congresso ·quem se convenca 
de que se deva conceder a un1a só instituição o direito de 
emittir 600.000:00:0·$· durante tão longo periodo, como ore-
gimen prefcrivel. - . 

Ningu.em ousará dizer que é· preferível .que todos os· es
tados. todas as . praças, podendo solicitar· do Congresso a. 
creação de bancos en1issoi'es, para as ·suas< necessidades, 
devam. ao contrario. ext.cndcr n1ãos suplices a uma institui
~;ão privada, que pód·e ou_ não atténdel-os ! Si ist_o é prefe-: 
rivel, ent~.o nada precaveJam.os contra o rnonopoho; ma~ s1 
entende-se ·que a liberdade en1 tudo :deve .ser preferida, 
porque os seus J~roprios abus'?s _serão . corrigidos po~ _ella 
rnesma. então é nnster que accclteis a n11nha em1~nda hnuta
tiva da auctoridadc do Congresso. 

Disse-se no parecer, e corn certa plausibilidade, que con
vinha dei:s:ar ao Congresso o direito pleno de legislar sobre 
bancos de emissão, sem nenhun1a. limitativa~ porque a Con
.stituição é para a vida~ e os sy.sten1as se podcn1 moqifica1~ 
com as circurnstancias. . . . . . . 

Não penso assjn1 no, caso SUJ~;to; ~J?1. pr1me1ro. logar, 
porque cada ttnl ele nós p~de desde: Ja ver:fiCar, pelas. circum
stancias .n1anifest:1s .do pa1z~ qual e o reg1n1e~ p~eferrvel para 
uma nação in1n1ensa, como esta, sen1 commu~:neacoes J?romptas, 
~em Hgações faceiS e ~e' ora em dean~e reg1da pela fórma. !e
der.ativa~ - si o reg1men -da pluralidade sat1sfar~, ou nao# . 
melhor ãs c-ondições economicas dQ qne <> monopoho. E :para 
g;ue nãQ limitar, ne§.te ponto= a acçãQ dQ_ C.9ngres;;9, quandQ· Q. ~· 
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proJ~cto . de Constituição está ·cheio de disposições Iin1iÜ1Livas 
-~obre outros assurnptO$ ? Pois aqui não ~e linlita quaes os 
J?·1odos ~ct·a eleição, ora directo · ora indirecto: não podendo o 
U_ong!·esso 1·_eg~Iar -~ mate1'ia 1'óra de taes princípios estabele
crdos ? Aqur nao se estabelece que o ·Congresso legislará. sobre 
o cornmer·oio do;:; pol'tos~ ma;:; não poderá, como diz o art. 7'\ 
leg-islar em í'avo1· de uns~ prejudicando ·a outros ? Não se li
n1il.a. aqui que o ensino será g-ratuito: mas que será leigo. 

Xós~ a ~a-ção~ poderen1os delegar ao Congresso o legislar, 
sobre quaesque1· 1nateri.as; n1as nada impede que constitucio
nahl1ente · tracen1os Hn1ites:.o alén1 dos quaes elle não. po<I'erá 
pa.!::Sar. 

Tratando-se de materia tão importante, de un1 monopolio 
tão odioso c tão p.l'ejudicial: eu penso que . o :Congresso deve 
adoptar esta. limitativa~ porque· é preciso não esquecer que .unl 
banc0 unico emi:3sor~ encarregado ·de re~gatar o papel-n1oeda 
do Go·yerno~ ficar:i sendo o unjco gtock n1onêtario~ e póde~ en:t 
un1 nto1nento rlado~ re.:Stringii· as operações~ trancar a sua. 
carteira! eleYar· ú desconto: c, desta sorte, fazer. de tyranno 
para o no.~.so conunercio e inçlustria.-

E~ rnistér notar ainda~ põr outro lado, que a pluralidade 
dos bancos é ainda uma garantia n1aior contr~ as corrjd:ls.; 

Co:mpréhendo-·se que~ tendo varios bancos n. mesn1a obri
g-aç:ão de manter uma cel'ta reserva n1etalliea, CIJGlO base da 
en1issão: se1·ão todos ·elles os prirneiros interessados em evitar. 
o apparecin1ento do . n1al con11nun1, auxiliando-se :r·eciproea
niente no n1omento ,dado. 

Entreta1íto, havendo un1 só hanco en1issor, todos os demais 
interes3ados apenas nos lucr:os das suas operações n1ercantis, 
on1 ve7- de· evitar~ poderão correr sobre aquefle~ .caso lhes con-:-: 
venh~1: -~ -daqui a 1naior possibilidade de ci·ises; e então: só.:.. · 
··1ncnte í·estal'á o recurso de tornar as suas notas .de curso for
c;ado ! .Argumento~ senhorés, suppondo ;que o inonopolio en.volve 
a idéa ele con,~ersão Inetallica; porque agora o qp.e ten1os deante 
de nós é o-: curso forçado durante 60 annos, ern favor de un1 
s6 estabcleeimento ! . . . -

Co1nprehende-se perJeitamente que essa clausula de con
-\·ersão depojs do ca1nbio estar. ao par· durante un1 anno: nada 
c·araD !:c . Si ,-, cambio estiver ao par, ninguen1 irá trocar a 
nota ao banco~ por des:uecessario: e si convier n1eltior ao pro
urio . banco privar que . o -can1bio se rnantenha durante mn 
~u1no áo par~ elle~ eomo unico. stock n1onetario, o fará í'acil
Inentc .... 

U.:.'.I Sn.. REPHESEN'I"ANTE - O carnbio. nunca dependeu de 
bancos. 

·0 SR. A~IAH.O CAVALCANTI - A.rtificialn1ente teii1 depen
dido ne:5ta terra. muitas vezes: sei disso realn1ente. 
· l\Ias: senhores~ não quero -discutir um decreto que será 
sujeito á discussão do parlan1ento ordinario; n1as. penso que 
a Cãsa j á eutendeu-n1e bastante a respeito das razões por. 
que , o rnonopolio ·não nos conven1, e, si assin1 é, eu acred~~o 
qu.e a en1enda é indispeusavél para no~ garantir, desde Ja, 
contra esse grande obstaculo do pr.ogi:esso e desenvolvimento. 
ntWiQna~. 
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. __ í\inda iha um o!ltro DOnt~ en1 discussão, ~obre ·o. qual prc
ClSO externar-me; e con1 r.el~cão ao art. 11 <lo projecto. 

ill.azões se apresentaram' na :Con1·n1issão pat·a que este ar
tigo fo?se supprimido. 

Este nrtigo · resa assim: !(lê) : 

«.Nos assumptos que pertencetn concorrcnten1:entc 
ao Governo da União e aos g-overnos dos estndos. .o 
exercício da auctoridade pelo primeiro obsta a acr~üo 
:dos seg·undos e annulla: de então en1 deante. as lei~ c 
disposieões della emanadas.» - · 

Pareceu -•~ n1aioria da Commissão qur (~stá di::;posiçrio 
era at.tcntator1a do que se chm.na liberdades [cdc1·ar:s. ist() .~. 
lihcrda.rJe po~iti•ea (}os e5t::tdos~ ~ que ,p-or · enn::cqurmein. d.-•yi:t 
::;r. r snpprJmi:da. 

Houve tatnbem un~a t:rnendn~ qne- foi rejrit.arla. c prln 
rtnnl votei~ r.rue _é as~im (lê) : · . · 

«Substitua-se o at!.. 1J pelo seguinte: 

«Nos assun1ptos -que· ·fõren1 da con1pef.cncia :·dn. . 
TJnjão e dos estados~ -as .leis t'ederaes· prevalecf.'ri'i.n 
sohre as disposições incompatíveis das leis c reg·ula
rnentos locn.cs~ salvos 03 direitos adquiridos.» . 

Votei por esta emenda, e 0ntendo que (~ dever resLaJJc
lecel-a. :\"o regin1en :da Fedel'áçã.o é indispensú.Yel est abe le
~~er a gradaoão das leis · e n1ais actos dos governos~ sob. .pena 
de tern1os conflictos frequentes~ p odenclo trazer ás -vezes 
hastai!.tes consequencias desastrosas~ quer. na orclcn1 politicn, 
crucr na administrativa e cconornic-a._ 

~ós não leg-islan1os . para. estados separados; os direitos 
desses estados~ . por mais ~unplos crue sejam. ~antonon1-c1s 
mesn1o~ que o queírnn1, sãn o:::- ~que ficam tr'açaclos denf'.t·o da 
Gnn~tituiç:ão; nem . a. União poclcr-ú. · ir aJ,~m do que lhe csl'.iYc.r-
1 ' '~eon~hecido na Constituiçã-o. 11em -os estados tão pouco . 

.Assirn~ pois, a lin1itati.:va nest e caso r' -razoaveL é l'n
d.i .~pensavel. 

Na Amedca. as leis preválecenJ entre si nesta ordetn: 
1. 0~ a lei suprema · da 'Constituição; 2~. as leis federacs~ 3(), as 
r.0nstituições dos estados: -1°~ as le is dos nH?Snlos estados. 

Esta gradacão tem dado alli os 1nelllorcs effeitos pra-: 
ticos. porque t en1 evitado u1n :5Cm numero de conflictos. 

Por tanto.- votei pela cn1encla do n1eu collega~ o Sr. José 
H;v·gino~ que~ - a n1cu ver, regula . a 1nê?tt~ria satisfactorüunente. 

Eis. · .Sr. Presidente. quanto julguei-me no de,·er de pon
derar ao Congresso. (AJJoiados .. : .~fnito bem .. ) 

O ·sR~ BADARÓ (Pcut ordem,) - Sr. P.J:csidcnte. não· ha
Y•:ndo no nosso Reg-{mento .disposição tÜ3l1111a. para o caso -c~
peeial de que se trata~ tendo o Cong·resso nceessidacle _de o~1Yn· o Hlustre .:\'Iinjs t.ro da Fazenda n não t endo este se JnscrJpto 
para a di:3cussã.o que faz p~rtc dn, ordem ?o- dia~ ~u ton2o ~ 
liberda-de .de apre~~ntar.· ti · \ :'. Ex. o segu mte al:v~~ .r~ . ·~<lht~ 
1 odo .o Congres5._o que ·O illustre Sr . lluy Barbosa, ~hmst.ro .rla 
Fazenda·. est:i presente e deseja tomar parte na pre~ente çh s-
cussão: ·cuja jmportaneia é manife~ta. · ·· -. 
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.. Nestas cqndicões~ peço á V. Ex.!' · caso :seja ·possivel con- . · 
-~eder a· palavra· ao digrio Senador~ sem prejuizo dos orádores 
.que se aehan1 inscriptos. Fo~mulo o meu requêrimento 
nestes ferro os ; · 

O Sn. Z.,U\rA - Isso não é caso <le consulta ao Congresso. 
Compete aos oradores in.scriptos, si assim o. entenderem, 
fazer es~a fineza. ao Sr. Ministro. 

O Sn. B.-\DA'Ró - Creio que nenhum dos oradores in.Scrí
ptos se recusará a ttcceitar o meu requerimento. 

O Sa. PnESÜ>E~"TE - \!\ :Mesa. por si não póde aceeitar 
o alvitre <1o nobre Deputado. O Cont:'Tesso, porém podero. 
resol\yer ·no sr.nUdo de ser eoncedida a palavra ao 'Sr. ~Ií
nistro da Fazenda . 

. o SR .. l3..:\D.\Ró - J?cço a Y. Ex. que consulte :.1. Ca.Sa. 

O Sn. ZA~fA (fJ~la m,de1n) - Per1nitta-me V. Ex. que 
·eu anteponha uma consideração á resolucão que V. E:c. = 
acaba. de tomar. Entendo que deven1os pôr as cousas no seu 
-verdadeiro pé. Como já disse~ en1 aparte, esta .questão não 
póde ser resolvida pelo CongressÇl, mas . sim pelos mesmos 
.oradores que ~e acharn inscrjptos. 

A passar o precedente, a ser approvado o requerimento 
ào nobre Deputado! amanhã, por qualquer circumstancia1 a 
maioi·ia poderá tolher n liberdade de tribuna. (Apa-rtes.) . 

Insisto en1 dizer.: que o Congresso' não tem nada que ver 
com isso. A questão · -póde ser resolvida pelos o~dores ·que se . 
achan1 inscrip.to's. · Pela n1inba parte, declaro ·que não n1e 
julgo con1 :direito de dar urn ~-o to neste assumpto; appellarei _ 
mesmo :Para os ·honrados dept'l.tados q·ne se a:cham ins·c.riptos. 
· · E~ o --que tenJ1o a dizer._ · 

O Sr. Moniz Freire - Sr. Presidente, de accôrdo. de certo 
inodo, .cO!n ·as considerações que acaba rde fazer o Sr. Zama, 
entendo, entrets,nto~ ~que cada um dos oradores inscriptos 
não têrá a menor duvida em ouvir ·desde já o s~. :l\linistro 
da. Fazenda, desd~ que os seus direitos não ficam preju
dicados . . 

. Tratan·do-se de u1na n1ateria que <liz respeita á.s :finanças 
e estando presente o ;Sr. Ministro da Fazenda, não ha o menor 
inconveniente en1 que .s. Ex. seja ouyido desde Já~ Fallando 
'PO't' miro, creio que traduzo o :pensamento de todos os meus 
c.oHegas; que se ae~han1 inscriptos. 

Creio oue todos ·nós ·aue nos aehan1os inscriptos não 
temos a DJenor duvida em eé.der a pala'\IT3. áo Sr. :Ministro da 
Fazenda, tanto mais quanto o Congresso espera ancioso pela 
sua .Pala,Ta sobre tão n1on1entoso ass:umpto :.e que se prende 
ao artigo .que -está en1 discussão . · · · . 

Sendo assilm•7 _peco á V. Ex. que se digrt~ de coneeder •a . 
palavra ao Sr.. Ruy Barbosa. 
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. . O Sr. ·lluy. ~~.bC?~~ (J"'). (Mif!-i.stro ·da Fazenda) '(Movi
"'nen.to ae~al de attençao. Stlencio.) - Srs.=~n1embros do Con- · 

, greS~O, . TI lDgtlem mais . dO que . nós COIUprehende . quanto· SãO 
preciosos os mornentos desta Assen1bléa; nine.-ruem mais do qú~ 
r16s E".C interessa en1 remover os obstaculos ás suas delibera- . 
çê'es: ningue:11 ri1ais do· que nós se en1penha ein · apressar a 
solucão final . dos nossos trabalhos. <los quaes deve resultar! 
l)ara o I?ai:r. a Constituição, que lhe pron1etten1os~ que elle 
nos · conf1ou,_ e que deYe ser a prin1eira e a n1ais séria aspi
J·ação de todos os 1·cpublicanos, de. todos ··os patriotas . . · ·· -· 

Contribuir para a ce1 eridade destes debates é prestar á 
~acão o serviç-o mais util, que ella," na conjunctura. actual. 
poderá receber dos· seus n1elhores anligos, dos s.eus servi..:. 
dores n1ais esclarecidos. O interesse supremo da Patri!l. 
agora, não está em conquistar, ap6s lucubrações prolongadas 
e .dcsan)madoras. uma Constituicão irreprehensivel, vir.ginal
mcntc pura, idealmente illibada, que sorria a todas as escolas! 
e concilie todas as divergencias: não está em colher nas 

. malhas da logica~ da eloquencia e ·do engenho essa. phcriix das 
~onstituicões; mas em dar inllllediatamente ao paiz uma Con
Btítuição sensata, solida) praticavel, politica nos seus proprios 
defeitos, evolutiva nas suas insufficicncias naturaes,-: humana 
nas sua~ tradições inevitaveis. Nossa primeira ambi~ão deve' 
consistir em entrar já na legalidade definitiva. sen1 nos dei
xarmos transvia·r pela tenta~ão <las luctas da tribu-na a essas 
campanhas parlamentares, cansativas e esfalfadoras, em 1que 
o talento se ·-Iaurêa~ e1n que a palavra triumpha, mas em que~ 
as mais das 'iezes, pouca vantagen1 se liquida para o desen
volvimento ·das instituições e a refor1na dos ' abusos. E .aqui · 
está porque os men1-bros do Governo Provisor;o se rcscrvararn 
cuidadosamente · nesta discussão, se compl·ometteram entre si · 
a · maior sobriedade nella, e têm mantido 'até hoje attitude 
~nencio~a. · 

Che-gados quasi ao termo da nossa tarefa, anciosos por 
ver-lhe expirar os ultin1as n1oment.os, avidos de reconquistar
rnos a liberdade de cidadãos ·aLheios aos encargos do G-o
verno e as resp·onsabilidades da Dictadura, não podem<ls t.e!' 
outra conveniencia, que pron1over~ no bon1 . exito do projecto. 
que vos subn1ettemos, senão a que todo o espírito convencido 
e · interessado liga á sorte õos 'Principif'3'. cuja :religEi.0 
àhraçou. l\ías al1i, na defesa desses principies. na vindica
ção das asvirac.;õ'es associadas a . elles, temos, ~ão só di~eitos 
inalienaveis. con1o deveres estrictos, .que nao poderianJos 
de~ertar s:en1 covardia, no posto que nos . impõem, ao 1nesmo 
tempo, os compromissos -do n1andato popular e as funcções 
do Governo revolucioQnario. . · . 

Felizmente, senhores, cabe-nos a fortuna de ver travar
se .a maior batalha $Obre o projecto c.onstitucional apresen
tado pelo Governo · Provisorio á _vossa considerac.ão, · no a~~ 
sumpio ca-pit_al, que tem~ por assim dizer. a9sorv1do os pr~
meiros dias do debatê: a organizacão das f1nancas republl
cana.s . . Neste terreno, onde se inaugurou~ é .que a discussão 

( *) . Este diseul'sp, publieado en1 apperidice na prin1eira 
edi~ão, substitue o re-sumo que aqui .se achava. 
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do. }'iroj~:.clp deviA lf~r\ . COii1 effáito, f\ ·.SUa l}hise ·rlecí5iYa; por
•quanto do -que aqu1: lH!5te pQnto; se resolver é qúe se aput-ar·i 
.~i· p.retcndell'JOS ercnr um orgílnisn1D no,·o. riJo. Yivcdoiro. ou 
:::i uo~ arruillar·en1.o:-, t\, n.a~e~n~a da J\epubHctl~ pcrdendo:.no5 
en1 eornbinaf~ó~s n~r.·Nt~.. ü·reaes~- ahstrnctas~ · destinada~ tt 
hdlha1· 1H) Ptipel~ jncapa~ú·s de adáptar-sc ú sftuaeão ·do paiz~ 
e rf!anin1a1-o. 

E~~ :-cnhol'í"::, :;Ql)retudó á lu~ .. dos intt:!l'<!~sc~ financcirN~ 
d<l )~a.di.ü q tH! . eu~ desde ·o .. co1Hc<~o~ ~encarc~:r ít <;-onverüeücia da. 
l::.rünlâo de~ta Assem1)léa. 1:0i esta a JH',~ocr.upa{:ão qut- m<~ 
Je,·out nnl dia, a · reein.n1nr :dos n'l't..':US ~ompanli<áro~ d~ G<"J
YN·no a eon.vncaçfio do Cdng·r ... ~~s<> Const.ituinte con1o a n1ais 
lW~f~nte d~ toda~ a~ rnedida~ financeira~. Xào tiYe diffi('.ur
dnd(~ f~rn l h~a rn~·~t.rat· tt <!Videneia des::.a }H'Opositão. que ern 
1 odo~ nll~s <mconf.r•()u p:t1·a. Jogo ~~~mpathieo n.colllinwnto ~ Si 
nn~ H)m~tras~t:mo~ t·Pt•Pn~os rlc onyir· o ·cl:i'rdicJu.m .f!.o pniz 
:,;:.ülwe a reYolu~ão~ Háú 1_\úd<"!.darnó:-::- il"t .. ~JYirat· no n.nu.Hif• Nm
finnt~l tHl. pnpularid;ldn df•Bl.a,.. nmn í\-; nn p(W(} na ~incetidUJ{l• 
dn~ nr.~;;n:õ> inhmcõ•·~ J·r•pnhlh·.m1:ls. Qu~~m CJUf•J· _(flH\ po.1· (m-

• " 1 :1 "t ("t' ~ 1~l0~H,ar t·~ Hl e1·e~$-e~ ou )}~l.l.l.lO -l~n"Jn. 110~ ~eg-ln~~ü QS pa~:.;m.:~ 

Júlvia :le s~ntir a irnpn~3i.bilid1.1dc dt! lwnlnngnt .t\. :-:it.tult;âo t·•·
,.(IJtwionaria~ JJú ~cio da. paz qt:u~ car::wterizou a. J'(•Vfdw::ii() Jn·fl
:t..i!P.:b·:l <i~nt.r~ todu~ n~ r•~Yoluf~õe~. não c.ha.m~.~~(~rnos a t'.(lll-· 
.~(~]hf, n. .r·eprescni:.H~i\o nado;utl~ - asscnt_,n.nt'l(t -nt~~:i\'· fac.\ü ~\ 
g:t>nn(h·~ ywdta. an~·"nh11·. ~oht·(~ tt ·qual se t}(•,·ia. kvtulbn· o HOF;~o 
•:í·l~llih} no paiz f; Ih') · extc)·)oJ•,. (l c!xo de toda a no~~n adrni
Jti~/ l .. ütã(l~ dç.. t<)il'3.~ tt~ no:.:;·:l3 i\3pf.'rane.us 'tlltf~ritwt~5. 

:A~ dr~n.m~tundas n1ní~ ~ondudentc;:; nf\o e~s:::~u-am~ n.lt: 
lin./<!, de · cmil'irm~u· esta · ln·úY)~ão~ r.I)OSJ'.l'::nHJO a ::;enBjbílidnctf\ 
~ulJt.H~ a~ l·t~l:ttõc~ de. SYnil1~tlt in. 1n1n1t:diatu~ ·qut..- lig-n.m o~ ·in
leJ'I""::-fi.:•:-:; ·:1nnt.idin~1Q:" da. no:.~a. Yida fi1lll1Wt'ü·a a o - l~nt·~{~ ot
(.Jinarf~) 1Jas nos~aB í~elibcr~'(;Õl!-::;~ :i.;: pf~eipccia~ do dr.•h<ll.•~ nr·~ra. 
C;.1~fi. - . . 

:Xfttt Y(l~ 1urvia d~-~ tr~r f'%C::ll)~1.'do o 1th0nornel1ú, que (~üin-· 
di:líll. Hl' nwf·ettdn mnnt~far·it1 d~~l:l prnt::t~ NHn ~~~ pl'imfliro.:..: 

·i lia~ da. ,.,.nn}fl•n •lt~:;ln :\f:.~eHlhl•~n. . ..:\ . inc·~l'l.Pzn~ . r-m (Jllt' ·Iah::l
ntYa '* ptlhlkn~ Sf\JH'P a (tt·ient:Jt,:.ân _i')(,{\1 i<-a (1n~ ·s·<•pl·f~~.-·nt.an\f•-::. 
d,-. J'l()\'n~ ddf~t·rHinnu in1lltNlintarnenle enm.;(~qtwncia~ fanJ(•n
!.:~ nd.~ var·a :1 .~ nn:o:'a~ n:>}atõc:.; · cotl1mf.n·úhl«~~. Jhl.íJ·avan.\ 11t1 

:u· hh~t\;; arri~c:tHln:-s- f~ l)fWn ieíD~as: :,u:;;e.itnY~un-se ve1lf .. üi.l::úh~;.; 
tJ ,-. uh:;nrr,riJn ~'!a Di<:ln1·Jr~ta I~·~tn (:>n1gTf':;::;n Conr-;1 Huin((•; a.a
nunditva.-~e~ 1h• alg·t.m~ u~1nl ns t.ln ~hor·jzOl!f:c. de . onde ~ ~·(..\~
tun1<l ~f)}Yrt\1' ::emp1·1~ n ~!1-pirit .o de eorúhntc~ 11 e~ft\!Ctro ,-n~t} 
tl() uma. Conven,;ãn :\n.e1onal... fundindo ntl Bua rr~tlonsa .... 
hHídade an(~nyrrm! a;.;;;;:.imiland(l :i sl1a on1njpül:.cn<dn il'rl'~pnn
.$:!\Yd !t.;rl(}:" o:s. poilf·,·~: . ..; ~~n. ::.nbi··~eania. e nn1P-il.ÇaJ1dn 'lf! ttrna re
\.ii-;fi·o ln~llril.Zt \.ia n~ t.tetc,~ · da r·evol'!-lt}àú ·~ditieadrn:-a~ a <:u,ia 
:-;nrnbrn ::t .i\"~u~Ü(I df!::5frnctara Olll tt·nno de ON}~Jlt 1iheraJ .. )~nt 
1'' ··~nH :ldü~ pnr runa r:r))'J'f'Sl)Oncicncia in~tn.ntnnea~ o thcnnn-
1! tr•t l'H .-k; ta.1nhio. indkttckw ha.bit.\.1al d<~ toda~ ~~ imrn·f~~~i}r·~ 
r,rndmdda~ TUt t~i l'í:UlaÇã(! tl05 int.C;. ·)SEe~ . fi.nU.JJCeil·O~~ ()r:.
nundOll~ pv1· ifUéda .. -.: N.tpirJa., , .. ~ncce~~ivas. o ~ohre::,aJtCl, a un
<·iNlad~~. o tttv(H'ot (\. Síl\ÜH·~lc~. ·reHt.n1f"nte~ afa:-tar-Yt)~ -d·~:;sn.s 

. f. l·~vJj t;{'ii~~. ifllí~ PTllU!-êHJ! a hi~ÍOl'Üt ,de Ol~{TO:O:: _pajz~~~; ~O.tl!f!J'{'
f1,··n<fé~t ''$ <JHft n fnl·{::tl di~ ,·o~sn anctfwuh:Hl~ csf;~ prmc"-lJ}~t- · 
nwt\tf' no \·f,~:;o 1n·opr\11 Y~''~~-H .. i t f) a.-'1~ lhn H.(.>~ •lo '~.tssú 1natHhüú; 



r-ecpnl1ecestes .-que . só . a :Nação é :soberana~ -e ·não· déle·ga ·senão 
· parte~ díYididas~ · fraccionar.ias~ con1pensadas de : ·'sua sohe
l'ania; sentisse que!' si a Dictadura é un1 mal. a Dictadura 
de un1a assembléa ·~ urn mal ain:da ·Inais grave: confessastes 
·que nãô podeis ser legislatura: mnquanto não · cessardes tdc 
ser Constituinte. E o vosso voto: de alto senso ·Politi.co e :Obc
dicncia ao dever~ mostran{lo ao paiz que . . esta Asseinbléa .c1~ . 
ineapaz de })Crturbar a evolut_:ão para a, legalidade~ ~ serenando 
os · anirnos, dissipando os receio:::. restituiu ao eommcrcio a 
lranqnillidade, ··at-alhando a :depre~sã.o crescente do mercado- · 
~·ambial. Desrartc se verificou palpavehnente que não po
der:-eis deslizar nn1 apicc da _linha .prudente e ~eb'llr-a tra(;clda 
pela::; clausulas. da Yossa ele i cão: sen1 que esse dc5vio r•~pcr
(•ul.a immcdiata.n1ente na . fazenda nacional com os efi'eitos 
litai~ desastrosos. . · 

Infelizmente, porGm~ ou porque a complexidade {lo :\5-
:0:umpto offct·ccn -aspectos cxploraveis u todas as opiniõe::;. o.u 
r~ot•qne a rolac_:ão dircf:.ta entre e11c e o~ interesses ·de tcJ.cJos 
:wn.1:rll~ uni uralmcnt c em cada espiril.o a 1n·ctcnsão de eom
l~«.!l•~ncia~ .su:":citc em cada cntendin1cnto o sonho de uma sc··
Jw.:fin, - o ce1·to •\ que~ cxactamcnte na parte n1ê.'tis delicatla~ 
111ai~ ·:u·ida. llla.Í-5 I echnica. mais ~heia de floSC.Oll1o:;.; c•rn l.odn 
'' lrabalho da nos~a oJ·gan.izntãn eonstitucional~ (~ que parec~e 
l.m·•'ln-~e dado 1)r:n11o de encontro e combate as coúcepçõe~ 
lltais i.rnprudc_ntcs. as thcor·ias menos praticas: os projecto3 
ma i~ intcmpcnultes e irrertcctidos. 

Si e::;sr.:::; cnsu.1o:::~ talvez eng·cnhosbs, mas ahsolulanwnln 
in•~xequ iYd:;. chcgas:Setn a . ving·ar, toda a ohra da organiza
trio -do . pa.iz · cslaria irre1~nediavoln1e1lte C0.rhprotnclo!.ida pela. 
1•:1:'\r:'. Xão vo:; illuclaes~ com cfi"eil .o~ ~obre . a impórtaneia dn 
dt•lla1 c~ na pari e em que ora nos achnmo~. Este período inicial 
«'· o per·iodo · decisiYo . .TJo {JUC agora res::.lverdes pende a. ~ortn 
di" · toda:;; a~ soluç;ões uHcrio.re~. iOs r.N·os qne eom!.lletJerdc:'\ 
aquL infJtrinarüo ~ub~tancialnwnlc a solw:~ã() df:\ todo o pro
J .. Icn•a c:onstil.ucionaj. -Xflo siío err·o~ r.-•pa·r·a.vei~. São lcsõe~ no 
f~•~n! ro vHal {In nrg:ani~mo. E. ~i não (•~ esquiYar·mn~, o no~=---o 

· p:wl.n (:on:--f·.i tneinna.l nã.o ~cr·~í 11m t.J·aba.Lho df·~l.inado- a vi-. 
:;o.rar. •' prnduzit·. ma;;; um ahorf.n incuraveL 11m ernln:·yiio 
.-!bSUJ"~clo con1 o {fUal se aeabarão por dissipar as ·espcraneas 

· que nqui nos rcunira!11. Dp p}an,o c1ne adoptardP~ sobro a diE-:
el'imina«~ão ·da rf\nda l)ara n nr:ça.niPllf o g••r·al f\ par·a os dos 
~~~Lados~- de-pende~ scnhore~~ a dm·ahilidad•.· 1)11 · ú Fn inn . da 
União. a. tonst.ituioão do paiz. ou a p.r·nc1am~•ção da nnaN~·hia. 
.(A .. J)Oüult.~s) . a honra naeionaJ~ ou· a hancarota ine.vitavel (Nú-
'JJI.r>ro/w.~ ap·r,indo.-;; . Jhf.-il"n brnn.) . . 

s~nhores. llãO ·sornos. nma FP.df•rncü.o cl·~ J10VOS at(~ honf.~m 
. ~üpa.r·ados. ~ ]:c unidos -de honJern para hoj o. Pelo· eonl.rm·io~ .~~ 
da Gnifí.o qu~ partimos. Xa TJnião nns-ccmos. .Xa ··União se 
~•'t·aJ·a.m .-~ reehar-arn =os ·olhos nossos paes. ~a União 
.iindá não e•~ssamos dP r.:;;tar. J:la.t·a. ·que ·a União -s•·.ia 
a heran~a {le nossa d.-~scP.ndcm.e-in. todo~ os ::;acrificios 
~~~rão ·· poÚcos. .:\ _ União (~. talvez. ·o · unieo hcnefkio_ scri1 
nl,~sê~ln.. quf' n. ·Jlonarchia nos assog1.11'nn. E um dos mrus tC'T-

. rj,·~i~ argmnentos, qne _a ::\fonarchia arncac_:ada Yiu snrgn· 
contra ·si.. foi · 0 ile t11w. á · scú c:::pirHo C.t~ntralizador tcrvlia 
n. di~soh·;~r n, Unifi.o. pf'la teacçãn cr.'t:-!;crnlc dos flc::;conl.~nta
menfo~ 1ot<1('S. P:n·a. 11:\o (],~:-:ecr abaixo do Trnperio: n IRe-



pub1ic~ . a . Fede~r;ão. necessita de ~ornecar !l1ostl'a:ndo-sê 
eapaz de preservar a União, pelo menos tão bem quanto elle. 
Quanào1 sob as ultj~mas tre~vas _do J·egin1en e:rtincto, oon1eoou 
a alvoreoer en_tre nos a asp1racao federallsta, o mais I>Oderoso 
espantalho ag1tado pela realeza contra ella era a desintegra
vão da Pa~ria, 3: dissolução da nossa nacionalidade :Pelo genio 
<lo separat.zsmo 1nberent~ segundo os -seus amigos, lá fórma fe
derativa~ Esso receio foi o gran-de · cn)baraco:o ·que obstou por 
~o~o tempo o bom e~it.o. da~ esperant.:-as !.epublic~na.s; e. si 
<hoJe o run1o de nossos p:r1n1e3ros passos nao desvanecer essa~ 
~pprehensões; si as primeiras xnedidas adaptadas pelo Con
gresso não demonstr~rem que o mais firme dos nossos pro
J>OSitos é manter inteira, incolume, indivisjve1, sob um :rorie 
Governo Nacional, a grande Patria Brazileha, ·então a Repu 
l)líca terá si<lo a mais dolorosa de todas as decepções para os 
arnigos do l)aíz. (Calorosos apoiados. Jluito bem; muito be'ln.), 

Senhores1 deixae7n1e fallar-vos com a minha fran·gueza 
habituar. Et o nosso·· direito con1o n1embros desta Casa, ha
bilitado.s a occupar esta tribuna por um màndato identico ao 
vosso-:. E' ,o nosso de,·er, como responsaveis por essa Dictadur-a, 
que a. Revolu-ção nos confiou, e que nos traz á v·ossa presencn. 
revestidos na dignida-de de um poder, cuja forca jaz toda nas 
profundas fontes n1oraes <la opinião~ de onde o recebemos, c 
onde buscamos incessantemente ret.en1peral-o. Permitti que 
me enuncie com a mais iH imitada franqueza:· e não attríbuaest 
nunca a energia da minha palavra senão á intensidade nas 
minhas convicções. Nossos deveres são reciprocos: sinceri-

. dade por sütceridade. Dessa permuta leal das nossas impres
sõ~s depende a manutenção das :relaç.ões entre o ConSTeS$o e 
o Goyerno Pro1risorio na altura do nível elevado, ero que 
ellas se deven1 conservar. : 

Pois bem: com ~ssa perfeita "jnteireza -de .-anín1o; que nos 
devemos uns aos outros~ digo-vos eu: :En1 certas rein.v-idica-· 
ções de f'ederali$mo, que vejo encapellarem-se· aqui contl'a o 
project.o eminentemente federalista óe Constituivão que· vos 
submettem~os. h~a e:(agger-a~ões singulares e petniciosas. que 
0umpre cercear. a ben1 exactameníe do principio federativo.· 
Nas eri~es <ie transforn1ação social ou politlca a corrente do
n15nante prope.nde sempre~ pela natureza das cou~3:s1 a ex
ceder o limite da razão. e exerce sobre os espu~ltos uma 
ascendencia intolerante. ~?.:s:clusiv-ista, radical. Nesse senhorio 
qLV~ a aspiração descentra1izado.ra. assun1iu agora sob!~ !}.:; . 
animos entre nó5~ con1eça a s;e revelar uma superexcrtacao 
n1or.bid~ que nos turba a lucidez .{1o. senso politico~ n~ apre
ciacão dos assun1ptos ·directê?. ou 1nd1rectan1ente relaç1onados 
com essa idéa. Grassa por a11i~ senhores! un1 appet1te des
ordenado e· doP,nf.jo de federalisniO:- cuja expansão sen1 co.r
-rectiyo ··seria a perversão e .a :ruina da reforma. federaL 
(A.pofados1) . . 

Eu era. senhores. federali~ta, antes de ser repubhca.no. 
Não n1~ fiz republic.ano:- senão quando a. ~vi<leneia irref~aga
vel eos; aeontecimentos me convenceu de que a !fonarchu~_ SI? 
jnez-ust.ãra .!1-reductivelmente : na resistencia á federaçao · 
Esse non possumus dos partidos ntonarchioos foi o seu erro 
fataL A mais grave~ l"esponsab ilidade1 a meu ve~, dos ·qu~ pre
sidirttm â ttàm5nistração do pa.iz no derrade1ro estaplo dr.l 
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· Impe~io ·· e.stá··na ·-opposÚião -obcecada,· inepta, criminosa de uns · 
~n~ ~raqueza imprevidente e egoística de outros contra as. as~ 
p1rações ·federalistas . da Nação. A · Federaêão teria demorado o 
a!fvento do regin1en republicano por poúco tempo; mas teria 
poupado ·á Republica;:. as difficuldades de organização~ com que 
:t~mos ~rcado, e continuaremos a arc_ar ~lvez por não breves 
<has. · · · · 

A. revolução federativa penetrou. · pois, nos factos como 
· · torrente- violentan1ente represada; cujos diques se arrasassem 

<~e. um motl?ento para ~utro; e, invadindo a atmosphera po
htica do pa1z com a puJança de uma reaccão sem contrapeso, 
·operou como um principio eliminador das forças de equilí
brio moral, que· devem corrigir-lhe as demasias_ Já não ·ha 
senão federalistas. Já os federalistas antigos se veem des
bancados e corridos pelo fanatismo dos conversos. J'á muitas 

'vezes os mais intransigentes no serviço do principio trium
phante são os que hontem embaraçavam as pretenções mais 
1nodicas da reforma federath·a. Federação tornou-se moda. 
entbu~iasmo, cegueira~ palavra ma.gica~ a cuja simples in..:. 
vocação tudo 1ha de ceder, ainda . que a in·voquem mal, fóra de 
proposito, en1 prejujzo da Federação n1esma. : ' 

Por n1ais distantes que sejam aS duas situações, o es
pírito inevitavelmente se me inclina a comparar o que se está 
presenceando actualrnente., entre nós~ coni o que, ao mesmo 
respeito~ se passava,: ha un1 seculo, na An1erica do l\orte. N.ern 
tudo são analogias, é certo, entre as duas situações. Ha con
trastes entre 0llas: mas esses n1csn1os : contrastes reforçan1 a 
conc-lusão, a que. pretendemos chegar. . . 

. Ao adoptar o pacto, que os incorporava numa só nacio-
nalidade, os treze estados da Noya .Inglaterr'a constituian1 
sociedades ligadàs entre si pela origem~ pelo idioma, pela fé~ 
mas politic_an1ente separadas~ diversas na sua organização 
domestica. alheias umas -ás outras. absolutamente autonomas. 
Entrando · nara a comn1unhão de· un1 · governo .·· extensivo à 
todas4 cadâ un1a. portanto, sacrifica...-a parte de· sua entidade 
:pec-u!'iar. cononriendo -para o thesouro da auctoriclade colle·
ctiva com un1 contin!!'ente de direitos renunciados a beneficio 
da · conviYencia- nacional. Cad3.' "~!":!1.. separanào-se da metro- , 
pole. IJOderia organizar~se e.n-:~ na.;.:io independente, reservando 

· intaét.a para si n1esma a. totalidade da soberania conquistada .. 
PreferiPjo~ porém, a esse alvitre o de fundirem-se ~uma 
personalidade comn1um. as co1onias emancipa9as~ d~.I~OIS de 
experimentaren1 por n1uitos annos a autonom1a pohtrca en1 
sua plenitude, resolveran1 alienai-a na!? mãos de um gov~rno 
politicamente ·· centralizado.· : Com a implantação do re&"Imen 
federativo, portanto~ só tinham ·que perder em n1ater1a de 
soberania. Alienaram-n~á vo!untarian1ente en1 proveito de 
jnteresses superiores. · 

Nós, pelo eontrario~ nós aeabamos ae saeudir uma Con
stituicão unitaria., na qual as províncias se arrastavam op
pressas~ afogadas~ inertes sob a hypertrophia n1onarch_ica. 
Não t.inban1 vida propria; não se movian1 senão automatica-

. mente no mecanis-mo ·hnperial; eram contribuintes forçadas 
para a expansão de un1a · soberania e:rlranha a ellas, . que. as 
ab!orvia . e nullificava.. }iliracando4 · pois, o systema federativo, . 
nada. podiamos' perder.: tudo · ganha vamos · de um · dia ·pa.ra 
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.outro~ -equjpara11:<1o~nos~ por -- 1:1n1a -:conquista .instantanea;-~ ã _
situação-·consfítucionaL a qrie os estados 'ingleze.s {la America 
do Nm-..te~ no _ fhn -elo secnlo dezoit-o. _s-e suhme-ttjarn eom -sa
erificio de parte eonsideravel dos ·seus direitos anteriores. 

E. todavia. n.otae :eo\11()_-alli ~e -acol·heu essa SHllUI~ão~ e 
eonlO "aqui Sf~ "pensa em receber -u. úossa . As repu])lic;is s:a
xonia~. que -depunham ü. sua soberania. trocando-a; sob n. nova 
eon~tit.njção. poJ· un1a autonomia limitada. Jesl:cjaram o J'üct.o 
(]a União nascente eomo prüicip~o dG un1a · éra salvadora . 7\ô~. 
-nn re-y~z. que })<lSSUl)iÜS - thi-· -céntraJjzar~8o hnp;erial a 'Um re~ 
:;;-imen de J:..,ederação uHra-amerieana~ - isto· f~~ que passamo:-; dú 
neg·a(jão quasi absoluta da autonmnia · ao gQS() (la anton()1Trla. 
o(Jtw.si nhsolnta. nós vocHeeamos ainda contra a avareza elas 
eonce$sões do ·pro.i c e-to~ que~ offerecendo-no~ uma de-scent-.l·a
lizatão nmis an1pla que a dos E..-;tado;; l'Inidos. incorre. 1odasia. 
no Yieio de não noJ-a ·dar tão íllimit-ada quanto a Üllag·inátão 
~fim mar·g·en.5 do~ nos~os ·t hco1·ista~. , ~Qn-er5an10S un1n. . }"0-
d~~rfltão se1n plafdo~ 1.nna . .C...,edcratiío absol-nl.amcnt.c ·orig:inn.!. 
Jmnea exr;eJ'imentada. virg·em~ como u1n son1Jo ele r•oeLa. irn
r>er~t·n.v~l tOniO uma SOlUt_~ãO Jnathemâl:iC«:"l~ Jce·hada <10 ar . liYl'C 
sl::t l'í.•aUdadt~. ~ que deve ='anal-~~ in1preg-n.ando-a Do amhj cnJe 
dn. Gniã.n._ nrna Ft"ldé-ragão. Pnl -:mnnna. P.l1terrada in}plac~a,·,~L. 
meJlt.e no princi·pio da soJJcranüt. dos ·estados presos â. forma 

.federa Uva . apenas pelas migaJlw.~ -deix<vlas e-ahir das sobras 
da sua ren{1a na Ül(].ig·cncü-1 dn Thcsonr·o Nacional. Vi}de osto 
~hy$rno rT;ltrr. a solidez J)I'at.i ca dacJuellcs saxonio~:~ oduc.ndo~ 
110 gn'\·r~rDo ltle si n1esn1os~ q11 e 1unüavanl~ u ,poder (.le ))on1 
ser1.~0 e .liber-dade temperada. a n1aior das -fcderacões coube-

- e i dás . na · I-Iislm:ü1. e . o descc)nnnedinH~nto da nossa·: · avi dei. 
Honi.P-i1J'. dr Fcrletar.ã•O. nüo f:inl1amos n:HJa.. Hoj-e. nün ,.ha· Fe
dcNt('-ão· ciue nos baste. Essa escola não pen::;a. ao l110llOS~ no 
papel . Yh~HicadO"r da União~ )_,elath:amente ·aos - estados~ ·nuo 
sal•c Yer JJeJ1a a -condic;'io funçlamen tal ·.(la existeneia- dcM.e~ .. 
(Jlrt ito bcw . ) . . 

T emns a mqdesUa de {Je~denhar o modelo dos Est.ado~ 
rnjfló~ em materj_a. ele ].;"crJcração. E, par a jd:;-tifie-ar <""~::;:~ 
fl.~srlern, n:i r, hf·~3.tamos em al}r.gar' que <l Con:::Utuiç;"fio nnrr
ric:.nra .i•í eonfa urn sr.culo dr- ar1Lig11ida-de . E' ·qua::::i l'ITtl<l 
nn1111ia.! :\lai5 eu . :-:.ustentf'l que só a quaJHkarão desse modn 
o:::. . nue a não eonheeerern. isto i:. (o qur val e o n10~1'no ) n~.: 
qu:~ a e,-m}wr:cn~rn ~imllif~~m~~nte 11ela ~ua leLLr a ~ 1)elu. ~ua. · 
(1acn; ·-:A-:':-"-con:;t if.u íeiín ame1~ü~an.a lião (~ uma eoil~:tr·ucção em 
deca·dencia . . corroj·da pela vetus tez secular. E~ um org-a.ni~mn 
viYo. 1.:nn · OJ·.g-ani :::n1o renascen tr•. tlln fn·ganisn1Ó juv~nil 110:' 
seus . cen1 annos de adolcscencin J·obust.a, un1 org-anismo Cfll c 
·l=nrla- -]1:;0 c· ·"·::~ou ({(• 1'·l'(•:::r•(H.- n ar··i.····.-..-.1.1 -·" ·1··-.::. .. .-~ Ul)l r-.y·o·a11l'::.:.ll)f) •• .c.\ ~ ...l' t::•-· · · ·'-· ·· ·- \.. .... '). ,_,... OJc<.u '"' · · · '. ~ .. ~c. · •7· · 

en,ja forva. n1edra cont.inuame.nte •com o perpassar dos tempos~ 
l Jfuit.o be1n.. ) Pelo f N~-ido - m·ganieo dn~ ell'mentos QIJ(Y a 
enrnpõ~rn. pela natur-eza eYolut-iva da comhinaç.ão ·que cncurna, 
pela a.e rfi-o r ocon.stit.njnfP flo srn Po..-J.ct· .T·udieim·io; ]~f.\ln. sn:t. 
cornrnuníea~.ão inteT1ot Nnü a s fontes da vida nacionaL peTas 
emcl1das que· a t0rnam (~onf emporanea a. todas as a~pj rarõr;s 
:;n-eoess ivas _ do c·Bpir]to 11opplar~ :a Constitui~[o americana e . 

. llo.i~~ e0mo en1 ·1789~ unr modelo da. _act:ualidu·de~ , um t11esour·o 
rlr - exped0nr~ia~ um fi.'an~umplCl eompJeLn ~ia~ . rr~iYÜJdica.ções 
TJíl\11.1 ca~ 11? secu1o r.1 ezenovc; e nüo pôde deixar de cons i{1e1'Rr.-
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se.· para- as· na.r;õe~ ·deste · eonUnentc~ ·o grande- manancial da 
dc.rnocracia federativa. · (Apolados.) · 

)las~ senhores, essa Constitutitão -substancialmente demo
er~tica·=- essp, Con .. o;tituitão~ onde o ~pr-incipio · federativo se dis
te.nde al.c! ·J ext:r:e:mo lirnHe. e111 que a EerJeraefi.o póde· seeetllu
p~tiY~l con1 a · c~~?iCã? -d~s .h·,..randcs ~.~acio_nalidades nos_ ·p~i~es 
vasto:::- Lotno os E~tadc.1S Un.JÚO=' e~ (' Braz1l~ essa . Const1tu1çao, 
i!bra daque!la assernblt~~ de sc1m -deuses_~ na phrasc de .J ef
Jer~ou~ de um~ as.semblea con1posta de gigantes~ que nunca ..se 
rnancharan1 nos excesso:;· ··dô tanatisnl(f-revolncionario. inca-=·--· 
paz de crear nada.· 111as deralU 30 Jl1UlldO a 111ais sabia.. a mais 
1'eliz~ a 1nais clura{loura de todas as con11Jinaç;õc~s libcraes cre
adas av~ .hoje pela hltelligencia hu1nana. essa ~Constituif~ão re
~?I?unmicla-se · especiáln?entc ú · .adrni~·acrto dos .povos pêla fa-

·Dlh.cladc con1 que pcrrnlttc ao~ ameJ.:·wanos interpretar ou res
f.ring-ir as e:xig-encias oriHinar·üfs da fórma fe:derativa. modi

,.Jicando o .desenvolvimento ·de suas instituic.-:ve.s~ eoni;or'me o 
variar ele· certas circumstaneias d ._.n.t inante~ e as nêcessi.ctades 

· de consolidação do laeo nacional, pela 1un·n1onia politica e 
cconon1ica ·entre os· interesses 1nuitas vezr~5 contraditorios 'dos 
·estados. 

E\ o ·(rue :;e ·du~ por· exemplo~ na questão da pi·erogativa 
federal en1 materia de obras publicas nos estados. A intcr
·pt·eLatãn ~trictarnente constitucional negava ú União o direito 
de p1.·occcler a nlellicn·amenloB materiaes no:; «!.SI:aJo~. a ex-. 
pensa~ do urçarncntrJ fedcl'al. Es~c litígio~ _-cmJa JH'ÍlYleíra dis
eus:::ão ~e deu cn1 ··L806~· a propo~i.to da con.strucçãr) da estrada. 
<~ntrc Jiaryland c Ohjo. di'ridiu 1nais tarde QS partidos ·ame
ricanos .. desde J&30 .até 1855. reconhecendo. uns . e negando 

, ·outros áo ··Governo. Central quàlquer faculdade de intervençftu· 
· ern ma teria 'Cie estradas. cana.es~ porto~~. asshn ·como no tocanh.; 

ci insü·ucç.ão publ iea. C\las~ de 1856 para cá~ desappareeeu ·da 
at(ma poliUca a .qtH~:stão lias attribuicões da União ncsse#ranHJ 
de servi co adnlinistrativo. · adn1ítt.indo ambos os partidos ao 
·Cong-resso ó direi1:n {lO con2ign.ar· verbas de despe~a ci cxc
eueãn de melhorainentos· interiores de certa in1portancia nos 
c~tados: e hoje_ uma rcpartiQão nacional~ consagrada exclu
sivameúte aos 'interesses da ·educa,oão popular~ o Na.tüJnal 
B ttrean o[ Education~ exerce sobre·· o d~scnvolvimenlo (lo en-
:::ino puhlkú auctoridade bcn1i'azej a e CI'esc-ente. _ -

:\o que respeita ú viac.:.ão ferrea e ao telegTaplJO~ a auel.o
ridade ft-:>tleral Yai coúeentrando ern si u1ua sornma enorrnc do 
vodcr~ que outr~ora. sc~:·epu~ta:va priYativamentc" distribui_clo. aos 

: estados. E~ sob a leg1slaça.o destes que se ten1 constituidO: 
ex~eptuadas as ferro-vias do Pacifico. todas as =associações de ': · 
earnüihos. -dt~ ferrn existentes naquelle paiz~ conJquanto ~ . 
1nu i tas ddla.s nossuan1 nül·hares de n1ilhas de extensão, 
abrangendo :varios estados _no :per·curso de· suas ·unl1as. HoJ~, 
o Supremo Tribunal da :União tern firmado: por arestos :de
cisivo~. a eon:)petrncht do Congresso Federal sobre csBas 
(;nlpre.7.as rcgionac:::. não obstante · o _caracter local de sua 
(rJ·ji'"en1. não obshuite derivarem . t.odás e$sas concessõc? do 
poder exercido. pela adn1inistração dos estados. 0 . rnecan1Sfi10 
'dos . zovei·nos l'eclerados n1ostrou-'sc- 'incapaz:: de corresp_onder 
·ás questões sociaes suse.üadas pelas relações de communica
.ção con1mercial entre ·as provincias da União, e: ellas ~mesn1as, 
cn1 griuide parte, reconhecen1: presentemente a sua 1ncon1!}e-
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. teneia naturaL no._· toeante aos problêmas : ereados pela exis ... 
tencia das grandes co1npànhias de telegraphos . e viaoão ferrea .. 
Dahi, entre outros syn1ptomas dessa transf.ormàcão, o Inter
State _Comrnerce Act de 1887, -que confiou ~a uma commissão 
central, em muitos _pontos de"' vasta importancia, a decisão de 
assUL-nptos concernentes aos interesses dos can1inhos de ferro .. 
E~ deste modo, á '-custa das regras theoricas de :descentraliza
ção indefinida, se vai consoliàa.ndo a força legal do -Governo 
da União sobre os assumptos mereantis e industriaes, em que 
possa· haver conveniencias communs··aos· ·estado-s:--~-\· OrgãiiF · 
zação politica dos estados~', pondera Sterne (é rim americano 
dos nlais · abalisados na interpretação das instituições de seu 
paiz), « fraqueou sob · o peso desse poder. Para satisfazer. 

:portanto, ás necessidades -delle, necessario será revestir o Go
:verno geral de attríbutos de soberania sufficientes . ao des
empenho efficaz do encar;.go. Que essa exigencia vai de en
contro ás doutrinas escrupulosamente correctas de descentra
Jização: e que tPda a central1:t.ação de pode~ crêa ·perigos á 
liberdade individuai~ são verdades, a que não ha meios de 
ce1·rar: os olhos. nías, dadas certas circumstancias, p6de 
tornar-se indispensavel não :attender á divisão dos estados e 
-ás ·localizações de -auctoridacle i(Jahi resultantes, para ·chegar ·a 
uma descentralização mais intelligente e fecunda, onde haJa 
1neio ele estabelecei-a beneficamente, assegurando, ao mesn1o 
tJasso: a centraliza.çüo: nos casos em que a descentralização 
traga perigos á Repub!ica ». E o systema federativo é o mais 
interessado em· evitar as exaggerações da sua idolatria; porque 
ella acaba promovendo rea:ccões, contra-correntes egualmente 
exaggerada!:: e funestas, como a dessa parte da opinião publica. 
que -'hoje, nos Estados_._Unidos~ con1eca a pugnar pela concen
tração: administrativa: ·e industrial, do serviço dos telegraphos 

· e vias ferreas nas mãos do Governo nacionaL 
. ;.~ lei de 1:8.63, que inaugurou o regimen dos bancos na
cionaes, é outro passo na direccão contraria aos descomme:... 
tiimentn.s da fónna federativa . .Firialn1ente, na propria espe-

- cialidade que nos oecupa. a discriminação dos poderes locaes 
e federaes em l'naterin de ·; ~· : !das. nã0 é no sentido de alargar 
a accão dos estados que se pronunciam as tendencias novas 
da opinião. En1 face da experiencia~ que parece accusar alli 
defeitos no regimen tributarío dos estados, não é em des
envolver a acção jndcpendente destes .que cogitam os eco
nomistas empenhados no exame {]o problema . .O alvitre, pelo 
contrario. que :vejo. defender-se naquelle paiz, é o de con
centrar nas mãos do Governo federal a arrecadação de certos 
impostos~ hoje exercida pelos estados, e confiar. ao :Governo. 
da União a distríbui('.ão à o producto por estes. _ · . " 

Aqui tenho un1 livro recente, publicado em C Nova: York~ 
sobre o assumpto : Federal Taxes · and State Expenses., por 
\"Villiam Jones. Nessa n1onographia, propm:_1do a substituição 
dos impostos locaes hoje cobrados pela taxa sobre o fumo 
e o alcool, .diz o autor: « O imposto sobre a producção dos 
Iicore,s espirituosos c o fumo fabricado e a distribuição JJe7' 
capita. do producto liquido desse imposto entre a população dos 
estados, conforp1:e o senso de cada um: promette-nos a neces
saria· salvaguarda á existencia e á perpetuidade dos governos 
~ocaes. S~ esse imposto fôr inadequado ao objecto que se fita. 



,o· in1posto sobre. a. renda~ . _ p~aticada . a . disti·ibuição do seu
. producto nas mesmas condições, não poderia ·deixar -de 
. operar o resu~tado que se alm~ja, acabando, ao mesmo tempo, 
com a ~ecess1d~de actual do Impos;to sobre a propriedade e 
·do imposto pessoal~- · 

A opinião americana, pois, alumiada .pelos faétos _ pro
:. pende visivelnlente, . progressivamente, a ampliar a espherá 
econon1ica e política, não dos estados, mas da União. · 

. Entretanto, . co.m .... particulal!i.d~e -no- ,que- ---respeita a in1-
postos, o nosso projecto de Constituição· .vai além; grande
mente alé1n . da Constituição americana, cujas concessões ao 
principio localisadas::: oliás, o sentimento · publico, alli~ pare~~ 
tender a cercear. A Constituição americana. com ·effeito não 
c-onhece impostos, privativamente distribu1dos aos esta•1os. · 
Impostos privativos da União: sim, lá os van1os encontrar: os 
impostos sobre o commercio . internacional. Os estadso. alli, 
não podem · tributar · a importação~ n~n1 a exportação: Em 
todos o_s outros ramos do dominio tributario: a alçada dos 
g·overnos locaes é concurrente com a do Governo Federal . 

.Aqui~ porém, só se. reserva ao orçan1ento nacional o im
posto . de importação·. Aos estados, cômo domínio ·exclusivo 
seu~ deixamos o imposto de e;x:po:f;'taÇão: · e~ a:lén1 desse: o im
posto sobre a transn1issão da propriedade e o imposto 
territorial.- Quanto aos demais, fica aos estados o direito de 
~taxaren1 livremente as fontes de renda, que a Federação taxar. 

E' n1ais_,. inc01nparavelmente mais do que o que . -os es;.. 
tados da: União americana desfructam- sob a sua carta gene
rosan1ente federativa. E não basta ! E fere-se a mais renhida 
batalha, para favorecer ainda ·os estados, e empobrecer ' ainda 
a União ! Prolonga-se indefinidamente o prazo de existencia 

. ao imposto de exportação, . cujos termos nós lilnitaremos ao 
annc: ele · ·J 888. c pretende-se· associar os estados : ao Governo· 
Federal na fáculdade de tributar os in1postos de in1portação, 
ou reduzir a União unícan1·ente ao produ c to destes. 

Estamos. portanto, rétrogradando n·o terreno dos princi- ' 
pios . Grandes leis comÍnuns a toçlas as ' constituições intel
Ügentes são immoladas a esta sêde incoercível de Federação · 

·a todo o transe. Sob o regimen passado já entrára no domínio 
dos axiomas constitucionaes o caracter absolutamente na
cional dos in1postos de importacão, a illegitimidade das 
pretensões provinciaes nesse terreno. 9uanto ~os -~iz:eitos de 
exporta~.ão, . n senso commurn, ha n1u1to, · os .1ulm1nara, e a 
escola liberal fiz~ra da sua suppressão bandeira de com~ate ~; 
São duas noções elementares que, neste momento, . . se con
cul~am, se perdem~ sob o desatino do susto, com: que_ ~s 
antigas províncias encaran1 o futuro, na sua nova condtça.Q 
de . estados. . . . 

· l\fas senhores. os adver3arios do projecto de Consutu1~ 
ção. forinulado pelo Governo Provisorio, inveEtem eviden~e
lnente os termos naturaes e forçosos da 9uestao. _A questao, 
para nós que adoptamos a. fórma federativa, . a p~tmeira_ ne: . 
cessidacle, o ponto de partrd.a de· todas ~s neces?2daqes, · esta. · 
em assegurar a existencia Independente da Un1ao Federal-i 
( Apoiados ) : . . . . . . 
• E' depois de ter assegurado_ ,a_ eollect~vidade ,nacional __ .o~ 
p1e~os de subsistlr fortet tranqu1J}a, aeredltada, que. have~o.~ 



. de procurar. si ainda nos· solwa.r.n·· reeurso:;~· (lU e.· proporciouen1 
as . part~s desse · túdo . a t~~pl1era de independencia · local anhe
lada lJOJ.' ellas . . . :\ União é a priu1cira condicão rud-inleÜt;,u· 
da . nos~a vida. . como nacionalidade. :O regimen federativo •S 
uma af::pira~.ão -de nacion<)--lidade adulta~ que correspoude a 
tuua -pbase superior .de desenvolvin1ento econon1ico c não 
~~ · p:.-)de conciliar .con1 a indig:el!cia das p.ro-vincia.s fe-deradas . 
..:\ · Fcdera«;ão . }Jre~mppõe a União~ e deYe destinar-se a ro
_hu.stccel-a. Não a tlispen~a~ nen1 se aclmittc que coopere par·a 
o seu enfra.tCIUccinwnto. Assentemo~ a il.Jnião sobre o granito 
ín:dcstruclivel: e dcrioi~ :;;erá opporlunid;,Hle er1tão de . organi
zar a autonornia dos estados con1 os recur·sos aprovf~if.aveis 
para a. sua vida individual. 

Ü$ que partem dos e~tudos para. u União. ern vez de 
partir da Utúão J)êlt'a o~ e:O:tudo~, tran~ptir•rn (•:-: . f.f!r·nws do 
vroble1na. E. quando~ para e~f.abelceer a J~edr.ratiio. :::ustrntan1 
não 1laYer outro plano alf~rn dc~sc. "ê.HlYo:O:·a.dn. n~~l.a triburur. 
]'Jelos llOS~o;;: anUt;.;onisl:a~~ plano -i]u;~ _redtl;. a União ú .rnisr!J.'iê.i 
c ao dc:3trl'dil(•. ·~ ··~l:upendc) o ~cu el'rn em nfíc:, perechereur 
que essa manei1'a de apreciar o a.ssumJ)fO nfít.l lhe:; justifica 
o p1·q.i c e to : a pena:::. si fosse verdádcira. provaria contra ú. 
exequihilidade da Fcdcracão rntrc nôs. Si 1.1~ estaclos rião pU
dcs:;em · viver federativamente. sem absorver clenH~tllo~ de 
l'enda. indi~!J3Cl15avcis aos cornp1'0111ÍS50S do Thesouro Nacional~ 
ne~:O;e ca-:30. nosso~ ensaio:;; de fcderalisn10 . serimn prematuros 
c vãos. SL aca:3•.1.· na 1 iqu i dação -dos ·elementos ·que e.sta 
quest5•-' envol:v(·: · ~i ' ~waso~ como não creio. coiúo uã(J •] .pos

·::;ivel~ chcg-a::i$Clllns :i veri:f:icac:ão definitiva de que~ pos tos .Uc~ 
pa1:Le os l'ectu·5os es~c:wiacs pc.~ra a exist<;nci~t ·da }JJJiã_q~ o:-; .. 
me1o=:; reHumc.·~._·en!.e::; nao hasltU'Jmn para a e:x1stenma fcaeral 
'\.lu~ e4l:ulos. ~'• ar·g·uruento. Jlão . provaria senão · contra a pos-
.sihili dm.k~ da :t\'q·ma fcd(~raLiYa enlré nós. i (.:1poia.dos.) · 
. · · Partamo~. s~·ultcrres~ de~ ta prelinlina.r: os est.ad·os llão tlf~· 
Yivc1· na r_-:-niãr•: não poden1 ~:uhsistir fóra della. A União ü 
•• urdo. a l•a::•·. a ('nndi(:ii.o absol-uta da c:xistcncia dos est.a{lns·. 
J...emh.ra-me qúr.~: na ..:\1nerien. d11 ~orte~ em .circun1s.tancias 
semclhanfr.~:'. quandu. no di.~cutir-s~ nas Gvnvenc::.ões Jocàcs a 
·Constituirão adopl'.tHJa. pela Convenção Fccleral, os -csta~los do :. 
Sul. r•~cer•::;os peJa c~c.rasir.lãc'.1. a que tinhaln- ligados os in
tei·e::-::;e.s de · su:.t fortuna: ·ltcs: Lavarn ern adherir a'o pacto de. 
cousorcio constitucional. uu1 representante· dellcs não . vacii.Iou 

- '~m ti izer. na Ass~~rnblr~à rla · Carolina do Sul: «Sem a união 
t:Órn os oulros. este Estado não tardará eJ.n ser anniquilado. 
Ha·v·er{t entre ·n65 algun1 D. · Quixote, as-saz r enlatado. para 

: ac1~editm· que a Carolina . .do Sul possa· rnaute~· a sua · inélepcn
. d('nc:,ia. ·::-3i se aehar só .ou apcr:as alliada aos estados do Sul? 
X :lo ·o· creio. Indubitav'clrnentc fracos pela. natureza elo nosso 
.elin)a e pela. inferioridade nunwrica da nossa popula.r;ão~ 
.não - ~crá de todo o nosso interes~c esfo1~(;arn1o-nos por 
·forrna.r união cstreHa co1n os estados fortes do Lósl.c? » 

· senhores~ ii siltHt(;ão é~ para= nós. semelhante: si ha no Brazil 
.estados _Inais forte~ c_ 1nenos fortes, n1ais ·;fracos · c n1enos 
fracos. a condição ·· necessaria da existencia. de todos. fracos .ou 
·fortes; grai1des ou JJ'equcnos~ pobres ou -ricos) é a súa. cohesão. 
·a solidarief}ade da sua vida integral no seio da Federação~ or
.Gariizada: .seg:ull.do os n1oldes. pratfcos que . a . experiencia- nps 
Jndica~: . (?f~_t?~lfJ.'~'O.SOS apoiad_os.). · ·.. - · · 



~ó)~ v ...... _,-

A lucta contra o reginwn n1onarchico inspirou-nos sent.i
. ntentos~ ha.bítos e for1nulas .. que presentcrnentc· já não cor
respotl(ien1 á realidade e~ po:::·. Ü!IIa edueação noYa, deY~n1o:: 
empenhar-nos en1 varr~r do espírito. Estan1os continuando· 
a fallar no Governo Central. con1o· 'Si elle fosse o velh(l 
Jnúrl.Stro da eentr:iliza.;ão cezá1·2a . .' t!Ont~a o qual nos deba
.tiamos sob o In1perio!' ··como si o ~ ~J-oYerno eX!prirnissc ainda. 
uma .creação dis;tineta dos estacos. : 1lhcia a elles:= indif'ferente 
· ií. .sua sorte, representação .de um : principio aritagouico aos 
in~eresses provinciaes. ·ReajamoF? cu'r:1tra esta coni"usãq . e este 
a.nachronisn1o. J;1 não tmno::; umn. família. soberana, : un1a 

. dyilastia, un1 inter-esse per.petuaruente vinculado ús institui
c:õcs, contrapondo-se aos da Nação, e reclamando para a sua. 
1nanten~a a concentração das forcas do paiz en1 torno do 
thrDno~ a. suborjina.cã·o do Yida loc.al it expansão da Côrt~~. ..:\ 
União deixou de ser a oppressão systematizada das localida
des pelo Centro. Sob o regin1en federal. a União não .:-~ nmi~ 
(lU~ a . . substancia prganizada dos ·estados, a ·in-dividualidade 
natural eonstituiua por .- elle~~ descnvolver1clo-;;e pelo cquili-

, h rio .cJas forças de todos. _ 
. ·Co1n e.5:::e organisnlo vivo~ subordinado a lci8:::- physio--. 

Iogicas~ o:; que põern de urna parte os e:::tados. da out.l.':.L a 
União. e::;tabelecern unm. discrin.1inacão arbitraria c destrui-

.<.lora. ·Os estados· .são orgãos; a União é o ag:gTcg-ado ür;:mrdeu. 
0:; orgão.s não pocleu1 viver f<)ra do organisn1o, .assim e(•tno o 
organismo não existe smn os orgãos. Separal-os é 111atal-:o::o. 
lH'I.ICedcndo como o anaton1ist.a, .que op.éra sohre o cadaver, 
quando a nossa: rriissão organizadora lla de; pelo contrario. 
in5pira1·-::H?! na do biologo, qulf interpreta a natureza viva. Si 
1ne fossn dado buscar unJa associa~;ão de idéas na ordem dos 

· plH:.morncno::; da vi. da entre os · organism.os .superiores da crea
~ão~ eu ·~ornpararia as affinid.ades · de depcndcncia entre as 
pl·ovincias federadas e . a União .lTederai ás relaçõc~. de nu
tr.lc.jãv e d•~:;nulri(:ão entre . o systen1a nervoso e. o corpo, a 
:~uj~t exh:tcncht :ellc prc~kle~ · extendendo e dist.rjbuindo a toda 
a parte . as reservas ccntraes, J"ecebeudo (~ ·arrecadando de 
to.d~t a ·parte as reservas locaes. ~ão vejan1os na União uma po
tencia i·so:lada no centro. n1as a resultantes ·das ·forças as:;u
ciadas ofli5S'Cminan.do-se equilibradamente até as extrcmiC[<:lllCS · 
• '71oli.o~ pois: á minlla. tbesc: fúra ·da União não illa C9n
.scrvatiW para os estados: quereis ver a prova matheruatlca, 
a dcu1onst1·a~,;ão financeira -desta verdade, aqui a tendes neste 
tiUa.dro~ OJ'gunizutlo no Thesouro: 



·Receita e Despesa da Repnblica dos Estados trnidos do Brazil no exercicio de 1889, conforme demonstra o respectiva Balanço . provisorio já ilnpresso 
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Os dados deste mappa já são os do exercicio de i889, 
o ultin1o exercício terminado. Nas suas eolumnas se nos de
rjaram dü;crinliuadam.cnte~ ·por estados~ a_ re~c~ta e a despela. 
·Nelle encontrareis o· quanturn da contribuicao de cada ·Es
tado para a renda nacional e a quota da arrecadação nacional 
dispendida corn os~ · estados nos v=:trios ramos de serviço _loca
lizados e1n · cada um, accrescentando-se a este passivo o 
~aleulo appro:x:imativo do contingente delles no pagamento 
dos eon1promissos da :Nação. Em presença destes algat·isnlo~ 
não podemos chegar a conclusões definitivas a respeito de 
todos os estados; porque, a respeito de Minas c do H.w ·de Ja
·nei.ro. estados cent.J·acs. cuJa importacão se. effectua nela Al
fandeg·a da Capital Federal, não é possível fixar a parte que 
lhes toca na receita, para concluir ao certo a parte que no 
debito se lhes ha de carregar: O deficit, pois, com que figu
ram póde não ser real, e é de crer que não seja. Mas~ todos 
os demais estão en1 de[icit7 todos, n1enos o Pari e S. Paulo. 

Pernan1buco. apesar do seu activo de 1 O. 950:521 $252~ 
não evita o dcficit~ que é. pala elle, de 337 :012$968. O 1\!a
ranhão apresenta 1.306:419$961 de rle{icit. Sergipe .•..••• ·: 
1.875:521S:163. O Amazonas. 1.891:305$539. Goyaz •••••• ,.· 
1.987:805$181. . . . 

O Sa. BuLHÕEs - Não é exacto. Goyaz está no caso do 
Rio de Janeiro e Minas. 

O, Sa. RUY BARBOSA - Tem razão. -Goyaz é outro Estado 
sem nlfnndega. Não se lhe póde calcular ao certo o haver. 
não se conhecendo o seu ·contingente para a receita nacinnál 

. em impostos de importa.cão. Não lhe podemos, pois, ctefermi
.·. -nar o àe{icit. l\las tan1bem da e~istencia delle não póde haver 
· · duvida~ A situação -desse Estado não é privile,8iada em rela~ 

ção ú dos outro::>..:. 

· O defi.eit do Espírito Santo é de i. 99Q:OD3$42:1.. O do 
Piauhv est.á . en1 ~. 042 :595$033. O de .Alaü"ôas orc.n 3 ~ ..... . 
2.353;516$827. O de Santa Catharina toea a 2.554:840$937 .. 

· O do Paraná chega a 2. 905:176$464. O do Rio Grande do 
~orte, a 3.~02:06681-10. O de l\latto Grosso a 3.503:f1~\:i:':025. 

. O· da Parahyba a 3. 51.9 :066$795. O ào .Rio Grande do Sul a 
'6 .. 987:637$978. . ' . 

s;. 
!O SR. R..~nRo BARCELLOS - E' o acampamento das tro- · 

/ pas.·. 

. 10 SR. RuY 13.-umosA - O deficit do Ceará eleva-se a :15.499. 
~pntos. . · . 

O SR. JoSÉ AVELíNo - E' o acampamento da seeea.: 
O Sn. Z.UL-\. - Não mencionou a Bahia.· 

·O SR. Ruy BA~sosA - A Bahia tem contra si uma diffe
renva de 2.134 :595$318. E, ainda, Srs. estes de{icits são 
inferiores á reàlidàde; porquanto no .. eàlculo feito não se 
abrange o passivo total dos estados. Fôra mister accrescentar 
ainda ~~ (fUOta~ qu~ a cada un1 . 1eve cah!;r em outra:;:; de~pP:;as 
da . Unmo: como_· .. a representaçao nac1onai e a dipioll)aCiá; 
nssnu como a . S'\la. parte nas verbas do orçamento militar· 
pagas na Capital Federal. . # 

· · En1 face· dos dados deste quadro, que desafiam toda a con-
1estação~ pergunto-·vos eu.: Qual desses estados poderi!l fazer; 



-
eeúltülUÜ.t a vu1·te: viver YJhre si~ sust.enlar-~e fóra da União? 
~ArJ(JiOJ..{o.;; t' 'IIIÍ.O O)J(tÍ(Ir/us.) • 

Os elezuento5 desta demon~tração~ ·Senhores: são -~~--r·:cusa
; ei~. a não ~er que alguem ouse contestar a v~rac1uac;~ . das 
j'o.:Jtés ofl'ieiaes. Certan1-cnte. esses dados não sao ab~o .. ~ws
Ha entre elles calc.ulos de approxilnaçãD: não era poss1ye1 es
tipu!at· co1n p1·ecisão mat.hematica o esc.ote real de cac::3: Es
tado no serYiço da divida federal. l\'las alarguem: e5t1rero. 
Exa~::.:erern embor·a ü vontadde a margen1 de desconto para os 
en·•~s- ~~!~ · caltulu: c) J:t:~su.ltado· ::-ei·ú 51~H1p1·~~ fh:(ir..:U. Tcl-n-eb 
reduzidt:l: 1nas nü.o o pc1dere is el !minar. Tel-o-ci~ JiiUi-
1lUido e1n uns ~~stado:::. }Jara o tlllgrncnl'.~n· ·i.·n 1. uuln~~; nw:-:: n:í•• 
haYcrü urn. -cu.:io ha·ver não ::fique abaixo do · seu · ,l,~ve . 

!Consjderenws~ por· exen1plo~ 11 H.io Grande do Sul. E~ ~.~ 
al=arnpan1ento das tropas~ sim. ~las haverá quem ~e!lsat~
·mente .:::e ~~tr·eva a a1':t'iir1nar qup a::: despezas 1nilitar~:.:;. no R1o 
Gl'andc do Sul. expliquern o'.l seu passivo de l:! .. SoO ·contos 
:!'t~pl'cscntaudo éllas~ ~ó:::~ o de{ic·it de spte nül? Conc:-clam~~' 
porém. 1.ud(1 o que quizcren1. Figuremos que a fronte1ra nll
d i ta r do =-ui uo~ devore. em ten1po de paz. a so1nn1a annual 
de sete a oito 1ni l cont.os. Contrabalancemos. eliminando essa 
di:ff'erença. o activo e o passivo do Rio Grande.· Rende esse 
J~stado~ ~upponlmn1os. o necessario para as suas despezas de 
ho.ie. ·que. ainda a~sirn: se eleva1n a perto de seis mil contos. 
2\Ia~~ promovido n natão independente~ onde ir·á buscar <?S 
1ne1os de provee as expensas de sua nov~ situação~ organi
zandu o :-;eu exercHo. a sua 1narinha. a sua. reprt'•:-:e11taefi1J 1w 
(!Xter·i,.tr. (I serdto iilf.e.gral de sua administração? 

(H a . unz apa:rte d.tJ S'l·. Ra'lni1·o Barc.ellos.) 
':":':...- E' Jadl a r~~~puBta au nobre· Senador. ·:;:.i todos o~ e:::l.rtdn:=.
incOrfem e1n def'icit~ pergunta S. Ex. de que vive a União? 
~en1 todo~ os t:=::f'ado~ apre~cnl.am defi~.:it: o Pará e S. Paulo 
beneficiam a União con1 un1 ·sa1do de quasi 13.000:000$. De
pois~ a receita federal na Capital Federal sobe a 88.000 :000$~ 
L~lo 1}. a 1nai~ do h•tal da 1nctade da receita da Hepuhlica~ Qtw. 
~~'!1 1889. não_ ex<0cdeu a 160.000:000$. Essas duas addlç:.õ·e~: reu
nidas~ perfazen1 a, somn1a de 101.000 :OOOK que exphea a 
existencia dos recursos .ncees:o:ar·ios para acudir ao defic·i.t dos 
r.·;.;tad r.•3 na impor1.anci:1 de 61 nül contos c ás nossas deSJ)c
~as :rinanceil·as cn1 Londre~: onde ga.starrws annuahnente 
perto de 35 n1il contos de réis. 

l\a. possibilidade~ senhores~ da vida em con1mun1 entre os 
1'.~lado:-:. ·que. cada u.rn ...-le per ~L não ter .iam 1 neioz clt: ::;ubsb
t~~~. a~jha1~1os . un1a. applicçã? evident~, do príri·c~pio . c~opera
!.n· (J~ n1stmct1Yantente ensaiado nas formas ·mais rJdimcnt.a·.· 

1:('=-=' <lá ag·gTeg:ação lnunana. e exploi~actos con1 resultados tão 
~ nn;.;ni fi.co:: nas majs adeaútn~das. D;esde a .familia. üe::;d:e a::: 
eoU~ações ":olunta.riàs ·de iJ?:divicluos en1 agrupamentos pa.s
~n.;;en·os; 1.1e~·d1.' a~ c~mpan I nas induslriac·~~ organizadas~ hoj~.~. 
:'egundo os typos 1na1s engenhosos da collaboracão. até ás ag
-~·remiac.ões de provincias e as federacões de po'\~os. O·S fru
etos da .associação .aJ.?pliea.d~ ~o trabalho e ao .capital · orlam 
pelas rai.as do p~·od1g1o~ e 1mpoen1 de dia em dia mais os seus 
moklcs a org·aJ)Izac;.ão das sociedades contepore:'l.ncas. .:\ po
b!·ezu no _isolan1cn1 o resvala. ú indigencia. c á f01ne. J:i"ortal<:=:
~Ida, porem: pela mutação de esforços e meios. eleva-se até 

~]. abastança e ao confort-o., Vint.e organizações nacionaes . 
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r~ão se sustentam com os mesmos recur50S qnc vinte estndüs 
federados en1 uma só naQão. 

Dizia cu. lm pouco, senhores. que neslc debate :;c i.t·rn. 
invertido os termos da questão; porque comecan1os appa.re-
1 hando os 1ncio:; :!e YidtY auton('Lllica para os estados~ 0111 Ycz 
f](} pr-incipiarn1os por liquidar os meios de e~istencia estavel 
pa1~a a União. (J.Juit:os o.po·iado.o;;. "! . ·-

Scn11orcs. qual é o oeçarnento conje(;turavel da Un1a~? 
:l\.11 i . <~ qÚ~ a questão se sín1plifica~ <1ssumíndo uma cvl

(lcncia superior a contestações especiosas..-----··- .. . --····.. _ .. ·- . 
Oual ~~ o orçan1ento IH'CHUn1h,.el ·da União? O oroan}.outo· .. 

annuiL :no penultimo exercício~ Ji.quidou.--se corn un1 dr,(idt
df' 2=> rnil eonto~ ::;ohr•• a drspe:-:.a c-alculada Ptn ·H5n 011 ·t :J i 
mil; o que quer dír.cr que~ no exei.~eieia de 1888~ a.s nossas des
pt.~:--a~ apm·ada:::- a~ccntl~rmr: a 17Ci ml1 eonto~. DI' então a t•:=-tn 
parte. j::í. por effeito nece~sario do nosso desenvolvim-ento e 
rla ~x-pansão elos 5erviço~ ~ldrninisl:rativo_s que elle _nos impõe~ 
jo"l. J'Hit· •·:-:a;::.::~·~·a~~õPs •·, d .. :--,-~-.,~ a cnw n:;: en·enm~tane.Hb a1·r·a:-:1·.a .... 
·1·nm. que .. rnais' furd~ sr podf'rão t.a.lvcx reprin1ir~ n1us que 
:w'lna 1 trH'n (p r·t'f'\1111 l'(lltlpr.·•.'nl i~:-:ns iw·,·U ilVf•i . ..: para n Faz•~ni.l;t 
S :u· i nual. a;.; ~~~~~i'a:-: dP:o:lH'Za~ "lt•\' a t':Llll-:'í' a lllll:l irnpnl'tmw in. 
qw~ nr.o podf'trt05 cnJculnr em menos de 200 mil contos. E' 
1101 ncr.rr.scin.lli de vinte c cinco mil contos para dojs annos 
PXCf'l)('.ionar>s. qne encerram em Si n maior àas revolucões: :~ 
;-;nb~l ituic.;ã.o c0mpleLa. {la~ instituiç:ões nacionaes e. as tactea
c·õr.!-0 in~\:itaYelmf'n te ~:ti·a~ (f(-' mna ~ri.~e de reorp-anizar.fio J'(l .... 
(j i (•nl elo pai :r.. · · - · 

Cnm que Pe(:ttrsos no~ deixm11 as en1endas propostas~ para 
cwern·t·c:· n cs!3as nnccssida<ie:;" ine ... ·itavejs? 

f:on~idcrf:'mo~ primeiramente n alvitre do nobre Depu-~ 
l.ado prlQ ·Rio Grande do Sul. qu(~. hontern. con1 tanto talent() 
{~ eaYaih(\fl·i~mo oecupou e~ta trihu11a. O pensamento de S. Ex. 
<~-- rc•fluzie a renda fe9eral exclr1~ivamr.ntr._ aos imp_osto!? d() 
ü1:·t.. G". Ot·a~ a rie~peza~ presentemente~ não é infel•ior a-: ,200 
m i! (~On to~. 

T!~r 'SrL BEPRESJ~T~\~TE.- :Póde ser (~~ n1enos. 
,O ~s.n.. Rt1T BARBOSA - Não sei si pô'dé ser de menos.; 
l:::\1 SH. m::r>RE5E:'\]'A~TE -- P(ído ~cr. 

O SR. Ruy BARBOSA - Não sei si p6de. Congratular
nw-r·i ::-:i o fu1;m'li Cnng:res5n ln~I·ar esse tl'iurnp h o. ~la~ t•lh' 
clepP.nderá de grandes transforma~ões~ <de .profnn!dos a:olpes no 
::;;m,,ri~:o. que C$limarei nti(t t~~Uf' <"105 Tl'l.Pl'L'Sf•nt.nnt.es ~1a Saf.~âr1 
a .en0;.•gja p~u~a desfecharem~ poupandO .situações respe.i'ta
,.eis! e a. hatnlHla<le pal'::t at.tnnuarcn1. eYitando de~nr~:;anizaeür:-: 
arris~adas .· Mas~ actua1mente~ sob o qne se acha estabelec-ido. 
a c i I ta da. ::h~~peza r~ -e~:::.a. E· a ..:\:o::s{·mbl•~a C.onstituint~~ nã.n 
discu~e parce11as de orcamento. Encara a situação dos com-
J~~omlssos d~ RepuJJUoa~ t~l qual :~n~. existe; porque ,;;;eja qunl 
1~·~ a extC'nsao d~s reducc.oes 'QOSS1ve1:: neste nu naquelle exer
t-lClO orçamentano~ o ele que nao se pórle. é nrescindir. é deixar 
de arn1ar o Governo Federal con1 os meios necessai·jos. pelo 
Jnenos, para satisfazer ans seus deym·es na situação em. qw~ a 
·n.ep~blica o encontra~ e en1 que o. voto da Canstit.uição o 
dmXJar. 
· •Ora. cingindo-se a receita da União ás fontes parUcula
l'izadn.s ·no a1·t. Go d!) no~so projecto, a renda fiear-nos-ia. 
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:miseravelmente abaixo. da -despesa P.~tipuiHda. Ouae=' ~p.o os 
imposto~ do art. 6°? Importação, sello~ taxas t.elegraplucas e 
taxas postaes. 1\Ias. para o exerci cio de i89t~~ o Thesouro 
orca os -direitos de ·jmport.açüo em !15 mil .(\ a arre~adac:w d:·, 
sello em 5.200 contos. Som1na: i00.200 contos de réis. A 
renda postal. avalia-se em tres mil contos; a dos telegraph?s~ 
em mil. Ao .todo. r.ois, i04.200 contos. Mas, como o scrv1~.:o 
telegranl1ico importa annualmente em 3. 845 .contos, e o cor
:r.eio g~ral custa ·por anno 4d~ 565, te~o~. _u_m

1
. ª- - ~~ducçã,()1_tq~ ~.41_0 __ .... 

contos aos 10-i .200 da ren a, a · quac, por an"o, em u 1mo re
sultado .. ficará r·rdn1~da a 95.790 contos de réis. 

Nesse systema~ pois! em ultima · analyse, a receita nacio
nal fica exclusivamente circumscripta ao produeto das taxa~ 
de . imporfa~ão. Tambem. ao fazer da non::;f.ituição ameri~an:t. 
houve quem cogitasse no alvitre de limitar á . importacão o 
poder federal de tributar~ entregando os outros impostos ao 
gozo privativo dos governos locaes. l\1as a idéa não achou 
quem a sustentasse. e pereceu ferida m0rfalmente pela mais . 
brilhante imppgnação nas paginas do Federalista. Nem póde 
haver erronia maior do que essa em materia financeira. · A 
diffnsfio rl=-ts noçõPs scicntificaR na administração do paiz e o 
aporfeico::tmento do nosso regimen f.ributario devem tender 
consf.anfemcntc a reduzir .os direitos de iml)Ortacão. como~ em 
g~rnJ. todos os imp0stos indirectos. E seria monstruoso ado-
·P' :l .rrn,.·~ nrnn Con<=t.itui(;ão. anc C!lcadea~se o paiz a uma uni
dade trihutnria viciosa e condernnada: obrig-ando-nos ·á neces
sidacle ahsnluta de augmentar continuamente o peso de um 
in1posto que. pelo contrario. a scicncia nos· aconselha a redu
zir pro·~essiYamenfe. Um· orr.aiT!ent.o nacional · f~fl~do a se ·· 
alimentar perpetua e exclusivamente ·das taxas sobre a im
porta('ãn seria a mais excenfrica. a mais absurda. e a mais 
damninha de todas as novidades economicas. . . 

Abstrahindo~ porém~ do caracter anti-scientifico da 
emenda. apreciemos-1J1e sir.nnle:-;n1Pn1 e os resultados financei
ros. Eis · a sua demonstração aritJ1metica: 

Jmnortação. . . . ..... · ..... 
SeJio. • • • • . • . • . • • • • 
Correi os. . . . .· . . . . . . . ..... . 
Telegrapbos. . . . . . ...... . 

De~pPza dos Corrreios .... . 
(I)espeza dos Telegraphos .... . 

Portanto. . . . . . . .............. . 

95.000:000$000 . 
s·. 2on :ooo~ooo 
3.000:000$000 
f.000:000$000 

104.200:000$000 
4. 565 : oorú~ooo 
3.845:000$000 

8.410:000~000 
104.200:000$000 

95.790:000$000 

0~. s6 a de.spe:::a do Mh1isterio da Fazenda tom de absor
ver dois. t.ercos de~sa. importancia. Entretanto: cumpre . di
zel-o. 3JP.esar ·das rl1ff1l~nrlarles inherent.es ao nl!riodo ini,.ial 
do · novo re~imen~ ás exi!!encias da reor!!'anização do paiz. que 
temos em mãos. o 1\finisferio da Fazenda não augmenta a sua 
deRn.Pc::a: ret:}nl-a. De feito. no pro~ecto ele orcamento anre
~e.ntado -.ás · camaras~ o· anno passado. pelo· 1\finisterio 7 de 
JUnho~ a despe~a da pasta da Fazenda ~ avaliada em .. ~ .... 
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62.i02:f63$85·L Pois hem: para o exercieio de !891, essa 
secção. da de~ pesa federal é orçada, agora~ pelo Thesouro. em 
6!.016:1.94$655. Differenca para menos a· favor do orçar
mento republicano: i . 085 :971$1.96. 

-"-sshn, circumscripto o Thesouro Federal á receita que 
lhe deixam as em·endas à o nobre Deputado pelo. Rio Grandê 
do Sul, cujo nome pec-o permissão de declinar, . o Sr. Jul~o 
de Cast.ilhos ap~nas lhe restará<>~ pagas as despesas do Ml-
nisterio da· Fazenda~ .-:34. 773 contos para os gastos dos outros 
ramos da administração~ cu.io di~pendio~ aliás; sobe quasi ao 
triplo do que corre por aquella pasta. 

Cotejemos agora o producto ·das taxas do art. 6° com a 
despesa. geral da União. Avaliada em 2tü:Q mil contos, m-enos 
os 8.4i0 (.custeio do serviço telegraphico e postal}, crue já 
deduzimos no .co1nputo daquelle produ.cto, figurará elle na 
confrontação com a cifra de 191.600 conf:os (em algarismos 
redondos). 1\fas . .como as ta.~as do art. 6° nos ministrarn 
apenas 95.790 contos, havemos de confessar que ficaremos 
co•m um de{icit e·quivalente a mnis da metade da despesa: 
95 1nil contos de dP-ficit sobre uma despesa de 191.6001 cDntos. 
ou un1 de{icit 'il-c 95.810 C{)n.tds contra uma receita de 95.790 
cQntos. 

· .En1 f31ce <lestes dado~ mathen1atico~. digo-vos -eu, e nin
guem · tne poderia oontestar, a Constituição que se moldasse 
nessas emendas, não seria a base da nossa organização finan
ceira. seria apenas uma declaracão de fallencia, despejada, 
formal. immediata; não seria o pacto de nossa União, mas o 
pacto do nosso descredito: não seria uma affirmacão de re
nascença e :unl appello ao futuro~ mas uma . .confissão de ban
carro1a e um f.csfament.o de suicida. Ant.cs de concluicJ•1 o 
cx:crcicio de 1891, teriamos de pedir moratoria aos servidores 
c aQS credores do paiz~ lesados no pagamento do seu salario~ 
11a satisfaccão de suas contas, no embolso dos seus juros. 

· :Bem sei que .o illustre rep~esentante do Rio . Grande do 
Sul nos alvitra. amda. ·na sua en1oenda ao art. 12, uma idéa. 
qu~ S. Ex. nresume· supprir as deficiencias do seu planó 
~ubsf.it.utivo. Mas, que nos offerece essa emenda? Uma tax~, 
facultativa ao Governo da União, pa'ra os casos c~trao'rdina
-rios de crrfantidõde publica~ e un1 imposto subsidiario sobre 
a renda dds estados, na h~-poth~se de insufficiencia da re
ceita do art. 6°, en1 au~ilio ao pagamento de divida nacionaL 

.:\ prin1eira parte da emenda prevê apenas os casos . ex
-cepcjonaes de calamidade ~~ ~1'al. Não .conta, pois, com a in
~uffieicncia n1anifest.a da renda para as despesa~ ordinarias 
da União. .O segundo paragrapho da emenda, entreta-pto, con
fessa · imnlicitamente as duvidas do ~eu auctor sobre a suffi
ciencia da receita ·usual para a satisfacção de 11m dos ramoB 
capitaes da despesa~ ordinaria: o servico da divida federal. 
Todavia. quer para as eventualidades não ordina,..ias. n1as de 
-occut'renc1a frequente neste paiz~ onde vastas regiões do nCJsso 
t.errit.orio vivem periodicamente flageHadas Por calamidades 
da natureza n1ais grave. quer para a terrivel lacuna de pos
~ibilidade prevista~e apl)ntada no orçamento ordinario - a 
·emenàa não nermitte outra sabida ás finan~as federacs senão 
nma trr .. "Crr .~olwe a rcnd·'1 d•,.Js estado.~. : 

· · DuYjdo. senhores. que. a poder de estudo syste1natieo, io 
pudc.~se dc.scohrir systemas de taxação n1ais inconveniente do . 
.que e~se, - du:vidosissimo llOS se.us .resultados: perj,g"osissimo 

!J. 



-no i'{Jgimen -ue rel.a{!ves que cr·êa entré os estados c a- União~·, 
Ta.xas s9hre a. renda dos estados ~o ta..'\:as~ que os estado~ 
·pag-arão quando I.he-s approuver. O Go,·-erno Federal nune.a 
se p.oderia. consf.ituir -credor violento das P!·ovi:nc.ias da união. 
const.rangcndo-:-as pelo imperio dos tribunaes e pela ac(:ão 
·da força. n1aterial, pela. den1anda~ pela penhora. pela eoacção· 
ar1nada. ao· pagam{?nto {]c t.ribntos. a que as legislaturas locaes 
~c recusa~sem. Un1 systema que ahre a porta .ú. possibilidade 
;de taes e.onflictos. que~ digamos assim~ pelo proprio n1~cani.=-
1nn da .sua combinação: os pron1ove~ ·e Jnultiplica: não pódo 
:lrroslar a ana.Jyse. ne;m iP-In direi-to a p.ro'va de un1 ensaio. 
· R. depois~ dcixai-n}f"\ ]W:fg.·untar-YOS: :Xão vêde~ quP. por 
"~sP reg·imen o de~cmpcnho do~ compromi~sos da divida fc
dc~ra.l fica entr~~;ur :'l boa vont.ndc da~ assen1bléas JWOvincincs? 
Quando clleB~ nos seus orçamentos~ neg·arenl os rncios para a. 
:-:at.i:::faceão tias ta~~l~ impostas aos cst.ados pelo Governo ecn
lra.I. quando clla~ se ({('liiwrat·cnl a lhe -col'tar os vivc~rr.s. 
onde ha. de ir JJater o ~I'IJ0souro mendieante? Que prac,:.n. dn 
rnunrlo f'ffii,)J'r.:=::la I':Í n1ai:=; nm r0ai an go,·r.rno ele um paiz r.on
f~=--~nmentc dc~f.jtuido dr• fonte:-: fl.o renda para hnnr·ar a~ sua." 
dtvi,·b.; !' Nlfre~IH'. a t~;~•' !'i.·~pc"\if•'· ü di~<·r·ipc_:.ã.-:.• d,. autoridn
rle;; lfwa.0~·: :X:í.o Yt!-dr~ qllP ::.;(• 1 ro(~am. 41P:. ... ~P.- nt4Xlo. !amenlavrl
mflnlf\ a~ po=-içiic:' rnlrf"\ a l:niih~ .. ~ o~ f'~t.aclos? Xfín prrr.~
l•fliS QlJ"{\ .i{(•;;;J;al'IP o;.; 1~5-tado5 ~('t•ia·nl de 11r:1 Cln dratlt.P. OS fiado
l~e~ da rn iãtl. os m·hif.ro:::; du 5l'll crt'dilo. r~ que '' eapif.al. :.:olic·i
lado por r-lia no:; n1ercados n1onetnrio:-::~ t.•~ria de con~u11nr :1 
~ituaç:ão fjnaúeejra rle -dezenas de Ór~anle.ntos l00:l0S. antro::; ·de 
~~ntr:tl' •·rn qunlquN· 11':-tn:=-:ar.c:fío rie r-rNlifo rom .-. (inYPrno Fc"-

. (! (\Tll'\1 ~, 
... I. c t. • 

0 Sn.· .TüLIO DE CASTILHOS }:; OU1.'ROS -· Niío n.poin.dc)~. , 
0 Sn. RUY BAHBOSA (Jfínfstí•o da. F(t::,cnda:) - Co1loquP.

s~ S. Ex. na sit.ua{::ão de u1n capitali~ta ext.t•mJg;ejro. tendo 
·1Uuln d~"' er('d:l (1 <'Ol'f..ra ··) Hruzil. r: rl!ga-rne qtw coilfl!tll(;fl 
:r~!.\{lcria rontinuar a ter na pontualidade f1e . u1n paiz~ eujo 
;~:overno ncas:::c ·á merr~ rla~ Iegisiatura:-:: pl'1iYineiar~~~ qunntn 
·ao~ mC'in~ d•" :wndir aos ~ens eomprmni~S('\S de honra? (Nu.-
·,;u:·,·m:~o.<.- opnioJlo.r;_: mn·it"o brm) • ·· · 
· Ap-;:·c~ir~rno3~ ag:ora~ n p l~l.t! •) da C0m mis~fin. Pl'llflcic• ;·llr, 
qn<'. nl~m <ln~ 1 axas l'f'Srrvada~ ao~ I"'Sf.ado~ pelo p rnj l"'c.fo 
eo:D~tif.uc.ionaL ~c lhes der.m 1nai~ 10 % sobre'. o impo~f·.o de 
in1port.ação: n que ~~quh·nlc a abater de 95 a. 85 mil ·Contos a 
somma total .deste in1posto. Fa~amos~ pois~ as contas. e. veri
fiquemos neste -c:aso a que fica reduzido o Governo da União. 
Temos um·a I'f'crita~ q11f' s•· pnüer•á r~lnva1>, ·hojcl.. a · HW mil 
.-~.•r:.tos. talvez ainfla a n1ais. ;eon1 ·o achniravcl desen,·olvi.mento 
r-,or qúe vai passnnrlo (). p~liz. (:1..íJoiorlos.) 2\Ia~. rm n1ater1:1. 

. d~ avalial}ãO orç:amenf:.aria~ não dcv·cmo.s ir al•~m do::- dado.~ 

. ft"•rncc~do:;; pela vcrific~ç:ão n1ai~ segura (.Apoiados.) 

O SH. ELYSEC 2\lMtTf:\"S ·- Antes. rlc menos. 

o. ~n. Ht7Y RAnBOSA - (.:llinistro da FazmÚla) - Sem du-. , 
Y.lWl. 

Si {t despesa. Ol'ÇU{]a em 200 InH contos. contrapuzermos 
n ret.•~ita de HW mil. teremos nrn li('ficit de · 40 mil ~ontos • 

. :E::5:e dej'i(~it a.Yulta com o regimen pr()posto na Constituição: 
:iU~ t.ir·a :1 receita federal mais HL500 -conf.os~ cnrresponden-
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te~ aos hnpostos de exportação. e 5.800~ produ.eto. cakulavel 
do imposto sobre a transmissão ·da p~opriedade. Perfazem 
Pssas a-ddicõcs a son1n1a de 62. 500 contos! a qual~ abatida da 
i rn portaueia de cerca de cinco mil~ e1n que con1 o noY~ regi
me~-! decrescem logo os e~cargos da União~ se fixarc.'tl' pouco 
fr:::us ou menos. en1 59 n11 l contos. Care·cen1os~ portanto, de 
rcforç:.ar a renda. para. eYilar o rlesfalque previsto: c. para 
(;·ss~.:: fim. Yos propói1ho~ no n1eu relaiorio~ .cuja impressão vai 
aile:m.t.ada. os 1neios cuja applicação me p'arece mais effica7.. 

As alterações pro~po~l.as pela: Con1n1issão ·ao projecto. 
1-•o?.io eontrario. aggravan1 . esse· desfalque~ addicionando:-lhe a 
:--omma .cJ.c 9.500' eontos (dez por e~nto das taxas de im!por
l.acfi.o) ~ que o cleYa a 71 mil contos. Que ficaria send:o~ senho
J·.~~. a ConMi l:.nit,;üo~ a.doptadn ;:·::;~e alvitre~ ::;f'nãn un1 !H'f6;!'ão 
pnlhicci de"' bancarrota nacional ? Esse seria fatalmente o dcs
lmlae~. otiando nã0 an1anhã. {lepois; .quantlo não no primeit'(\ 
eon1 certeza no exercício h11mediato. (Apoiados.) 

E~ evidente. é fatal! · 
· Eu etH'\·o-n1c respeitoso ao patriotisn1o dos Srs. n1en1bros 

dn (:(,llf!'J'esso. que c.on1 hunanha facilidade .cortmn largo nr~t.~~ . 
a:-'~Unlpto~, v1:}nejando n1u~ilar em ·deien~ ·de 1nilharr.s r~P 
-t~nnto~. da no1Le para o à1a. a renda nacre-nal em lllll pn.1z 
:--ohrecarregado de co1npron1issos. ~las não· me inclino menos 
:ulmirad0 ante a viva-cidade da sua i111agiri.açã.o. Quizora. ver 
o~ m0us · contraclictorcs no posto do Governo~ con1 a ohriga
çã.o de resolYer .cstC'I 1Prohl·en1a: a: a.dmin.isb~aç.ãd do · The~onro 
nlwig·nda a 200 rnil contos de ri~spesa ~ e :::r.n-j(l::t aprmas por 
1:.?9 l)lil conlos de renda. · 

r~\lA YOZ - Cada lll11 g:asta o que 'pode e não o que ele-
seja. ::: ... 

O .Sn. RUY BARBOSA (Jf-in.istro da. Fa:.endo.) --:... O me;n 
int~rru.ptor desconl1ece~ neste ponto~ regras ,cardeaes de admi
nü;trnção en1 n1ateria financeira. (AJpoiadn.~_: ·}n·u.ito be.m.) 
Ha. dcsp~sas · ~1eces.sarias. sagradas. ratar~ nt) M1çarn~nto da~ 
nn'}fíf'~: c é s-6 depois de .. ter avaliado a ilnportancia . desses 
:-:acrifieio.s inevi.laYeis. ·qu<' o legislador· Yai fixar a r0eeHa. 

_A~ naçõc:-- não podmn ·eximir-s·e n. oncargos . .quaüdo. as ncr.rs
·.sidadf's clC' sua existencia- lh!o.s ün}1ÕE'nL ('JJb.tito 1Jrnn.: 1tL11:ito 
/)f?Jn~) Sua. r.ondi<:-ão não é jdentica .á do pae ele família. ~i; 
do individuo previdente c morigerado. que póde aU• recluzir
·f'P :í. fome, r,ara 111anter a sua honra e satisfazer- os ~cus .eom
pt•nmisso_s ~ (1.lluito opoia!"los.: 1nnito bem. c OJJd'l'tes.) · _ .: 

Os nohros repre~entanJcs · r1ão eonsf'guirão aluir o meu 
raciocinio. c01nhater .o meu· calculo con1 inll}Ugna<:.õc-s par
eiaes ..... a 1un ou outro algarismo. :Mais dez. menos dez mil e.on
i'ns. na il11n1ensidadc . temer0sa {)essa differencu. não alteram 
n alcance· dag proposições que acabo do estabelecer. (1.1lu.ito 
hr-m .. ) _\ di~l.ancia é· tãn de~mc·~nrada que. cortem e.nmo eor
la1:em. larga 1narg·cn1 · sobrará sempre. rüais que suffic.icnfr 
r•ara. nos leyar ao -dc~a~trc nacional. (Apnin.do.c:.: niio n.po1~ndn.~ 
~' apartes) • · 

Venhan1. si são capazes. os t.haumaturgos que n1c impn
g:nan1 •. eonYcrter em realidade essp,. al)surdo n1at.hen1at.íco . . sa
fü~fa.zenrlo con1 uma. receifa (le -13B.OOO:OOO$ a úma (il":-;pt:'sn 
llC 200.0-00:000$000. 

O SR.- ZA:\I.\ - :\las__. ao rnenós .. p6de-se op~rar o_ milagre:. 
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rtão augn1entando .tão desú.1esut-adan1ent~ . a _despesa~ como n 
Governo ·pr~vi.sori·o tem f~ito. (Apoúu:los e' n{io . apoiados). 
Era preciso · que o nobre Ministro deni·oristrasse que cada uma 
destas verbas de augmento tem sido de indeclinavel necessi
dade; emquanto não fizer isto, a süa argumentação não pro-
cede. . -· 

O SR. Ruy BARBOSA (Jlinis.tro da Fazenda.). - Quaes 
Yerhas de orçan~ent.o? ~ã-o c~ütmos analysando aqui un1a lei 
de meios . . Si esse fosse o objecto do debate~ os represen
tantes da Nação poderiam in_digitar~ -cada qual por sua vez. as 
economias aconselhaveis~ e o exame rigoroso ·do· assumpto 
no's habilitaria a discernir a pra.tieabilidade. ou impraticabili
dade dos alvitres propostos. Mas o que dis-cuti mós agora são . 
as bases financeiras da Constituicão~ o seu regimen organico; 

. iBI.o é. a estrucítira pern1anenf.e 7 sobre a qual se hão de tece1' 
· os nossos orçamentos annuaes, crescendo em proporcões, ~ 
1naneira que avultarem as necessidades ordinarias e extra
-ordinarias do Thesouro. ' Essas reduccões~ exequiveis falvez 
hoJe~ mas talvez jneX~equiveis amanhã~ corresponderiani a 

. uma situação transitoria. Não podem justificar~ portanto, a 
inauguração de um systenla definitivo. estribado no pre
supposto da perpetuidade de economias, que brevemente se 
i)oderim frocar rm a;;gr:~xa~ões de despesa. Ow::.o discorre- · 
rem. como se estivessemos preparando a lei orcamentaria de 
1891·. Pojs será possiv·el fazer -Qo ürçumento ele um exerr.icio 
un1 circulo de ferro para todos os orcamentos futuros? SuP
ponhamos que ha gran(Jcs côrtcs~ que dar. na dc~pesa cal
-culada agora.· Podeis assegurar eternidade a essas economias? 
Si as fontes de renda. a que, na Constituição, reduzirdes o 
Governo ·Foderal. não. derem de si mais que a receita estricta
mcnte precisa ao paiz no a.nno• vindour·o • . onde ha de a União ir 
buscar n1eios d~ subsistcncja. quando as suas necessidadesr 
J)OS ánnos subsequc:ntes; 1.ranspuzeren1 essa n1:edida? · 

· Pouco ~e rne ·daria," SPnhor,~~. que se proçedesse~ agora. a0 
inventario dos actos da. Di-ctadura, . que QUvi. · ha pouco, argui!' 
do desncsas hnmoderadas. · Tiven1os a fortuna de n1ud-ar a 
nossa f6rma de governo por uma -revolução sem sangue, nem 
desordem~ sem exPoliação, nem violencias. Sob este aspecto, 
o nosso exen1plo é singular na historia das revoluções . Si a 
levassen1os a cabo, sem ao 1nenos augmentar o orçamento tri-
. Yial ·da dPspesa. teríamos 1 an1ben1 nesta TJarticula.rida.de for
necido á His1oria o prjmeirn especimen conhecido. at(~ ho.ie . 
;!\ias. si o nfi.o fizen1os. não deixá-mos de fazer muito. fazendo 
() que está feito. · · 
. ·Quando se an1ontoa.n1. :porén1~ ar.-eusações-, para nos es-
magar sob o peso dos nossos erros em mat.eria. de desnesa. · 
não esquecmn rea-istrar. no halanco. GS actos de severidade fi
nancejra~ que assig:nalarn~ por outro lado. a nossa adn1inistra
~;f:ío . N.i=io esouBt;nm que. só no capitulo rof.uladn sob o t.if:tJln 
de · auxílios á. lavoura, pnupámo's ao Thesouro 40 mil contos 
de réis; que~ com o reco1him~nto~ .hí quasi concluido~ do em
prc•stimo de 1889~ alliviámos o orçamento numa son1ma an-
11ual ·que. de 3•. ltOO contos nos nrimPir-o~ exercidos. subirá a 
~ .455 ·contos nos exercicios subsequentes: que! com a conver
são das apolices de 5 a :i· %. teremos firn1ado ainda un1a e·co-
non1ia permanente c~ -eonsidcravel: que ouffas econorniac:. d t 

.natureza .constante e ordem elevada proporcionámos ao Th~-
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·souro~ habilitando-o: .P·ela · co branca dos direitos de importa
ção mn cur-o~ a effecf.uar o .serviço dat=: sua~ rlP:~pesag !W exte
rior,- independentemente das flu:etuações do cambio. . ver h~ 
corresponde-nte, en1 todas as liquidações annuaes. a muitos nü
lhares -de contos; que outra derivacão annual de milhares de 

· contos encaminhámos para o Thesouro~ com a ex:tinccão do 
contrabando na. fronteü·a do Sul; que. por ultimo~ acabamo~ 
de assegurar ·ao paiz o resgate gratuito do papel-moeda em 
qois terços de sua importancia total. 

· ·E;· si; apu:-adas e· ·contrabalançadas essas contas, .. ainda nos. 
qnizerem ouvjr como ré os ... 

·v· ozEs: - Nunca ! Nunca ! 

O SR. Ruy BARBOSA: - P.erdo:em-me ... Não me refiro 
aos nobres represent.antes da Nação, mas aos a<iversarios· sem 
aln1a. nen1 escrupulos ... Não me refiro aos membros deste 
Cong:--esso~ :rujo patriotismo paira ·acima de baixezas e mi-
sei•üls. . . ·· 

Quando. . . não como criminosos at'rastados a um tri
bunal. . . não nos humilharemos a esta h~·poLhese . . . mas. 
como homens de Estado, responsabilizados perante a opinião 
pub1ica. nos abrirem esse plenarioJ' cujas s·~.ntenças não erram. 
o simples aspecto elo paiz. a sua prosperidade. a flo·:-escencia 
·du.s suas rendas. a tranquillidade do comm·ercio~ a àdbesão da 
indu:-: fria. a confiança .geral pronunciarão. por nós a mais elo
quente das defc~QS. (Apoiados; aparte.~.) 

O SR. Ruy BARBOSA - Senhores, eu desejaria aos meus 
antag-onistas. aos nossos condemnadores. a fortuna. a ben1-
avcniu:rnnça ·de occuparem postos eguaes ·ao nosso nestes treze 
~·nc~~es de tran::-r.. 

·o SR. NILO PECA::-\HA- A occasião não é para o proceS50 
da Dictadura -e -de seus 1nini·stros . · 

O SR. E~ YSEL:• I\fARTINS - V. Ex.. continue· no •seu ·jis
curso. 

O Sn. Rv·Y BAnBo~.\ - Quando nos provncaren1 ~o tri
bunal da ·opiniii.o. não nos arreccaremos de responder pelo 
crime d.e. te.:- recebido a revolução das mãos da força· trium
:phante e conduzil-a~ por treze mezes de ·~ictadura~ sem un1a 
nodoa de sangue, sem uma interrupção na vida .ordinaria do 
paiz~ s·e.m a menor quebra no seu credito, co1n a sua adminis
tração illesa, a sua· tranquillidade perfeita~ a sua riqueza c:·es
cente, preservando esse d~posito · sagrado:. es$e thesouro de 
honra~ para, atravéz de· obstaculos, perigos e contratempo-s, 
entregai-o, como o :entregámos~ nas mãos .sobe·~anas da Nação. 
(]}fuito bem; 1n1.tito bem.) 

O· S.r .• TosE" MARIANO -. - O povo brazileiro ajudou perfei
t::llmente o Governo Provisorio . 

. (Ha_ outros aparteS). 

O SR.. Rv"l.- BARBOSA - Na parte d:e. seus actos~ que ne
cessiten1 de emenda. ·O Governo Provisorio nunca excedeu o li
mite dos erros ordinarios (Apo1:ados), aqueUes pelos quaes 
nunca ~e responsabilizou a administração do paiz sob o re
gin1en extineto. ·· Sacou~ talvez~ dBmasiado sobre o futuro~ ar
rebatado no d'esojo de aN~elerar~ por impulsos arrojados, o pro-



gi•esso material ·de paiz; e~ · no ardor dessa aspiração. assutníu. 
talvez~ para o Thcsouro. responsabilidades excessivas_ l\Ias 
essas~ até certo pont.o~ ainda são susceptíveis de n1odificação: 
e~ segundo os calculos do l\'finisterio da Ag·ricu1tura~ nao eo
ltwçal'fí.o a on(')rar-no::- :-;t·nãn ('111 1nnn: qujnf.a parle no o't'(·.a
l11{!1Ül) de 1.892. He~tam as dcspe~as Tnilif.ares. A este resp:eHo~ 
-o~ espíritos reflexivos~ ·aquclle-~ que conhcccn1 a differcnç.a 
r•nt 1·~ phanlu~~iar ·e g·,>vel·nar" ~ntrí~ oeg·ani.zar prog:ranuna-s e 
lifiae con1 as difficulda.des polit.i.cas de un1a g~1?.1 .. encia adnúnis
trat.iva~ -· - elles· qüé ·digan1 ·si poderian1os ser exigentes. c· iú...:. ·· 
trm1sig:ent.-e.s ·cotn esse elemento preponderante: na revolução~ 
l!lemcnto~ que~ tendo-nos a'rmado~ g-raças aO' seu ·espírito li
hera!~ para; a conquista da liberdade repu!)lican~ eobriu-sc--, de. 
gloria e serviç,os inestin1aveis ao paiz. !\ão ha revolução scn1 
dcn1asias. Feliz -a que. se ·COnsurnma, ·como a nossa~ sen1 cruel
·dadc~ nen1 deshonra~ ú somb:.:"a da liberdade e .da .paz. Querel-a. 
nxf,remc de erros. é ignorar a pressão incalculaYel de interesses 
imperio~os e :f.'or~·as de~encadeaclas~ que. em período::- des~es~ 
pesmn · .sohrc os h ombros dl?, uma dic.tadura. As n1ar1~s rcv.o
lnC'ionnl'ia::- tt>nt vagas il'resistivcis. Só a rcprcscntn.tfio ll:l

eional~ dP.pois de :r·estab'elecida a legalidade~ lhes póde, recehrr 
~'• embate no quchr·a-mar ria sua auctoridade sobr.:!rana .. 

Pcrcorrri a hi:;toria das revoluções~ · :,~specialmente da
quellns~ onde se pronuncia e prcdmnina o cle1nento n1ilitar .. 
f:on~idcrai. d.::noj~. a 11os::::l: ,~ ôizP.i-rne onde. aqui. as eom
JI10tõcs~ as. cat,ast1:·ophcs. os h()rrorcs. que. pór tod:.i a parte. 
acOIY1panham esses t.err·iyeis espasmos sociacs. Examinai a 
1.radiyã.o {}a5 dir.tacluras. particnlai"n1ente daquellns a que ~ 
allianç~a intima .toln a Jorça- arma.cla confere o privileg·io ter
J:·ivel da i mpunjdade; e apontai-me onde a encon1.rastes~ .hí.- · 
Jnais~ S{\m t;~·mnendo.s e .sanguinosos excessos nõ poder~ sen1 
insolentes e inc.oinlnensurav~ejs abusos na administracão. 5·ern 
a extcnninação systen1atica dos antagonistas -do gov.eÍ'Ilo~ sen1 
a dissipação infrene -dos recursos do Thc.souro~ sen1 a coli.fis
ração g·f!ral das liberdades .I} o poyo. Confrontai. agora~ eom. 
t:.·sses p1·ecedcntes. o qu~dr·o da revolução f]e: 1.5 de -noven1b1?o. 
tolcranf:.e~ pacificadora~ reanimadora .. .A esse r :e.sultado inau
dito não lerianlOs certmnente ·Chegado. si não fôra o tempera
rn.enf.o excepcional dó povo hrazileiro~ sua hun1anidade~ sua· 
(]oçura~ .seu esph·ito ordeiro~ 5ua disciplina. n1ornl~ sua indiffe
l'enea <i.S · 1~xaggerações. }las to:das ·essas .qualidr,des scrian1 cYi
d!:ntcnlmlte bnldada5. ·si 11ão fosse a inodera0ão! a -moralidade~ 
a- firn1eza ·da dict.adura exercida pelo GoYerno Provisorio. En1 
situ<tções como a. que acabam.os ele at:·aves·sa·r~ a desm~ientação 
do pod'cr feria. detcr1ninado transhordaJn:E':nto de paixões irre
prcs~iYeis. explosões furiosas. reivindicaç·õr-s desenfreadas. e 
eügas~ que abysmarian1 a socie,dade na rui.na e no desespero. 
Pal'P:;~·l'-rn-e. pois~ .:'t•nhm7 cs. que ·este. Govm~no não poderia~ já
Hlais. avaliar-se pela craYcira dos governo;.; de cxpedirmte. da~ 
<lclnlinistrações ordinarias~ que. adorn1ecen1 .su.aven1ente a sua 
nsterilidadr:~: no cxp:~~dirnte 'dos dias calmos~ sen1 obstaculos, 
re~ponsabilidades~ ·llCln r,i~co. (A.Jwiados: ·muito be-rn.) 

Faltas~ abusos~ tr~\-:f':-OS elle-. por certo . Todas a·s adn1inis-
1 .l :at::õe~ os têm. todas hfi.o-de fel-os. por melhores que s e.ian! 
as .suas inte-neões. Como não os conunetteria un1 governo for
t/<Hlo a. adn1in.1strar f6ra da legalidade ? Senhores~ a · legali.da.de 
não 6 só u1n baluart~~ P'H"<l.. os adnünistr-ados ; é tan1bem: sobre-



,......_ 637 

tudo~ onde houYer 110s howen::: dt! E·:;;~ado o ~·f.mtimenl.o do 
dever~ un1a coura~a para os -ãt.I mi ni~t.radorc::;. .:\quelies que 
!t•xt!reeranl o go,·erno de'!'3t,_. paiz em situa~~Üe5 ordiuari:t:->. 
sonden1 as irnpressões de sua -memot·ia. e ~:·c~cot•dc.!m-:;e da 
pressão ·fxercida sobre cJs ::;c~us ado~ :lJelas •!xig·c:nda-s Jo jul.•.·
resse. pelas inveteradas tendcncia:5 alJusiva:; da uos:;a adminis
_tragão, pela n1ul tipliddade Jas pr4?.tençües políticas. Entre
tan~o~ para se ~broque-lar contra essas ünpo:;ições~ contra esse:; 
pe:·1g-o.~~ a legalidade os arn1avã co1n -o seu non po.~· . .,nmus. ante 

· .. o · qual tinham· de recua1~ ·as an1biçÜ'es · p-m .. ticulare~-=--- Goncen
t~·ando_ e_n~ si todos os tJoderes, .ob!·ando s~n1 o ái)oiO d-e· par
tldc)s~ lll1Ciando os .. .seus pass·os lJela desh·uH:ãu das inslituieõus 
1"und:lln1iernta-es~ a Dic,tald'llra r<!vo'luciona.ria· viu-!:l'\1..: -cntr.eg·ue. 
s-en1 esse abrig·o tutelar. á aceão int.ilnativa de toda-s as influ
encias~ co1n as quaés os inte:r~esses da ordem: as conv:eniencias 
da .paz~ a sorte da reYoluç~ão nos in1punham a necessidade· de 
l.rJ.nsigir a. hmn do paiz. Ilnag-in:ern-::.:e- agora a~ dii'ficuldades 
incaleulave_b que a eruciavam. Ent.l·etanto: a::; ~uas culpas não 
transpuzerarn o.s lilniü!~ ·das culpas u~uac5 ua admin_istração~ 
pc.:'l~s quaes. u poder~ cntl'e nü::;~ nunca. re.spo·ndt\U~ c a qu-t· 
n1u1Lo n1enos poderia furta:·-se un1 governo absorviào · pelas 
preoccupa~ões .r.:xtraordinaria:; cll:! u1na 1-!noca inco.mparavel na 
historia c:lo paiz. (AlJO'iados.) .. · 

Crc~hnos despesa~ cxag·gcrüda.s pa.t·a o l'uluro c~:xerdcio ·? 
:\las~ ::.:i ,essas despesas não levaren1 a diffcrença de 2.1 Inil c.on
J:os ent-re esse e o ultimo liquidado~ clifferença que· eorrcspoude 
a un1 período d~-dob anno:3, e que se contrabalança por uma ex
pünsão inaudi1:a da pr:ospericladc. nacional~ essa di1Ieren9a, 
t::(msideradas as difficuldades atert·adoras que t.ranspuzemos 
j ncoluiiles~ e os n1agnificos 1·esu-ltados a que pela revolúção te
remo~ cheg·a.do~ rep1·c::senta a 1nais vantajosa. das permutas~ D 
nutis baixo, o rnais n1odico ·dos pre~JOS pela -conquista da H.cpu-
JJliea. (.Apoiados_: 1rt11;'ito benz-.) - -:: 

· Xão esqueçaes~ porén1~ que -só _por u1na .cousigna~ão: au-
xílios ii lavoura, o :Ministerio .da .Faze-nda, sob o Governo Pro~ 
viso rio: poupou ao. Thesouro· 40. üOO ·contos; que a :csstt eço
nomia~ já apurada~ ac-cresce un1 sy.stema. de ~reducç.ões c v~n
tag;ens pcrnumerrtes creada-::; pur e:;;Sle Minist:L'rio no-s· juros -da 
tÜYida -publica, nas diffe·ren~,;as ode cambio, no papel n1oech1: na. 
arrccacla.;ão da renda~ 11a fisealiza~.:-ão -da ctcspe'sa; '!..~ verei~ s i 
J-IUÜG"lnos ten1er, perante a o-pinião e perante a Hi·storia. 
da ~r·esponsabilidade, que, -n!e:Sta parte~ nos possa caber ! 
(A.poh.tdos; ·muito be-nL.) . . 

E'Stuclai. ém. todos o·s tewp-os·~ os =anna·es da~ revol u~.:ões : 
ac-hareis senipre a .avidez dos partidos, a desorde111 da~ paL~ões, 
a in:3o'lencia dos vencedores~ a e1nersão ilnpetuo.sa d~· ~1oyós _in
teress:c•.s sociaes, a· p erturbação das nor1uas adn1ln1strat1Yas 
determinando enorn1-e:.S- reCJrude-scen:c-ias na despesa do Estado. 
E.· lernhr.a.uclo-vos dest-a. liceão. cUreis. ern vos:sa con:s.ciencia. 
~Ótejando :{), -rrus:::u attiYo ·e o~ uósso -pas:sivo~ si são! exag·gerados 
os sacrifícios de vinte ou :trinta nlil contos~ in1postos ao paiz 
pela rüvolução de 15 de novembro, a tro·co da organização .ela 
Republica~ do asse11tan1ento -dos alicerces -da Fede1:ação. c1n 1.?-ln 
;anuo de paz, -dé ord_em, de· bon1 senso: de cred~to, de satl.s
Jacção e pro·s.pcridad·e nacional. (Calo-rosos apo_urdos; 'ln7.t'lto 
l.Je'm,: 1nt1.,ito bem,.) 

·u:\.rA vQz - De 1~e.for.1nas incomparaveis. 
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Com que 1\eeursos, em ,compensação, habilita o nosso pro
.i e c to os estados, para satisfazerem a essas responsabilidades 
da posição que vão occupar? 

Primeiramente, com os impostos de exportação, cujo pro
dueto póLie estima:·-se em 17.000 contos. Já não é pequena a 
Lloncessão. A commissão encarregada, pelo Ministerio La
fayette, de rever a nossa legislação tributaria, dizia a esse res
peito: «Ceder á receita provinda! a enorme il!lportancia de 
16. 000:000$, que em tanto orça o produ c to do 1mposto sob~e 
a exportação geral, ou mesmo a metade delle, como a alguns 
parece, seria abrir no orçamento geral uma brecha impossível 
de reparar; pois não haveria onde ir buscar fontes de renda 
em substituição daque.Ua. Equivaleria tãQ imprudenté medida 
á decretação da bancw•J·ota dp Estado ». 

Já não é pouco audaz,. pois, o passo, a que com essa de
ducção nas rendas f ederaes nos abalançamo.s. 

Em addição a esse imposto se transfere tambem para os 
•\stados a taxa sobre a transmissão da propriedade, cujo re
sultado sobe a 5. 800 contos. Digamos 6. 000 contos. Ao todo, 
:23. 000 contos de réis. E, como vêdes, não levo em conta o 
tributo ·sobre a propriedade territorial. 

O SR. PRESIDENTE,- Peço permissão ao nobre Senador 
para fazer uma observação: a sua hora esLá terminada, mas, 
como o orador que· está inscripto em seguida, o Sr. Chagas 
Lobato, cedeu tambem a palavra, tem o nobre Senador mais 
uma hora para continuar o seu discurso. (Muito bem; muito. 
bem). 

O SR. RuY BARBOSA - Muito obrigado a V. Ex. e ao 
ilobre Deputado que me honra com a sua benevolencia. 

Confrontada, pois, a despesa emergente ( 4. 300 ~~ontos) 
eom a receita em perspectiva (23. 000' contos), sobeja,, a favor 
dos estados, uma different:-. ~uperior a 18.000 contos. de réis. 

Eis, em summa, o que se tira ü o que se diá. aos estados; 
DE'spesa accrescida: 

Justiça dos u;.t.ados. , ....... . 
Repartições dE policia ....... . 
Pela pasta do Intelior ....... . 

Receita accrescida: 

3.279:923$924 
730:938$667 
312:000$000 

4. 322:162$591 

Exportação ...•....•...••.. ·-•• 17. 000': 000$000 
Transmissão de propriedade. .• 5. 800 :000$000 

22.800:000$000 
4.322:162$591 

18.477:837$409 

Ante estes algarismos, Slenhores, sustento eu que não têm; 
hão podem ter o menor fundamento real os receios, espalhados 
em certos estados, de que. a Federação, nos termos do projecto, 
os inhabilite para satisfil.zer as suas necessidades interiores. 
Estamos em presença de· um ve,rdadei.ro panico, de um pheno
rncno 1rreflexivo de medo,, manifesto nessa persuasão, em que 
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luhor<1n1 n1uito.:; n)eniliros desta Ca5a. de que os cslados não 
r;udcrn acceitar esse .plê.ÚlO: sern se- e~ondemna:::em á ~uiseria. 

2\'c:;sa~ -ire:::; fontes de renda~ que o projecto lhes reserva 
pl'iYc.Üiyaml..mte~ de que o projecto exclue absolutmncnte a 
Cniã:o~ ou~ anie::;~ .ern dua.s de5~as i'ontcs apenas~ .as taxas soJJr~c 
a exporütção e sobre a tt·<nlSlníssão da propriedade~ -sohrmn
Jrlte~· n'l'eios p<Ira. a Yida ~e-m estreiteza nu ·seio da lf'e.d-e1·ação. 
Depois~ scnhore~, resta · aos .e~tados, ·por e:\."})lo.rar~ ·ntstissin:o 
campo tributarjo. nunca eri:3aiado ..sob a l\lonarcllia. Não h a
vemo:; de cing'it·-üos, cnn Ina.t{~ria de ilnpostos, ao.:; instrumentos 
enJerl·u.iados~ ás j'ontes ef:i·.:assas~ .de que .se su~V.:nbavan1 as pro
\·incias IW antigo reg·ünen. Muitos ;::an1os. de mate:riR trjlJu
LaYcl estão por ahi ainda Yirg.· ... ~ns; .,;· ~sse. · can1po~ sobre o qual 
a müig·a achninistt~a~~ão pa~saYa~ c rep~!Ssava, se1n utilizai-o, ·-.! 
Yasto~ ·!';Cg:uro , .. de .cou::;ideraY,.!l fecondidacl'.'. .:\ incidencia f.] c) 

nosso 8y5b_·ma t t·ibutario l'Oncentra-se 1.\m dít·t.•ctõ~~~ de ~ que pu
d'cria. d(·SYia·r-;-;l· a5~az~ :::em .dc.snlnl.ag·em <H·r.cn1on~Ja pa.1·a a 
renda~ t\ dPixa. pot oceupar unt: Iarg·o t.crl'erw~ onde ha toda 
uma t'cJllwita .inealcul-~Y•:-1 ~ que. t(•Jltar. Cada. go\-t.'l'no copü1xa. 
a esse l'espeito~ o seu antecessor; as -c<unal'a~~ que a política e 
a o rale:• :·ia a1J~1Jl'Yian1: nunca tivcrmn tempo d(•, estudar a r,~·
t)t•g·an.í%a<;ão t.l'ilmtaria do paiz; e as proyincias,_d.c.voradas pelos 
j n teres~es el e i.toracs dos p~u·tidos~ vegetavan1 no reginl~~n tra
(/ icionaL incapazt~s de devas-sar horizontes novos. E~ disso que 
cal't~,cen10s d~~ sahi :·~ a poder 'de trabalho [:~ estudo: consultando 
11u~ llúll:-5 t•xemplo::; ·as po-s~ibilidades de enriquecer a .reccil a 
nucün1al c lot:al eo1n a cxplsn·a~~ão desse::; opulentos mananciae~ 
'(IL•sprezados até ho,j c entre nós. . .. 

Quando, Sl!nhores, a. ..:\Inerica dQ NorLe adoptou :, a fól'DHl 
J\ •dt•r-u tint. ( 1.'3 1w.' :- mos receios sur.;;i!·am alli ·nos espiritos. 

Duvidu'u-~e pl'ofnndamente de que aqw~lles estado:-::. em
iJ')lll'ei·Tclos e deva:stados .pela r cvl)lução 'e. pela dcsorden1. ... 

u:\1 Bn. nEPHl::SE":\TAX.'l'E ~·- Durante nove .annos. 
. . 

o· !Bn .. .Rcy BAllliO::U - ••• pudessem arrostar a::;· des
.l .. H~~a~ de urn g·ov erno fe.deral rc.~gulaTmente orgãnizado . . Dizia.
$C então: « .Tá os ·contribuintes n1al logrmn pagar as taxas niu
nicipaes~· a~ t-axas de c.ondado: as ta:x~.as dQ~ estado5. C01no sup
J.Iôr-Jhe::: 1."ort_;a..'3 para a;gu·enta.r o novo fardo, c-om que o~ 
virian1 sol)l·ecarr·egar os tributos í'.e:deraes ? » 

Entretanto~ I)Ol' aquclles ten1pos~ Ha1nilton calculava .apenas 
em u1n ·nülhão de dolltu·s (dois. ·n1il ·contos) a sonuna da des
pc~a (le todos os estados~ e prog11ostka.va a contin:ua<:;ão desse 
úl't:-an1cnLo po1· n1uitos. annos ainda. Não podia sel'" mais nlo
d,_:s t.a a e~eala dos ouus inherentes ás n ecessidade.s do1nestic~ 
dos varios 1nen1bros da l}nião en1 projecto: dois n1il conto~ 
mn1ua-e'5~ r·cpartidos po~· treze estad-os. Pois ·hem: o censo 
mn1:!ricano en1 1880 escriptu.ra: ·como- resultado s'ó da ta:J:a geral 
..... ·ol.Ire ·t:t p1·op'riedade~ ·explorada alli pelos e.sta{)os~ a .quantia 
de 313 nlilhõc·s de dollars~ ou 626.000 contos~ não se compre
hendcndo ne-sse con1puto o producto de var.ios generos de tri
JJutos instituídos na l egisla~-ão dos estados. taes co1no o bn
posto p essoal: o ilnposto sobro indnstrias e profissões~ as taxas 
sobre · os direitos -das con1pauhias, os títulos de ea1ninhos d e.::· 
ferro~ as heranças e legados. E esses 626. 000 contos repre~ 
s ent.an1 apenas' o imposto pago aos estados sobre aquella parte 
da propriedade: que nãp póde evita:r, l)Or n1eios. furtivos: a sa-
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ti~fa<;~ÜO dl!'SSC CllCargo. }Ja:t'lc UY.aliuda CH1 ·17 lJilbües Llc I.Jolla1•:;, 
estinHuldo-sc ern não n1enos do triplo, isto é~ en1 não iucno.s d~ . 
51 bilhões~ a importanda da fortuna particular. que se ~ubtrai 
ao pagamento desse' tributo. , · · · 

~ote-se ·QUe não me refjro ao irnposto tcl'ritorial. nm~ ao 
ünposto (Jt..NJ•al ,~ob1·e. a prop1·it)dade. Esse encargo ·r.ccá.i englo
badamente! sobre o. total dos h a veres do contribuinte, segundo 
as suas :declarações~ · corrigidas por . un1a fiscalização que .. se 
constitue, en1 cada Ests;tdo, numa junta rectificadora (Boa1·!l ot 
Equal:izaUon) . Elle abrange a propriedade real e pe5soai. não 
sô a terra, .as construcções, toda? as expre:S$Ões directas tia ri
queza~ como o conjuncto dessas re:pr:esentaç~ões convencionaes 
della~ a que os ameri:canos chaman1 tJ'ropriedade intfDl{Ji'oel: os 
títulos~ as ac{~Ões~ as dividas de livro, a renda. Eis a base desse 
iinpt)St.o. que!' apesar de enormeriienl'~ núrlado. apesar dH redu
zido pela fraude a trcs quartas partes do seu valor, -dispens'' 
annualmentc ao 'rhcsouro dos estado~. na União Americana~ 
(Juantia egual ú importancia. ue quatrO. annos de re·ccita nn.:. 
cional no Braz:il. J!: são esses os· estados~ .que. lla. noventa anno~,. 
~~~ assu ... tavmn ante a c };"ederaf.lão~ :reüca·nd'l! :não poder reun!I~ 
:dt)is tnil contos annuaes para as despesas deU a . 

. T:i se ex:perinwntou, porventura~ cntr1! nü:-:;. esse iluposto 
fe~;uudíssin1o ·? Nen1 sequer ensaián1os ainda o imposto •:;obre a 
1·1.mda~ tributo justisshno~ reparador-~ indispensavel~ úrg-entc .. 
(.4.puia.dos.) 

.Xão podemos. não podem os est:ad:os l.ambem l'Uc:·•.lrret.· no 
i•nposto sobre o alcool, ao imposto sobre o fnn1o ? (.4puimlos . )· 

O Trnposto sobre o alcool~ scnhore·s; :esse~ po·r si :;,). f<.!lHlc~ 
anuualmente:o etn Fran~a~ 248 nlilhões. de francos, na ·. Ing-la
terra. ;j:JG :tnilhües. nos Estados Unidos. 351 tnilhües. E' um 
jn1po:sto~ :por assini dizer: tlniversa.l. «Os :paizes mais . adean
t.ados >>, ob~eJ·Ya. Sl.ourm. «não Lêru receado sobrecarregar o 
alcool .coin o peso de tarifa:; exorbitantes, ·C estreila.r-lhc o fa
ln·ico. a cirvulaç~ão ·e a venda 1Ü1s presct'ipções 1na.is rjgorosas. » 
En1 J~rauea. onde esses encargos são menos t;·ra.vo8o~~ esf.tí.-se
Jhes aconselhando ainda a ag·grav.agão. Na. Iuglatcrl'a. elh~s :t'or-
Hccctn ao Thesouro do Rei.no a quarta o:u (jUinta parle (Je s u_a 
receita.: 

Na União .Arnerícana. durante. os v!nt:.e unnos dec<JLT.iclos 
~~ul.re. 18ü·2 c 1883. o imríos Lo sobre o ulcool .e o talJaco produziu 
a sonnna g-igantesca dr·. 1 . 79G inHllúes dt! doHars~ P.agos t·om 
1nenos diiTieuldade e <.t~trito Jo .que todo::; os outros impo~to:-::. 
federaes 011 locaes. Em. rnoeda bra.züeil:a. são 3.5H2 1nilhües de~ 
contos .Cfc réis. No n1esn1o dcc.urso de lt'n1po a producç.ão na.c~.ional 
tio ouro c prata foi .apenas de :1.298.763.792 dollars: ou 2.GOO mi
·1 l1ões de .contos. isto é. eerca de tnn: terc~o n1enos que- o producto 
total u1) inlposto sobi·e .o nlcool e o fuino; c~ ao püs~o que a 
arrecadac.:ão· .d·essc ·imposto não absorve. sequer 3 % % da :-;ua 
~omma~ o ouro e a prata custan1~ sob Q\!tt·as fôrmas . .de valor~ 
a ilnportanci a total da producçãO': dollar p01~ do lia r . . 

Qu(~ obsl;aculos nos inhibem de ron1pctr ean1inho por esses 
.rumos ine:x.1)lorados? E, antes de tent3:l-os, ,que Inotivo r!l
zoavcl ihaverá. para d:esaninlarnws da sorte dos ·estados. nao 
lhes vendo outra salvação~ a nã(} ser em combinações .leoninas .. 
que arrastariam a União . á ruina e á deshonra ·? 

0 . S.R.: ELYSEU l'tL\RTlNS ~ ·Ap9iado _- . : . ·. ·.'. 
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O Sn. Ruy· BAneosA - -v-ejo, senhores, os esiado5 ávido.:: 
por avolun1arem a sua renda, intimando a União a entrar no 
.;-egin1en da. mais austera éconon1ht. Não os vejo applicarem 
a si 1uesmos essa. regra louvavel. O viver das antigas províncias 
·não as affez á n1oderacão na despesa. A con1n1issão incun1bida 
-em 1882 de rever e classificar as rendas ge1-a.es, provin:eiaes e 
111Unícipae.S, dizia, enl 1883, no seu relatorio: ~Talvez se veri
fique, em parte, que é devido aos ·proprios eTros e :principal
nlente á falta de econon1ia, o desequilíbrio entre a receita e a 

de-spesa, que se nota nos seus orçamentos.~ No período dê tran
siçã<f que atravessamos, ainda não se lhes percebem sympto~a 
de n1a.is profícuas dispo·sicões. Nos seus projootos de Consti-

. tuicão tarnhem não lhes descUtbro melhora. Todos os estados 
carregam con1 enorme CÃ.Cesso no pessoal judiciario, assin1 
como no pessoal administrativo, e vão sobrecarregar-se no 
·pessoal politico, estabel~endo-se por toda. a parte a dualidade 
do Poder Legislativo, .que,· nos estad<)s, não ten1 sempre a 
1nesma. razão de ser que na. União, e.spe·cialmente nos estados 
de segunda e- terceira ordem. ·· : 

Não me consta. que algue.m, dentre os reclamantes cõntra 
a insufficiencia da renda faeul tada aos estados, se lembrasse 
de examinar os córtcs possíveis, necessarios, urgentes na sua. 
despesa; quando, na ausencia desse calculo, toda a arguição de 
111esquinhez e anti-federalisnlo irrogados ao projecto será pre
cipitada e insustentavel. Os estados earecem de proceder a 
esse exame de conseiencia. Estão rnultiplicando as precauçõe~ 
mais ciosas contra o Governo Federal, ao ponto de i-mposo:;i
.bilitar-Ihe a e~istencia, e esquecem que é contra si proprios. 
eont:-a a aberração das tendencias dissipadoras adquiridas no 
· a-ntigo rcgim·en:, que lhes cumpre, sobretudo, acautelaren1-se .. 

Não procedem, assim, actualn1ente os an1ericanos. Alli é 
contra as legislaturas ·dos estados que as suas constituições 
n1ultiplicaram, hoje~ 05' freios a esse genero de abusos. Os es-

. ta-dos mais novos da -União aproveitaram excellentemente a 
e:xperiencia de seus predecessores. Todas as constituições l·e
gisladas nos ultim.os trinta anno-s contên1 artigos restringindo 
o poder das assembléas locaes em materia de emprestimos, e 
acautelandO-os contra a perpetuação das -dividas existentes .. 
~equisitos especia.es 1imitan1 aquelle poder: já exigindo ft 
maioria qe dois terços em-cada. camara da legislatura para as 
auctorizações· ·de cont.ra.hir dividas em nome dos estados; já 
vedando o fazel-as !Com o fim de. animar a execução de melho
ramentos materiaes; já prescrevendo a todas as leis, que au
ctorizarem empr:estimos, a obrigação de crear-lh·es simultanea
mente um fundo de amortização; já prohibindo subvencionàr 

. associações particulare·s/ ou auctorizar o p:1gamcnto de recla
mações contra o Estado, não fundadas em contractos ,iudicial
ment~ exigivéis; já ·taxando um ·limite maximo, restricto a 
quantias diminutíssimas, além do qual não se possa extender o 
debito dos estados. A Constituição do Oregon, por exemplo~ 
estipula esse limite em .100 ·contos; a do Nebraska, em 200; a 

· do ~Iinnesota e a do Iowa, em 500; a do Ohio, en1 1.500; a da 
· Pensylvania, povoada por mais de cinco milhões de- habitantes, 
· e~ 2. 000 contos; a de ~x.ova Yoo:·k: con1 uma populacão egual-
,·-mente avultada, nessa mesma somma. . 

Ao ler essas disposições multifo-rm-es, diz o ·. auctor do 
mais JlOtavel dos 1iyros es~riptos . até hoje. sobre a . Republica 



americana, «sente-se ,como si a legislatura. fosse uma especic 
de roedor, procurando a. todo transe evadir-se do covil, para 
destruir tudo em derredo:, e o povo· de cada Estado lidasse por · 
lhe-fechar as sahidas, certo d~ não haver outro meio de conter
lhe a índole destruidora .11 

Tê1n sido adnüraveis os -eff.eito·s desse systema de pre
venções . contra. os desmanchas financeiros das legislaturas 
locaes. Antes dellc os compron1issos dos estados cresciam em 
proporc,::õ·es aterradoras. A sua divida, que, en1 1825, era de 
12.70.0. 728 d-oUars, ou 26 n1il contos de réis; en1 18·42, subia a. 
408.000 contos ($ 203.777 .916) e, em 1870

1 
a 706.000 contos 

(8352.866.898). Graca·s~ em boa parte. aos freios e ao meca
nis1l10 reductivo a-doptados nas constituiçõe·s, esses onus vão 
decrescendo, porén1, acceleradan1ente. Em dez annos, de 18'70 
a 1880, essas disposições reduziram em 25 % a divida dos es
tados. 

Quem já cogitou, entre nós, em acompanhar essas pé
gadas? 

Si os estados braz·ileiros souberen1 seguir-lhes o rastro, a 
J"enda assegurada aos seus governos pelo nosso projecto deixar
lhe-s-á. folgada ensancha, para desenvolverem o seu credito e 
a sua adminisb·ação. l\1as! si~ ainda assim~ lhes für impossivcl a 
consecução desse desideratum, si, para lograi-o, car"ecerem de 
ferir a União nas suas fontes de v1da, então essa impossibi
lida-de invencível _não provará senão contra a. pretcnção de al-
gumas das antigas provincias a se constituírem estados, não 
-dmnonstrará senüo a necessidade de se robustecerem, vivendo 

.. algum tempo no caracter de tcrritorios, ou em agrupamento·:; 
· volunta:-ios~ até se habilitarem para os deveres severos da si- · 

tuacão a que aspiran1. (Apoiados e não apoiados.) 
Está, senhores, perto de findar o tempo que me resta. 

Acho-me, de mais a mais, fatigado e doente.. Não posso, pois, 
ventila.r, dé espaço~ o outro ponto da rnateria financeira,trazidD 
a debate pelo rrit. -1° do projecto: a questão dos bancos emis- . 
sares. Entretanto, en1 caso nenhum eu -viria discatir, ho.ic~ 
:a.qui, os actos do GOtvierno Provisorio~, li!glados a essa questão. 
t.Fal-o-ia com sati&facção~ dar:..me-ia pr.essa en1 fazel-o sL 
eonstituido já en1 legislatura ordinaria, o :Gongresso, con1o 
pode r legislativo, tratasse de exarninar as deliberacõe·s legis
lativas da Dictadura. Todas as leis revogan1-se por outras leis; 
c ha n1ais ,que á categoria de lei5 não poden1 aspirar a·s me...; 
didas :reorganixadoras do Goyerno Provisorio. Está, porén:1. 
nas mãos.do Congresso assum1r dentro en1 breve essa aucto:rr
d-ade: é concluir no n1ais curto espaço d:e dias a sua tarefa: · 
mais alta, de Constituinte. 

No exercicio, por emquanto, desta n1issão, o que o Con
gresso aprecia, é o projecto constitucional; e são as disposiçõe,s 
desse proje-cto qüe me cabe defender. · 
· !\ão comprehendo~ se~hores, o pensan1ento da Con1missão 
Especial~ -nas duas en1cnaas. que, em seu. parecer, formula 
ácerca de bancos emissores. . 

A Con1missão considera essencial .. deixar ao Governo Fe
deral, «ao seu poder legislativo ordinario, ampla Hberdade, 
para adoptar », ?-este ~s~umpto, « o_s syste~~s, que el}tender 
mais :1daptados as condv;oes economiCas, pohtieas e soe1aes da 
Nação», o-ptando pelq. cent?·alização, ou pel~ descentralizaçã_o 
bancaria~ pela plural7dad,;e, ou pelo monopolw_. co?forme o ·d1-. 
ctame « das circums~anc1as, cqmplexas e var1ave1s ~;~ 



Ora~ outra cou.sa ·não faz o projecto. 
O que elle determina,. co1n effeito: no art. 6°, § 6°, que a 

Commissão pr(1põ:e supprin1ir~ é que pertence «á cornpetencia 
exclusiva da União decretar a instituição de bancos emissores». 

O :que preceitúa~- ainda~ no § S" do art. 33, 1que a Colll
rnissão deseja emendar: é que « con1pete privativamente ao 
Cong-resso Nacional :crear bancos de .e.missão: legislar sobre 
ella. e tributal-a. » 

· A primeira dessas duas disposições fixa~ enti·e a e:sphera 
da União e a dos estados: ·qual aquella a que ha de tocar a ma
teria dos bancos emissores. A ultin1a designa, dentre os po- · 
dei·es da União~ aquelle a quen1 compete. o exercício dessa pre
rog·ativa federal .. 

Nada mais . 
..:\. Comnüssão: por.érn: não sei como: viu alli. debaixo desse: 

outro pensamento. Aos seus olhos~ esses dois textos prejulgam, 
log-o na Con~títuição~ (I pk'"it.o .entre •a unidade e n. plura-lidade~ 
« Lirando ao:5 e5tadós a faculdade de erear baneo5 emi:::sores, 
ainda n1esn1o sob as regras estatuídas em lei fede.r.ª-1 »~ e « en
·vob;e·m. desde jâ o. r.ulopçiio de ·U'rn syste~·ma de centro.U:açil'J 
bancw·ia. » 

:Mas: senh0l'e:5: ou não pe:rcebo nada o valor das expressões 
t.rta.is Yulgare~. ou os eminentes n1embros da Cornn1Ís5ão la
horanl no n1ai~ inexplicaYel engano. 

Dizer que a competencia de: «decretar a instituição •Je 
bancos enlissore·s » se encerra ..Privativamente na soberania fe
deral: estatuir que a attribuicao -de « crear bancos de, emissão, 
legislar sobre ella!" e tribufaí-a -» ·pertence exclusivainente. ao 
Congresso Federal, é apenas determinar que, a es·s·e- res:Qeito, 
os estados não podêm fazer. leis, e só a Uniãú~ a tal respeito 

pQde fazel-as. . 
Onde,. porém, nesses dois paragr~phos: a clausula, que es

rconde no seu bojo a centralização -bancaria ? 
E' por meio de 'leis que p ~oder Leg·islativ'o <<decreta a in

stituição de bancos emissores, ·Crêa bancos de emissão: legisla 
.sobre ella. e a tributa.» Alén1 dissõ. não resam de mais nad:1. 
esses textós: não dizern .3i o Poder Legislath·o fica adstricto ú 
n1onomnissão ·por un1 só banco eentraJ~ á polyen1is:são regional~ 
por banco:! federae.s: ou: aos bancos· de estados livren1ente in
stituídos sob o regimen de uma legislação comn1un1, adoptada 

· pe'lo Congresso. Estabelecen'l apenas gue o Congresso fará a 
lei, creando essas instituições~ legislando sobre ellas, e tribu-
tando-as. O que :se diz, pois: alli: sob .essas diffe:rentes ex
pressões, é o mesn1-o que a en1enda da Commissão condensa 
nesta proposição· peremptoria: « CoJ.npe.te privativamente ao 
Cong-resso Federal legislar sobre bancos de emissão ». 

-~Ias: porque~ nesse caso :o não nos lhnitámos. no proj e c to~ a 
.essa formula sin1ples? Para de1'inir a prerogativa federal na~ 
varias modalidades do seu exercício possível: estabelecendo 
bancos federaes por instituição directa e desig·nação especifi
eat.iva da leg·islatura (crear banco:.s de emissão)~ auctorizando, 
por leis geraes, a ~c.reação espontanea de bancos locaes, sub
n1ettidos· apenas ás condições de un1 regin1en nacional (le
gislar sohi'e a enüssão): é lançando in1postos sobre a cir
·culação dos bancos (tributar a emissão). 

A ultima dessa5 disposi-ções~ particularmente, inspira-se 
na conveni·encia de PI'evenir, <la pa:r;te dos governos de es-
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tados~ a prete:õ.ç~o ahusiva~. de que tivemos e:x:eínplo, em: '1818, 
nos Estados Un1<1os!' de; tributarem os bancos de origem fe
deral, prete~ção. que alli .!oi reprimida por um aresto me
moravel da JUStiça da Un1ao •. 
. i\~<ti a emenda alén1· do :p.rojecto ? Não~ :porque a en1enda 
(o J)a::recer expressamente o declara) não tolhe á União o· ar
b~trio de co~c.entrar to~a a circulação fiduciaria do paiz num. 
so ·~stapelecnmento emissor. Mas~ por outro lado, ha o mais 
se:1o r1sco nessa; -ernenda: ~o:rqu~, não .obstante o parecer que 
a. 1llustra, o facto de enunciar-se essa proposta como emenda 
ao -proj~cto~ poderá dar ensf?.ljo a se suppôr· que ella lhe altera 
o pensatnento esseneia-1, isto é, que distribue aos governos de 
r.st.ados algun1a das n1o~dalidades da prerogativa concernente 
ao_s ])an.cos de emissão.: a que toca, por exem·pio~ ao direito de 
lt'llm ta r. 
· Si ' re·servaes ao governo na-cional a auctoridade .federal. a 

nLtrjbtdçüo priYat,iva de legislar .sobre bancos· de emissão. 
ip.f;o J'n.cto c.(lnferis a e.s5la. ·:uH~tOJ.ida.de a. .escolha ·entre o svstema. 
d(! pernütt:ir que esses bancos se .estabeleçam sob uina~ leg-i.s
laç~fi.n analog·a :.i. dos bancos nacionaes nos Estados Unidos~ on 
o de concenf:ral-os e111 u1na instituicã.o Jnmcaria :exclusiva n 
privileg·iada: o de auctorizar: os :esta{los a {jreare·m hancn . ..: 
focaes, sob o domínio de 1Jma lei central~ bu o de impedir ahs.-•
ln tan1ente .a org·anizacão ·de bancos de circulação locae::;. 

Não p'óde·~ portanto, haver diveTgenC·ia entre ·o projecto e 
a Con1missão~ desde .que a: Commissão. ·como o' projecto, reco
nheoe: que ;só 'á auctoridade federal deve ·CDn1petir a. funcoão 
(h-:. legislar sobre bancos emissores. 

Sendo assim~ não comprehendo os motivos! que teve a· 
Cnmn1issão~ para ofrferecer a sua emenda. 

_ :N,esta questão: não é possível te-rgiversar: ·cumpre en
o:n .. a.l-a de· frente, e pronun:ciarmo-nos ~· A e:iperiencia dos 
poyos que nos poden1 servir .de padrão no assumpto. est<-1. noS' 
mo~! r·ando não · haver ineom~patihilidade entre a fórn1a fe
:Jer<l.tiva c a unificaç-ão da ·moecht ba.nearia~ dane-lo-nos a '"'~r. 
pelo' contrario, na fornm federativa n1ais descentralizada~ 
nos ~·overnos de org·anização mais federalista, a t~nclencia 
crese,;lte. a apnroxin1ação JH'O~Tessiva para a nacionalização. 
para a centra;Iizàção~ para a unifi9ação :do_s bancos en1iss01;es. 

ReleYa d1ze.rn1os claran1ente s1 admlt.timos que· as anbg·as 
proviúcias. balbuciántes nos prüneiros ensajos da fórn1a fe
d-:rath·a. possam crear bancos de circulação: si preconizamos 
a anardda ·da m.oeda baücaria~ ~~n1 ittida por um.a myrjade de 
e.stabelec.in1en Los parti.eulnre-:;~ ~i pe1·mit.ti·mo=' ao·s e:stadns a 
aLtrihuição de tributar os bancos naciona~s ou o p·a.pel emittido 
JHn' insl ituiçõcs de erNlito fo{'rJ,~ral • 

.:\ historia dos Estados Unidos não conseri.te duvidas áeerca 
deste ultin1o ponto. E. si do pro.iecto eliminardes a parte que 
Yéda ús aud.nridades Jocai;s t.i·ibutar0n1 o~ banco~· de emissão· 
t"(~deraes. C011l O pen~amento de re:Se!'Yar aos estados e.ssa fa
t:Uidadc. nisso ides crear urn pcrjgo do mais sério, alcance para 
:.ls instituições lJa.ncarias do .paiz: r,or.quo o direito de trihutay 
irnp·orta o direito de -distribuir. e~ sj as auct.Drida.de·s Ioeaes ~1-
'~aretn arm·a·das coro essa attribuiç:ão formidaY·eL não é I~lUil;o 
qu~ dentro e.n1 pO"l.lco~ Ye~jamos aiJrir~se lucta entre a~ Jn5tl
t.uições fede1·aes e os .poderes loca~s .. cabendo a estes o trmn1pho 
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5nevHavel, desde que se resolvam a obstar, ·por meio de im~ 
postos restrictivos ou prohibitivos, a eircula~ão dos- bancos 
federaes. (Apoiados.) · · 

E' necessario, pois~ que o Congre~so se n1anifeste franca
. mente, terminantemente sobre este problema, e que a Nação 
·. veja si aproveit.amos a acerba expériencia. dos Estados Unidos~ 
·.dos desastres recentíssimos da · Republica Argentina, ou si es
tamos dispostos a renovar aqui a historia calamitosa desses 
erros, em homenagem a preconcepções aereas de tbeoristas~ 
que nem a Historia., nem a Sciencia, nem a relatividade das 
circumstancias podem justificar. (Apoiados. ) 

Senhores, si o -projecto do Governo tem ·erros. não será, 
com eert.eza, neste ponto. Tel-os-á noutros; mas c·ertamentr~ 
não são fundam-entaes. E maior que todos esses erros seria. 
sem duvida ne.nhuma. o de sacrjficar ao escrupulo da correc
ção absoluta a nec~ssidade sobre todas imperiosa, de encerrar-

:- m-os a Djctadura. e inaugUrarmos a legalid<lde. 
Eu não comprehendo que haja republicanos pouco sen-

siveis . á força dessa exigencia suprema, a, que não poderemos 
des9heriecer impunemente. . 

Tambe·m a Constituição americana de i 789 era, aos olhos 
de seus inimigos, um amontoado de erros e crimes contra o 
paiz: e cs mais ardentes de seus amigos não lhe desconheciam 
defeitos. Mas, como se exprimia, a esse respeito~ \Vasbington ? 
Snsci.tar[l-Se a idr-a de convocar sefrUnda Convenção F-ederal 
afim de rever a Constituição adaptada na primeira e já rati
ficada por varias .convenções de estados. Washington. cHri
gindo-se ao povo ;da Virgínia, respondeu: · «Agora não nos resta 
ontra · altP.rnativ~ .. senão· à Co'nstituicão. ou a a.narcbia. A _r.on
stituiço é a _melhor, que agora se -poderia obter. A éscolha~ 
nestoe ... momento, é entre a Constituição-, ou ·a desunião. Si op
tarmn·s pela Constitujção. ficar-nos-á franqueada · a porta 
constit.u~ional nara as reformas. que se possam mais tarrle re
solver com calma. sem desordem. nem sobresaltos ~- Depois. 
numa carta dirigida a tres -dos adversarios mais insignes do 
prn.lectd ~dopt~do. insistia elle neRta Hccão de altíssimo bom 
sen~o: «Eu de~ejari.a rrue a Constitu 10ão proposta fn5se n1ais 
perfeita: ma.s P. a melhor (Tne presoentem.ente se podia alcan
Çar. P. r1e1xa a enfrn.d.a a hP.rta a Pmendn~. Os interes~es noHti
~os rle·~fe nai7. ~stfio m~ndPntes de 1.1m fi f': ' . si a Convencão 
Fer1eral não tivesse cbegado a esse ac-eôrdo, para logo se teria 
genPraliz~do a anarchia. cujas sementes estão profundamente 
impla-ntadas nest-e sól~ '>. · 

Eu quizera~ senhores, que estes eonselhos, de uma actuali
r1a.õP evidentíssima. soa~sem nP.sta Casa cnmn um oracmlo pro
ferido pela ·sombra rediviva do pai da União Am~ricana, no 
meio dos nosso R debates, sobre o berço da nossa. Porque, ou 
PU me engano de todo, ou me foi de todo inuti1 este anno de. 
Dí('tadnra em que eu supponbo ter atravessado cincoenta 
annos dP experiencia: ou então. si auereis consnJtar o verd~: 
deiro amor da Patria e as aspirações ~eaes della. haveis de 
mpdit~r. no fundo da consciencia, a licção memoravel de 
Wasllinclon. 

(M·uito bem: muita bem. O orador recebe felicitat;ões 
geraes~ e a. sessão interrom,pe-se por aT{Jttns minutos.) 
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São lidas apoia-das e eniram conjunctamente em dis:.. 
cussã·o as segUintes · 

Emendas 

Ao art. 1° 

.Substitua-se.· tpelo seguinte: 
.As antigas províncias do Brazil, organizadas em estados, 

pela .sua livre união~ constituem-se em Federação, sab a de
nominação de Estados Unidos do Brazil, e adoptam · a fórma 
de governo repnblie'ano re-pr~entat.ivo. - Lauro Sodré e 
outJ·os. 

;.\0 nrt. ()o 

. ~upprin1a1n-.sc ~s palavr~s - Cada umn. das anti-gas pro
'VlllClas formará um :Estado e ..• - La'uro Sodré e outros; 

Aos a.rts. 6° e so 
As disposicões dos arts. 6~ .e .SO sejam substittiidas pela 

seguinte: · · 

E' da exclusiva ·compelencia <:la União a d·ecretacão das 
contribttiçõcs indirectas; .pertencem n-o-s estados as directas, 
hem como os direitos da ·exportacã.o sobre mercadorias, ;cada 
un1 sobte as que forem produzidas em seu territorio. 

Uma lei do Congr·ess.o classificará as contribuic;ões. 
Paragrapho unieo. A disposição deste artig'O relativa . á 

disc·riminaoão das verbas só comecará a vigorar no anno , à& 
1895; até lá os ·<estados continuarão a J)erceber e a . legislar 
sohre os direi-tos de que estão d.e .pos·se e ·sobre <lS :d·e trans- · 
n1issti.o de propriedade~ que lhes são transferidos~ :.:. 

Sala das ses.sõcs, i6 de dezeniliro de {890. - Chagas 
Lobato. 

Ao art. 6° 

Substitua-se :pelo .seguinte: 
· Sem requisi~ão dos res-pectiv-os governos ou camaras le_. 

;:;:isl'a:tivas, o Governo Federal não poderá intervir e,m negacios· 
peculiares aos estado-s: ·salvo: · 

1°. Para manter a fór1na republicana federativa; 
· 2°. Para assegurar a execução das leis do CongressQ e o. 

(ittmrn:in1ento das sent.enoas federaes. - C?Jrillo ·de Lemos .. 

Supprima-5e o n. 3 . 
.Accrescente-se o ~eguinte : . 
.A_s taxa.s de ~ello pertenc·eriío á UnHio e aos -estados. Uma 

lei . ordinarja fará a conveni~ente discriminar-ão. -La.ut·o So-
rh·é e out-rns .. " . 
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Accrcscent,e-se: 
-'l0

• ·sohre indust.rias ~ [n·ofisBões. - Lau.1•o Sndré e 
outros. 

Ao art. . :11 

·~uh.slitua-se. pc·lo seguinte: 

.xos aBsm11'})Los qn~ :r)ci·t..enc.em concurrent(')mcntc ao cio
Yt:rno da. União ·(': ao~ dos ·estado~ a en.mpeteneia -Pxelu-sivn 6 
firmarla pela propriNJarlc dn acerto • 

. ~ala rln~ sr:::~õf's~ .1 n d~ dC'zrmhr-o dC' HH)O. - Cui•Ulo r/t? 
[A·m.o.~. 

'Sub~lítua-sc · :pl'fn ~e:gn ínf.f .. : 

.O Po.df'r ~~ um. 1•. ·]1Pla. <liYr.:t·~id:HI•' dP ::;ua~ runcçõ·~~. di
Yidf'-~1" em tt·r·s r:1mô~: J(·g·L~Iativl). r.:xrcnt.h··) .{' jnfl icin. ri•"~. 

~'lla . dns :::ess4}r.s (]O Cong'l.·es::-o NacionaL 1 G. do dezmnhro 
d~ ·J8HO. - Litll.r'.i S()d.,·t~.- - :.\'ina R·ibeiro. - ·- Inflh, riu Bra:,il.. 
-- D1·. p,,,.,.,.,.;;·" (;untt."ío . - Jfalln. Bar.r>l/flr. - Pru~ ... (/P. ( .'m·-,,_.,,,h9. . .. 

. O Sr. Ramiro BarcellQs- Senhores~ depois da r.loqucnl.r 
m~a.ção' que :wahast.es d·e .ouYÍl\ prof.cn·idu. pelo ii.Iu~lrc Se.nador 
pela Bahia.; .(l'cpo.is da.~ Ü11fH'I~ssões í!i\'m~sa.s :q;1.1 r.. ~m vos::;o 
êll1Ül10 - rlcvP.m 1.Cl.~ cauS{tdo. . as 1.'CVela.çõcs que S. Ex. Jcz rcla-
1.t\"3n1f!lllC ao. nosso estado· financr.iro~ pa.r•~ccria ou~adia da 
minha pane vir tornae a pala\Ta para 'fn.lla.r sobre· o n1~smo 
:1$;::;un1pl.ü. visto que não me posso aHPihuh' a. mesn1n. ~coü1pc
t~ncia qui} c.a:bc a um membro do Gov·~:t·no~ :que e:::tr\~1'1 á tc~ta 
d.-~ no~sn·;;; tina.ncas durant.e n ]Wi.m·ciro anno fla Repnhl ica. ~o 
.-~ntr•• f.ant.o~ con1o cn represento a.qu i tambcm o pensan1ento 
de meus eompanhcitos de hancada e de outt.·o~ memhr•\s deste 
Cong·resso que .entf'nrlcm. que a lei fi.uHlnmenf.nl para a di~cri-
mina~ão .de 1·rnda::; não deyc Jicar snjr.il t'l. a.penas a facto::; r 
dPtn.lhcs isolados~ mas a 1.un syslcmn. tanto quanto possi\'el 
J)'~1·f0ito~ re::;olYi occnpar a·· tl:-ihuna •. E' justamente:- ~enhorr~~ 
;porque n6~ f emr.mos o enfracJUrr.jmr.nLo da UnHi.o. QUi~ J)J'(I

curan1os ahl·a.ngrJ· ·na. questão d•"\talh::tcla. do5 imposto~ aqucllr~. 
que .(}cyam p-er·t.cnec~r aos ~~l.rudos c a.qncHcs qne dcva:nl e.ahr.r 
ao Cr.ntro. Tlal·a . que os attt·ilos não pos&an1 -sobr·evh·. 

SC>,nhor-ns. si f osse un1a realidade teist.r. o nosso esLado fi
nanceiro d.c.;;criplo por S. Ex. ·o ·Br. Jiini.::;ü·o fla J1azr.nda; si. 
:J)nt'Yr.nfnra . .r.llc fo:;~r~ rra1. ::;e·r·ja, o easo •rlc batC'.rmo~ no pciLo · •' 
1'azrrmo·~ aclo de cont.ric.cão. Rnt.ão a :!\{onarchia teria. <t:stado 
('tn nwl h(•J:es condições {Ío que a H:cpnblica. O ultimo orça
nwnf o ílc :\1'nn:n·chh1~ srgnndo o calculo de S . Ex. o Sr. Sc
n:lflrw p r .. la. Bahia~ rcprr-sen!a a somrna .rJe :!51 mil rtonl:ns de 
l'•~i~ P roi en·er-rr:ado com -um dc{fr:it d~ '19 mil cont.o·s ... 

T:~lA· \'0/. - 25 rnil COntOS. 

O ~R. H.:\~IJP.o BAnCELT.OS - • •• isto é~ · utr1 total d~ 1 i O -= 
n ·l75 JniJ ~(mtos . 



Poi-s l)em~ senhot--e.s.. ndi q1.1e derrôcán1os a Monarchid. 
porquo 'ProcuraYa e:han1a.r tudo !)ara o Centro~ produzindo un1â 
plethora enonne por uma ahsor.pção n1aior do que .devia ser: 
lltJ:'l QUP. derro.cán1D:"i a l\lonarchi:l. 'l)Ol~que clla representava a 
anarchht em 1nateria finau·ceira. haven1os de fica1~ con1 a Re
pu'blica en1 pe-ores condicões. ·? ·Harv.en1os de fiear reduzidos a 
un1 estado pcor~ vendo deli(:itR Jnais ·extràordinari·os transfor
znarezn-se en1 ín1~postos~ Qlll gTavames, que ·hão de vir a pesar 
~obt:c o povo ? ]~ en1 nom~ d~sta União que. se quer julgar prc
.Jilrlle3.da p·P]a dcseenf.rallza~a.o. havcn1os ·c.e ccdP.r .cn1 tndo ~ 
não estabelecer aquillo qne era. o nosso con1pron1íSso~ não um 
jdeal dos republicanos~ ·n1as uP..1a aspiração de todos -os brazi
Jeiros. porque a Eed'erarão j:.í era uma exig~nc.ia âo·s· pro-pr·io:; 
n1onarchistas ? . 

S. Ex. fallou corn algarisn1os: pois fallen1os tan1ben1 con1 
nlg:a,J•isJnos. S. Ex .. reportando-::;e ans dados orcan1entario~ 
fltH• ficn~r·arn {kt :\fonar·chhl~ disse~ que o ilYlposln de 

4 

impor·latãn 
:a]wnas no~ dá 95.000 :000$000 . 

. Pois eu. eom 'ê."t palavr,a auctor·izarla de S. Ex .. qu P j:í h a. 
mnj Los n1ezes declarou .no Diario Of{i.ciol que en1 sei~ m~í:cs 
(]c· Itepnblica a renda tinha augmentado de J 1. 000 :000$. c· 
(·orn 4llll:ro.s da{los. que tamb:ern ·::-ão num·er+co~. vos flen1onst,r·a
rf~i que a renda de in1porf.ação não pôde elevar-se a n1e1.10s (111 
1 ns a 11"10 n1il contos; · 

}J não sou 1\'linistro rJa Fazenda e ilão tenho os dados do 
Thr.souro~ 1nas aquelles que pude colher. Si a:s alt'andeg-a.s 
renclü:.m~ nn te·mpo da ·2\f:ona:rchia e con1 a:s tarifa.~ ·da:qur.lla. 
0ccasião~ 95.000 :OfJO$ en1 18~R segundo o reJal:orio ,do 
Sr. Conselheiro .Toão Alfredo~ ·COn1 d augm•ento .rlas tarifas 
(~l"Ntdas pelo actual Sr ~ l\Hnistro da Fazenda. -essa renda · não 
11(1de. no n1inimo. dcL~ar de augmentar de 10 o/o. 

· F.azci o calculo do que se aug1nentou nas tarifas~ e ve-
J·cis que a renda ainda deve ter· augn1entado~ q_st.e unno. (•ntJ~cl 
dPz e do~c .por cent.o; agm·a I.I·ttnsrorma.i ~n1 ouro a. cobrança 
d(t~ im.posf.ns de jmpbrt.açã~o~ íflle ·era, ':feif.a. ,em pa1)el. e vc
rr.is .que~ aU.enta a diffrrença (lr c:.rmbio. o· aug111cnt.o n:ío 
cl~vr sel' infcrio1· a 1nais ·H> o/o. 

Tudo son1n1ado nos deve Mar um augmentn ·de 25 %. 
:Ma~ p.u dr.~prczo ;) ('lc~ porqnc ee~::;ou a. ta:xa ndclir.ional dr
flt-mal pm·c.flnl·<l~·~)m: nearam :?0 %. o~ qttae:s~ sotn·t~ a rr.ndn (Ir. 
impoptatão calculada pelo alg·ari~mo do nrramr.nln mnnn.r
r,hie.o. elevam-.se a :198.750:000~~ c nfl.o .Dr->.:c1·00:000*~ con1o n.f
firrno·u . o nobre Minis1:ro. 

Fallou tan1bcn1 S. Ex. no~ recurso~ que pn·deriar:no:=:: f.ir·ar 
dos impo:=::l.os ~obre fumo~ akool e outros. 

·:\fn.s ·cu 1)Cr:.::untai·r.1 ao nolw.r. ;\'fi.nistro da Fazenda: Por 
cru e nã.o Jallou S. Ex. no all!g.nl.ento 1nuHo critrrio~? do sc11o. 
que no 110sso paiz é minirno. 1nas qnc em quas1 todos_ n:=:: 
paizrs do mundo. é Stuperior a 1 O o/c das rendas g'(·rars de Im-
portação? · · · . · 

Pois bCin. si esf.al•elece.rn1os para nnposl.o elo sello. a .prn
Jiorcã.o no n1inin1o de outros pa i~~s~ _teren10~ que r.sh~ _ nnposto 
pódc pro(luzir lO.OOO:OOO~t r nao cmco nnl c poncn:-. conto~~ 
con\0 dis:-e S. J~x. .. 

Ahrda n1ais: S. Ex. nos a.prAsenton um a.rgmnento. eOln
:pla:t.am~nh~ imac.cei1a.Y1e l: S. E::c. (Hsse: ·Renda do:; corr.eHos c 
telegrapbos. t'IJnto • .• 
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;1\fas, ·como . .correios .e telegr&pbos -despendmn tanto, ris-
que-se a verba. · 

Ha nisto um sophisma .. 
· S. Ex., quando -completava a, despesa geiral~ incluiu nella. 

a ~os corr.eio·s e telegraphos (Apoiados). renda · esta.~ que no 
u1tlmo orçamento da Monarchia produziu tres mil e seis
centos contos. 

Inclue-se na <iespe~·a; é preciso incluir ·o que c-ompete :í. 
r~nda. 

Tcn1os ag·ora a considerar serviços qt1e trazem r.endn. Dara 
o Thesouro~ e a que não se referiu S. Ex. · 

Nós tem'Os: por exemiplo, a Estrada de Ferro Central, que 
d~í uma renda respeitavel; por que não se fallou · nella? De
v-.emos contar tamben1 com essas fontes de renda, que poden1 
importar em quinze mil contos . 

. Tunf.em-s~. poi·s·. á~ diveT'~as renda::- ag pJ•oyen!cnte~ da 
impo'rtaçã.o~ c teremos 138.300:000$ para. as deSpesas fede-
m~. . 

Esta é a. renda real e effectiva que tem0s e que podemos 
considerar infallive1 sem sahir do art. 6° do projecto de 
·Constituição. (.4pofados.) 

Agora e:!an1ine..rnos outr<> ponto a que o nobre 1\Hnistro 
se referiu. 

S. Ex. disse que todos os serviços que são retirados da 
União, pelo facto da :Federacão~ não hnporL1.n1 em mnis de 
5.400:000$000. 

U!-.rA Yoz- Importam em muito mais. 
OUTR..-\ voz - Em cerca de 22. 000:000$000. 

' -
·o SR. R..-\.!.'\URO BARCELLos- Vou mostrar-vos como mon

tan1 .a C·e1'Ca d.e 22 a 24 n1il contos L4.poiados), porque 'h a ser
Yiços que estão permanecendo na Republica e qp.e devem des-
appa.recer forçosamente. . . · 
. P:rimeiro que tudo pergunt-arei: Para ·que queren1os este 

ex-ercito de funccionarios que faz parte componente do que 
chamamos thêsourarias de Fazenda? A maior .Parte dos povos 
culto-s .já abandonou est-e mecanismo pesado~ caro, rotineiro, 
das thesourarias de Estado, pelo molde que herdám<>s e que 
conservamos. 

Os povos não precisam de thesourarias~ deposH,am as 
rendas á _n1edida que são colhidas, em bancos, onde mandan1 
fazer os respectivos pagamentos por cheques. (.4.poiados.) 

· UMA voz - -o mesmo é consideravel. 
O SR. RAMIRO BARCELLos· - Nós pQderemos. _fazer a-qui 

um calculo ligeiro das despesas que d-evem desappnrecer~ ad
n1ittida a Fed-eração, oem cada um dos ministerios. 

Vej~mos: - l\!inister1o do Interior (lê): 
Devem supprimir-se as seguintes -v·erbas: 

Familia impe:rial •.•••.••...•.•• ·.-.• -.- •• · ······: 
Conselho de Estado .............. ·: . ....... -~ 
P "d l- d . . . res1 enves e provincias o ••••••••••••••• 

A.iudas de custo a estes ....•. ·: .........•.•.• · 
Culto publico ......... ~ ...•.•..•• o ..... .. 

Seminarios episcopaes ............. • • ... , ... ; 

·r. 09t :ooosooo 
51:000$000 

26S:onn~ooo 
26:000$UOO 

789:ooosooo 
110:000$000 
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Inspe~ria da Instruccão no Municipio 
Neutro· .......... .,! • • .••• - .. .......... \ •••• .•• 

.A.syJo de l\íeninos DeSvalidos .... ·.· ...... : .-
E~tabelecimento de· educandas do Pará .. . 
Inspectoria Geral: de Hygiene •......... 
iLin1peza da cidade · e·. praias do Rio de 

.J a:.neiro . . . . ... · ............. · ...... · .. 
iOhras na cidade do Rio de .Janeiro ...... · 

'580: 000$000 
138 :000${)00 

2:000$000 
'2,28: 000$000 

637:000$000 
-iOO :000$000 

4. 37 4 :729$99·7 

.Scnho-::· ·:;s~ essas Yerba·s~ são ou não Ycrbn.s que dc".ran1 
desaparecer? Só no Ministerio do Interior, pois, ha a quantia 
de 4. 37 4 :7;29$:997~ que deve desaparecer, qilasi cquiva!entr! 
áquella. que o Sr . . .l\Iin1stro da Fazenda nns -d~n como unica :1 
a hn.ter no or(:amento geral. 

Passo ao l\Iinist~rjo da .Tustfc.a (lê) : 

Relações . . ........................... . 
.T unLas Commerciaes . . ......... ........ . 
Justica de 1 !l instancia .............. · ... . 
Despesas secretas da policia ............. . 
Ajuda de custo ........•..... · ...•....... , 
NoYos tcrn1os e co-marcas .............. . 

63·'. :808$000 
86:504$000 

3.151:000$000 
120:000$000 
90:000$000 

373 :000$000. 

4.369:2888000 
Neste l\finisterio a somn1a das verbas importa, pois, -em 

4.3G9:288$000. . 
Agora. aoores·centae a isso o pessoal que deve diminuir na. 

respectiva Secretaria, visto que a maior parte dos serviços 
tem de diminuir. 

Vamos ao .l\Iinisterio da -t\.ot.Ticultura: 
D:M: SR. REPRESENTA ... ~TE -~o Ministerio -da Ju:Sti~a ainda 

ha 1nuita ·c.ousa nlais·. ... 
O SR. R.:L"l\!IRO BARCELLos - No ~fdnisterio dn. AõTicultura 

temos (Zé) : · 

Jardim Zoologico . . ........... , .... -~· .... · .~ . 
..:\uxilio ás escolas praticas ............. . 
Instituto Fluminense de Agricultura. ...... , 
Instjtuto Bahiano de Agricultura ........ . 
Aoquisição de sementes, plantas, etc .....• 
.:\uxilio para impressão da Flora Flumi-

r. ·~nse . . ................. - · ... ... ·· .. · . · · . 
Passeio _Publico . · .......... · ......... ;. ..... . 
J ardin... ê!a Praoa da Acclamaoão ........... . 
Illun1ihação publica ..................... . 
E:xg-otto da cidade <lo Rio ............... . 
1Cateche.se .. . .........•..•............... , 
Fabrica de Ipancma .· .... · ........... ~·· · · .. 

.•. 

i o :000$000 . 
.!i10S :000$000 

24:000$000 
20:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
8:400$000 

33:160$00(} 
S12:801$000 

2.274:780$000 
220 : 000$000' 
2:14:340$000 

4.038:501$000 
~t\.ssim, o !\!inisterio d.a Agricultura, iD.ão fallando na Secre

tari'~, onde se · pôde fazer algun1 abatin1ento diminuindo o 
pessoal, mas rião toco nisto, .offerece ·margem .Para a economia 
ile 4. 038:000$000 . . 
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0 SR. ARISTIDES .MATA- ~Tá ahi estão 13.000 :000$000~ 
. . o_ SR. RAMJRO B.:\HCELT .. OS: - Bem; VUIUOS vas-5ar ao 1\Ii-
lll~lcrJO da Fazentla. · 

·O SH. 'SERZEDELLO - Depois V. Ex. far-..i o ca.lc~nlo dn 
::mgmPJlto das despesas. e J1a de v(~r que ha realmente nm 
lar·~o deficit. · 

O Sn. RA:i\HRo BARCELLos - Chegarei lá. 

:Minst.erio da Fazenda. Ca ix:a. ·da Amortizaeão~ J· .. ~is 
:l8! . 06.:)~000 f •• -'j-. • 

Thesoural'ia de Fazenda. 
. 'Senhores. eu j;í. disse~ ide a quasi tndo::; os paizes c tvJ-

J 1sados e nelles não encont:rareb e.5sa immen:::a machilm c.hn
ma.da;_ Th~souro' 1Ynci(lnal: ·~ un;a instil11ir,.ão .qne ten1 dc::;nr'
parccJdo . 

. As operações se fazen1 pnr· intel'med i o dns hane(,;:,:: n 
clinheir·n nacional :;:c rceolhe ao~ bancos d(• confianca f• ~ .. ,_ 

hn~ eJl CS Sf\ 111andam cheques .para. OS pa~arrwnln;;; TI1Prl inn f~ 
apenas 1nna peqnena porce.ntagcm. 

~Porfanln, o )fini:;lerio da Fazenda .rrue queira ac.aha1' r.nm 
0:-:;La. ·desp.esa. pC.rJe muito 1J.en1 fazel-o. e en a incluo no 1l1T
n1r.ro daque.Jlas deve·Tn rlesa.pparecr.r i-J.ei\se l\JiniM.erio. 

O SR. THEODUHETo Sov'l'o - E. nma verdadeira tahnla 
rosa. 

O Sn. .RAl\URO BAHCEr..r..og - .Tustarnen Le: ·nôs fundám:ps 
a HepubJica par-a fazer ta hul a rn:::a. rle fndos ns rx·c:e.~sn::- da 
J[onarc:hia. · (Apolado·s ·.) ·· 

U::.'\IA voz -. _ Do contrario. não valia. a pena fundal-a~ 
. O SR. TREODURETO SocTo - Mas não para. desorga:nihar 

ns ser·Yi(:t)S puhlicos. 

O ,...., 1") B N- . d. . . • . d. ' ::--H.. •A:\HRo _ .\RCELr.os - .:. ao e · esorgamzar, e In l-
rcHar. · · 

.Tui.zo dos Fcito5 da Fazenda. 
S,pn] •or·P~. para qu-e este ju izr, dos feitos especial para a 

Faumda? :xa· lPi não clev~ cxi:::tir jnizn c::.::pccinl para uma 
pa.rtP: ifc1da:;; dcven1 eoncorrer ~gualment.c no mesrno· jnh:n: 
qn.andn a Fazenda 4., parte. ella deve suje.Har-se ao mesmo 
juizo a. qne sujeita-se. o poYo~ ao juizo commnm. Portanto~ 
pnrn CJlle esl.a. velharia do l.em}JO r!~· D .. Jo~.o 'VI? 

~\.s rceebedoria.s {lev0n1 ter egua.lrnente o 'desf.i.no dns 
tlw~rnn·a1·ias. Com ella~ ~e gastan1 450 :OOOBOOO. 

llepart.j{:ã.o tdo imposto .do gado. . 
Este ilnposto (~ de natureza n1unicipal. e .. pela Gonstitu ic;ão 

nfin .fica pertencendo ü T_Tn1ão: po'r consequencia. desapparer.e 
;:, que se gasta con1 a :ma pet:e-epçãn. Sã.o 30 :5:30$•0:00. 

~f f'sas de rendas e erdJector1as. 1 

Tan1~Jem te1n de d4~sappareceí .. ·este n1ecanisn1-0~ po'rque 
a União sü f1ca com as ~uas repartiç;ões arrecadadoras~ as 
al:fanJdegas. no littor-al: não ten1 m.ais n1esas de renda~ 11cm 
eoHeetorias. desde qne se approve a nos5a emenda. 

E~ta verba n1onta a 1.}8:000$000. 
, .A:dnlinistrae.ão diamantina. 
:Corno ·saben,~ o pnr_e.Cer da Con1missão f<az com aue os 

tc.~ri·itoHos e as mi11rt.s fiqumn pertencendo a cada Estado; 
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portanto~ desai})}Hlrecf~ a adinünistra!;ão ·dian1a.nLina. Suo réis 
.t4:C.00$000. 

Custeio de fazendas e prop1·ios nacionaes. 
Senhores~ o Estado- não deve ser fazendeiro (lUso)~ o E::;

tado não deve ser dono de casa. O Estado ·deve vende·r essas 
propriedades nacionaes~ deYe d ispõr de. suas casas deve ter 
sómente os edificios necessarios para as suas repartições. e 
mais nada . . · · 

O Estado não é negociante. não é plantador de café~ JJão 
é dono de casa. não é nada disto. 

Senhores. ·u1na circumstancia especial que onlittiu t.arn
hem o illustre Senador pela Balüa! e· uma circun1stancja que 
~ô ella de pel· si dá a som ma dos cinco mil c tantos contos. · 
que acho'u que desap!parecia t.lns ·dcspe::;as geraes: refiro-me 
;is differenças de camhio. verba que desap.parccc co1n a co
JH·an~,;a. dos irnpo~tns em ••uru. llU(' l•~ndo (I Gt.r\·er·no mai:; nc-
ee~sidade de tomal' cambiac:-;. · 

_•\.s différença::: de can1hio montariam a 5. 359:3:30$. fa
zendo a conta pelt.1 camhio actnal: eis a Yer·ba que desap
pareceu~ ·desde qnc o ·:\J;inisterio da Eazf•rHJa mandou fazer 
a cobrança do~ direitos en1 ouro. 

O ('T();verno~ nfic, indo mais tomar carnbiaes. po-rque tctn 
1m:s alf<lndegas dinheiro elm ouro para :J~a-zer seu:; 1)agamcnlo~ 
no exterior! deixará de 1·ealiza,r -cs,sa despesa. 

Pois bem~ sonunada a difi'crenç-.a de can1bio com aquella:.: 
Yerbas qne já cit.-•i: temos S. 692 :;JG:3r;non n11 ~lini~Lct·io da 
Fazenda. 

U:vr Sn. REl>H.ESENTANTB - Dá urn aparte. 
O SR. RA:\Il.B.o BAP..CELr .. os - Ainda e5qu-eci n1uitas verba~. 

O SR. Z~\.l\IA - De n1odo que o S.t·. Ministro não nos con-
tou a historia. 1nuito direito. 

O Sn. H ... \:\IIRO B"\llCELLOS -_ - As despesas que dcYent des-
. apparceer de toJo~ o·s rninister]o:S. dizia cu~ mon~lrn a 2:!. .rn il. 

c tantos contos. :\ão tenho aqui a ·som·ma exa~ta. mas ú :faei i 
de obter-se. Abatemos --do orca1nento da l\Ionarchüt~ porqun 
deve ser esta a nossa base~ esses 22.000 :000$~ Cfl.W clla, si 
1ruuvcs~·c ·Jeito· a .Federação. teria deixado de deS•J)Cndcr·. e 1·•·
riamos a despesa tolal avaliada en1 134.000:000$:000. 

Ag·ora. meus senhores! que tamben1 argumentei CI_IHI 

nurneros~ o que resta ao~ que co1nbatem a nos~a emenda • .:; 
l'l'(lvar -.1uc eesas notas sao falsas~ ou qu-e O· Sr. ::senador peJa 

; Bahia deu notas que -não corre~ponden1 ú actualidade . 
.. o SR. LEsPIRlTQ SA:s-To - Faltava accrescentar {juant.J 

cuMou a vinda da l\Ionarc.hia para o BrazH: :custou iiJ 
~nilhões~ ·e- a Republica custa n1uito menos e não custou 
sangue. ·- • o Sn.. H ... -\~UH.O BAH.CELLOS - Nao estou censurando. Vou 
a esse ponto. tenha' meu illu-stre coUeg:a a pac:iencia de ouvir
n1B até ao Jin1. 

l\Ias. meus senhores, con1o un1a revolução traz acf.os 
anorn1aes. circun1stancias extraordinarias, necessidades ex
tren1as paa-a o governo que ton1a. a responsabilidade della~ 
-para o ("roverno que tem. a todo transe .. de manter a or:dem, 
aue ten~ de satisfazer aspirações ha ,muito ten1po cornpri
mj_õ&.s 6111 ~oda a Qrdein de actividade nacional.. •. 
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U.ur SR. .REPRESENTANTE - E mesm() de e.xigencias.~ . :: .· 
O SR .. R..A?.-IIRo BARCELLOS - ••• · mesmo de ex.igaucias,. 

cnmo diz muito bem o meu nobre collega; não ha du"'?:da 
que E-S~a governo ti!!ha de exeeder em muito a verbs. que 

· con1pu U:l para tempos normaes. Entretantc.•, vamos viver: 
ett~r·nurne"'lte na anormalidade ou temos esperanças de .... s
taJndo esta Constituição votada,. oent.Tar em um regimen normal 
de Republica federativa? 

Temos esperancas de entrar em um regimen verdadeira~ 
mente republicano e~ quando digo - republicano, - iropli
citadamente .quero dizer - eeonomico - porque a Repu
blica não é o disperdicio, não é o esbanjamento dos imposto5 

• (Apoiados), é, p-elo eontra.rio~ a economia bem entendida, o 
desenvolvimento da Nacão ~egundo suas respectivas forcas, 
sem o abuso de cousa alg-uma. e principalmente sem o abuso 
do credito, porque quen1 abusa do credito, ·está .proximo da. · 
d]fficuldade e~ ás vez·e:s~ da rujna. tReparai nas difficeis con
dicões em que se está encontrando a nossa visinha e amiga 
a Republica Argentina. · 

A Repubiica Argentina, desde o governo que levou á 
presidencia o general Rocca, até o ultimo governo, o do Dr. 
Celman~ entrou Iargarmente no abuso do credito. Gastou em 
10 annos recursos que levará 30 annos a reconstruir. 

Espero que a Republica não lance o povo brazileiro a . 
taes calan1idades, que estão neste momento pesando sobre 
os nossos visinhos. 
· Eu não accuso nem faco opposição ao Governo Pro";_ 
so-rio~ porque: senhores, .si eu mesmo tivesse n1otivo de ordem 
muito séria para accusar o Governo, por erros de admi
nistração devia lcn1brar-me, como .me lembro, e, bem assim, 
todos ac!:uelles que fazem .Justiça aos illustres cidadãos que 
tomaran1 sobre si a responsabilidade da revolucão de 15 de 
.noyem·bTo ;de 1889~ de que o paiz deve a ·esses cidadãos ser
viços de importancia tal~ · quo não se pódem compara~ a 
qualquer somma que uma imaginucão exaltada possa esta
belecer : como .parallelo. (JJ!uitos apoiados. ) 

Pois, senhores~ si o Gov·erno ·Provisorio teve necessi
·dade de gastar 70 ou 80.000:000$ para garantir a ordem ·3 
impôr confianç'a. ao capital ext:r.angeiro, que in:tportam esses 
80 .. 000: 0'0:0$000? 

Um tributo annual de 4.800:000$ a juros de 6 % c un1a 
an1ortização modica para a verba orçamentaria annual; . 

O SR~ SERZEDELLO ·- As despesas são de caracter per
n1ancnte. 

o SR .. RAMIRO B.:\RCELLOS ___;.· Eis, senhores, um erro ! 
De caracter permanente são apenas · as despesas que .o 

P rovisorio fez cmn garantias a em prezas ,para desenvolvi-
1nento do progresso material do paiz~ porque dependem de 
eontracto. Todas as outras não são, nem foram, mesmo no 
tempo da Monarchia, d-e .caracter permanente: porque variam 

. eon1 os orçamentos. 
o SR •. SERZEDELLO - Pelos menos· de longo prazo. 
O SR. RAMIRO B.4.RCELLOS - •.• só estas, que envolvem 

.co'ntractos, s~o permanentes, porque o Governo, qualquer que 



elle seja. não ;poderá annular. muitos contráctos .. se~ pagar 
indemnizacão. . 

. Todas as outras são despesas que varian1~ -e si não fosse 
assim, bastava reunir-se o cor.po legislativo uma só vez, de
cretar os in1postos o as despesas, e ficava tudo estavel. (Ha 
~l1n a.)Ja.77e elo Sr. Se1~:;edello.) . 

M?-s admitto _que . seja insufficiente, mesmo depois <lc 
resoh1da a ·questão~ o problema do gasto extraordinario qu~ 
o Governo Provisorio foi obrigado a fazer. e que tenllan1os ne
cessi-dade de elevar o orcan1ento annuai ~· 

:Concordo. Sobre esse particular minha opinião é esta: 
não preciso :ver nos Est-ados Unidos. nen1 na Suissa. o que se 
faz. (_4.pm'ados·. ) Cada un1 deve e·studar o seu problema e 
deixar. o do· v}s~!:ho ao visinho. (Apoiados.) . 

J\hnha optn1ao é que estudemos os nossos em s1 mesn1os. 
o que podemos gastar, o que podemos economizar. 

O Sn. ZAMA -- Ouvimos o Sr. Ministro da Fazenda diz~r 
que o paiz está muito prospero. S. Ex . . não tem noticio. á,_, 
Norte. 

O Sn .. : RAl\tlRO BARCELr...o.s =-- Senhore.s. eu. ou qualque~· 
representante do paiz. para justificar nni vóto de consci
enoia. de approvação aos _aotos .todos pratioaàos pelo Gov-erno, 
sobre que :presupposto devemos fazel-o? E' que esses actos 
foram praticados pelo desenvolvimento da riqueza publica. 
Bem; nestas conàições (e eu estou convencido que .assim 
sejaL si a riqueza vai desenvolvendo-se:, a reRda não púde 
deixar de desenvolver-se pa:rallelamente. (Apoiados.) 

Si uma cousa é consequenl}ia da outra, os embaraços, 05 
horrores. as tristezas acabrunhadoras não são taes como no-; 
annuncióu o Sr. Ruy Barbosa em suas prophecias de bancar-
rota. · 

Ul\-r SR. :REPRESENTAl't""TE -·- O Sr. 1\Hnistro da Fazenda 
declarou que tinha confiança nos recursos do paiz. 

O Sa. ZA~IA .- Diss·e que a bancarrota ser-}a jmn-ünente .. 
O SR. RAMIRO B.mcm.Los- O Sr. Senador pela Bahia 

disse: «.Si d-eixardes para o C.entro só as f ot'ças do art. 6° do 
projecto d·e Constitui~ão. a bancarrota será in1minentc. 

Mais adeante~ disse S. E:x:.: ~si adoptarmos tambem o qne 
pro.poz a Con1n1issão e as emendas da deputação rjo:...grmn
dcnse. a. fallencia será na mesma hora». 

Pois bem. não ine deixo tomar destes receios e tam~bem 
nos dados do · Thesouro, .poJ:'lque .. S. Ex:. demonstrou uma re
·ceita infima. agarrando-se ao relatorio do Ministro da Mo
narcb.ia. (Apoiados)~ sem accrescentar aquelles augmentos, 9 
que S. Ex. annunciou no Dfario Official, que import.avam~ só 
en1 seis mezes, em onze mil e tantos contos~ c sem. nos d1zer. 
un1a só pai avra sobre o que se poderia economisar. Entre
tanto. S. Ex. não nos deu um dado, um documento sobre :t 
justificação das despesas que elevam -o· nosso orc-amento a 
200.000:000$000. 

o SR. Z.AMA - Nessa não cahia elle. (Risadas.). 
ro Sr\!. RAJ\HRO. BARCELLOS - Já se vê que S. Ex. en

carou. só um lado da qt!estão e não nos deu· todas as infor
mações nec.essari:.s: S. Ex.~ qr; e appelou p~.r:1 que f~llas-
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s~::J_ntJS. ·~Iar(~ _ francn!_!]entc! não deve extrauhm~ que cu pcç.a 
a JUSIJJtiC:tc;<w. uma·pc.H' uma. da$ verbas que clcvan1 as despe
sas elo paiz a ~1J:O. 000 :OOÕ$000. ..:\s.sím como houve pachorra 

·J:a_ra jnsti.ficar~ até exaggeradamentc~ a pobreza de nossa re
ceJta~ -devianl, por Jnaiot·ia de razão~ justificar-se, <lemorada
Inel)te. longa~nente, leahnentc~ uma. por uma~ as clespesa~ que 
cleva·m os tr1butos a 200.000:000$000. 

O ·SH. •. ZxMA - Só as·sin1 se poderia ·chamar «vive~ :is 
~.:laras ». 

O Sn.. H.-\:\IIH.o BAHCELr .. os - Senhores, apresentando S. 
Ex. ten)ores de deso~r-g-anizacã·o e de separação. si :nós csta
bclccesscmos o sy-stema proposto para dist-rirninação da..c;; 
rciHJas, S. Ex .. argumcnLan.do-con1 ü.S }Jstad.os Unidos da .Ame
rica do ~o-rte e dizendo .que não é possivcl o' Centro ancmico 
empobrec)do e os estados a. se locu:rJ.Jctarenl exag~g·erando sumi 
lcndcncias para os grandes g·a5tos publico~. S. Ex. esquc
ceu-:3e tct:e dizet· que n exagg·et·o~ a:S t-endcncias para, QS f,'11Stos 
puhl kc:1s no. Braz i l nunca. proviermn dos estados. (Apo·iados), 
e:;tes l)Obres ancmico::; que nunca tinham de qr1 c Yiver. (Jlnitu 
(J,_nn). O .-exaggero foi sempre do :Centro c ainda o Centro ó 
que tmn contjnuado nesse andar. (.4..poiado.~.) · 

Quereis 1una proya üe- con1o os csta'dos ·são ma·is ~uida
do:Sos nestes assun1ptos? 

Xo Hio G-ntnde do .Sul uus subol'dinámos. durante a Di
cl,adura~ a governar ·com o orçamento organizc.ido por aqucllcs 
que dcixaran1 -o po'dcr no dia -15 de novembro e não gashí.Inos 
un1 real alé1n das auctoriza~õe3 or~amentarias .. 

O Su. zx~L\- ·I .. ê.Í~ na Bahja: foi o contrario; triplicaran.l 
a de::;pesa. 

O Sn. ·HA:\:UIH) B.AH.CELLus - E. quereis saber onde se abu
:::;on ·.mais? .Foi ju:::l.amenll:! na visinhanc:;a. onde •) mal pega 
1nai..s facilr1J(•nl•~. Foi .ntJ E~tado do llio ile .Janeiro~ porque 
isso ü contagjo~u~ de individuo pal'a. individuo~ de Estado para 
Estado. d·~ na.;ilo pa.ra na(:ão. Vê-~e n11Iitas vezes que o- lux'J 
e:üraga a5 ~·Jc:iN1ades por ilnitnção; o ·dsin1w .não p•)dc sup
porlai· {Jl.W outro tenha carro e cavallos~ e que!' imita.l-o. 
(Apoiados. ) .. 

~o Jliu ·da })rala. PJll l\l•JH tevid•~o. en1 Buenos .:\.h·P~. uma 
vjda fictieja~ de luxo~ durante JO a11nós de mnprestiino's c 
urnissões, que det-erniinou '? Def:ernlinou o que nós estan1os 
veüdo~ ü;to ~~ o que lá e~tú desapparccei~clo, está apparec.endo 
aqui. (A.1Jowdo.~·. ) · ·· c 

O Sn. ZAl\L\ - O 1nicrobio cst.ú cegan~lo con1 força. (lH-
~adas.) · 

O SR. llA?.uno B.utcEi.r..os - O nobre l\linistro da. Fa
tenda disse que as deSJpesas augm1entara.n1~ durante a l\Ionar
cltia. de 25.000 :000!3: l)Ois ben1: no re~:imen republicano. cout 
o aÚg-tnento con1 a Jor.c.a publica~ con1_. o qual concordo~ eo1n. 
o tulg,nent.o de ou t.ras despesas inevitaveis ·depois do I~lovi
mento revolucionarjo~ en adrnitto que tcnhan1os necessidade 
de n1ais. 25.000 :000$000. Ora,. 25.000:000$ contra-postos ao~ 
22.000 :000$ que devemos eeonop1isar si ttyern1os. nl_inistros 
que queiran1 ter- :~astant~ ~sp~rlto federahsta; Sl tlY-er:m.~~ 
ministros que querram drn11nurr as despesas de cada mrnl:,
terio no que é possivel~ nc)s apenas teren1os~ cheg·ados os tem-. 
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pos normaes, um deficit de tres mil e tantos contos mesmo 
segundo· os calculos do . nobre Ministro. (Apartes.) ' 

. _ .. . 9!!anJo á que~tªo da disc~iminação de · rendas1 creio ter d1to ·nastante. --- . - · · · ·. ·· : .. 
Si queremos fazer uma lei fundamental, e estaheiecer um 

regimen que haja de servir para os no'ssos filhos -e para os nos
sos netos, não_ temos que ater-nos ·a· factos que .succederam 
hontem. ou hoJe, devemos ater-nos a- princípios e doutrinas 
que precisamos estabelecer. (Apartes.) Eu tambem tr{)uxe 
dados e tenho argumentado com elles. · · 

Passo agora a outra questão tambem envolvida no artis:e 
6°, a questão bancaria. Ella tem sido tratada por varios 
membros deste Congresso, e ultimamente pelo Sr. Senador pelc:t 
Bahia, que me precedeu na tribuna. 

_A~é ao mome!lto presente estou completamente in albis, 
em JeJum, a resp-e1to de um facto sobre o qual ainda não ouvi 
uma palavra nem da imprensa, nem de particulares. 

.. E' -o seguinte: como é que em um paiz em que a moeda 
legal é papel, o' Governo obriga o oonsumidor a pagar os im
postos em ouro? 

De onde vem esse ouro! 
Ainda não vi ~xplicação para este facto. Como é que eu, 

recebendo hoje o meu subsidio em papel, si amanhã quizer 
mandar vir uma carruagem de Buenos Aires, hei de pagar o-:; 
direitos em ouro? Não ·co'mprehendo. Mas isto é um incidente; 
vamos· á questão bancaria. Segundo o ultim-o ·decreto, as emis
sões hão de ser infallivelmente monopolizadas pelos dois 
banco~ que se fundiram debaixo do nome de Banco da Repu
illica. Senhores, isto é a continuação a lucta do Centro con
tra as peripherias, é ainda e ainda o goso da plethora. cen
tral. Senhores, com as emissões concentradas em um banco, e 
esse baneo no Rio de Janeiro, serão devoradas por este mino~ 
tauro que se chama praca do Rio de Janeiro e que ainda hoje 
come e comerá @antas emissões lhe derem nas especutaçõ~ 
da bolsa. - · . 

Agora, vêde, vós do IP'iauby! vós . do Rio Gande do Norte, 
vós dos confins do Amazonas e de Goyaz, ou do' Rio Grande, 
quando precisarmos do auxilio dessas emis.sões, quando preci
sarmos que nos valorisem o noss() territorio, teremos que 
vir, como muito bem disse o Sr •. Cavalcanti, supplices, pedir 
·ao Centro, ao estabelecimento que tem: o monopolio: que 
mande suas agencias fazer negdeios · coan ~ estados. 
· ·Mas é muito provavel que, a não virmos de madrugada~ si 
viermos ao meio-ia, _nos diga o banco que já não ha dinheiro, 
.que o dinheiro jã está convertido no jogo da .Bolsa, em papeis 
e títulos de toda a· natureza. 

E' o que tem aconteeido m-esmo aos _proprios bancos regio
naes. Eu cito até o <Ia minha terra; é uma casa de juros 
altos, o dinheiro sai por um preço exorbitante, de maneira -
que I:üngu~m quer hypothecar, 1porque não pode com as su~ 
exigencias. -

Outra oousa eu ~omprehendo; não é só o monopolio ban
caria, :POrque a Rrepublica, digam o que quizerem,. a ReJ>ublica 
nunca póde querer o privilegio 2u o monopolio; ~. no di~ en1 
que a Republica entregar· ás maos de um banqueiro feliZ os 
destinos do meu paiz, com ·maior razão podia entregai-os- ás 
!Ilâos: ·de um homem para ahi assentar q seu tbr9.n~ .. . . 
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o monopolio bancario entregue ás mãos de um homem,. 
Por mais honesto que este seja, constitue um perigo para o 
paiz~ :pONIUe~ e1nhora. nã.d fosse um hanco de esp~ulação, 
poderia ser um banco partidario~ un1 banco que~ por sua 
natureza, deve estar setnpre ibem com o Governo. e os bam.cos 
partidarios~ já ten1-àcontecido~ só tên1 dinheiro para os ami
gos~ . para os adversarios não ba. A. opposição nunca tem 

· credito~ só por estas razões; si outras não houvesse, eu vota
ria contra o monopolio bancario; mas existem outras razões, 
c o .n1onopolio bancario~ pelo modo por que se vai effectuar 
no paiz, si o Congresso nã.o approvar as emendas~ trará a~ 
peores ,consequencias para a ·economia nt:t.cio'nal. 

UM SR. REPRESENTA~~TE- Em relação á Federação, não. 
O SR. R..-L1\:IIRO BARCELLos - O monopolio é collocado n::>: 

Centro: como não ha de fazer mal aos estados federados ? 
O · MES~to SR. REPRESENTAL"\'"TE - Elle pertence a todos .. j 
O · SR. RAl\URo BARCELLos - Mas o nobre Deputado como. 

vai fazer operacões ode credito no fundo do Piauby? 
VozEs _.:: Então ·que quer o· nobre Deputado? 
O SR. RA~nRo BAHCELLOS: - Hei de dízel-o; estou agora 

falentlo a critica~ mas. si quizer. direi a:nt-es de concluir estas 
aprecia«,~õcs. Quero urna cspecie :de bancos que não são nenhu
n1a novidade. que existem. Não é caso novo baneos que fazem 
seus depositas respectivos em ouro. Esses depositas não são 
gastos~ elles os têm na sua propria casa fiscalisados peiQ 
GoYerno. Estes banco~ que en1ittem. no mon1ento en1 que se 
lhes t.raz un1a cedula sua e se lhes pede o dinheiro em ouro, 
~·Ih.·=-- a ennYfn·Lem: e si não o fizerem . .são considerados falli
dos. Ejs os bancos que eu desejo. O que:,-não for isto serão· 
bancos filhos de theorias e: de bons desejos de fazer capital, 
ruas qur~ nada têm de real. (Apartes.) 

S0tü.&oi·es. o Brazil. tão rico. con1o disse ,o Sr. l\finistro da 
FaJ.enda~ tão· cheio de i·ecurs::sos. est~~r-c.i eollocado em ·p-eores 
condioõ-es do que o Estado Oriental? ·Quando em 1876 o ge
genarl La 1,orre encontrou opapel eonvertivel valendo dois vin 
tens por peso de dois mil réis, fundaram-se bancos com · fundo 
Inetallico que ~e ·Obrigaran1 á ' conversão permanente, e em 
qualquer oecasiã.o. de seu pap-el ,moeda. Este homem~ no fim 
de quatro annos: levantou o valor do papel ao par. Entre
tanto~ nós estan1os a tropeçar para constituir theorias, para 
obrig·ar. talvez amanhã ou depois~ os nossos gu'vernos a pro.
curar um porto de sabida para tantos privilegias que hã.o de 
ficar transf-ormados em p;1:pela:da na mão de quantas conlpa
nhias insensatas se têm inventado e se podem inventar para 
jogú da Bolsa: e é na eaixa dos bancos eon1 as suas notas todas 
invertida5 en1 taes :paoeis.· que ven1os .figurar ahi .no' jogo da 
Bolsa. Dado -o ·caso c!ê ·qna.l<CpJer desastre finnnceir'o, sab-emos 
qne a 1naior parte destes bancos não terão ·para representa1', 
seus capitaes senão essa papelada. que nada vale. 

U!vt SR. REPRES~"T-o\NTE - Então V. Ex .. pretende mata~ 
luda~ as companhias ? · · 

O SR. RA..'l\flRo BARCELLOS - :Ao contrario. O qu'e eu quero· 
~~ que vivam aquellas que devem viver e não aquellas que só 
servem para. o jogo~ para a especulação~ para comprometter. 
o nosso credito. O que eu não quero~ é que se concedam. fa
vores onerando-se o nosso credito. com.prom.ettendo-o mesmo. 

l\Ias, senhores, a respeito da. ·questão bancaria. direi _que 
o capi_tar e o credito nã~ sã~ méras ficções •. O credit~ é :r.~p~e~ 
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~enfado por um val.m· material que representa sempre n1aio~ 
(JUanlidadc do que o capital prueu1~ado. C1·cdito c capital 
não :"ie improvbam. 'l,omar-se o cr·edilo d•J Go,·erno. 
ul.ili~al-o ~ compromcltcl-o r1esla montanha (]e bancos c conl~ 
panhia~. ci.s o .que eu condcmno. (-4.1JOiados.j . · 

Si não necessitamos de levantar emprestiinos nas mc:;tuas 
eundi!(ücs pi·ecm·ias da..s rciPuLU{~as platinas~ a continuar este 
~ysten1a, mais tarde seren105 obrigados 'a isso. Dado o caso 
de un1a guerra~ como a do · Paraguay~ por exen1plo~ con1prc~ 
hcndep1 os nobres Deputados as difficuldades con1 que · tere
Inos de luctar· para obter ouro afin1 de sustentai-a 

Que necess-idade ha de con1prometter-se o eeedito tia 
União con1 a emi~são de uma quantia fabulosa. simplesincnte 
para ter o prazer de sustentar-se un1 banco n(• ·Centro. urrt 
banco de :privilegio~ um banco diplomado . com as -Tegalias do 
papel moeda ? 

u~r Sn.. REPJ\.ESEN'f.-\:J.~'rE - Quen1 quer isso? 
o SH. R.úlll\0 BARCl~LI.OS - Quc.nl quer isso ? o uc~r:ct.y 

do Sr. !\:finist.ro da ·Fazenda. Acaso V. J~x . .julga que cslc 
decreto des1nente o que eu agora estou dizendo? 

O :vlES·~w Sn. H.Er>rt.E~&~T.\NTJ:: -.Mas o dect·etc) f• •i }JU-
lJlicado? _ 

O SR. RA~ilH.o BARCELÍ...os - ·Pois não. V. Ex. leia-o. 
Senhores. a minha 11ora está cxg·otlaua c eu uão quero 

aim::;ar nCiul do' Reg·imento, nem da páci·e.ncia :do 8r. Pt'ci:ií
dl'n I r.!. e tãopouco da benevolencia do~ n1cu:::: illust.res collegas. 

Vnu t.et·Jninat· com uJna phrasc de um illu~f.re paulh;ta, 
amado pe 1 •-•~ l'i ngr•tt n.d en ses. 

Vt•nancio ..:\yre::;. quando ',!ner:l.iínws a ptddicaf.:ãu da }·1!.
t/t:ru.(.~(í.o. foi rJ sen !primeiro J'edad.or. 

Ellú escr·eYeu no fronte::;picio do or;;ão do par·Udo l'C(JUhli
nnw esta::; · quat,ro palav1·as. que para mim são e conf.itmam a 
;-;et· os quatro ponto:S" cardeaes da orientação rf.!J)Ublicana. 

Elle -tlisse: · Fédcraç.ãc;, unidade~ centMüisação, dc!=nneinbra-
.· 111ento. (.4.puüulos.: mu:ito btJ'ln.) _ 

Sr. Presidente~ estou convencido de que! si .o CongTe~so 
11ãu tiver o maxinw cuidado em collocar na Constitujoão todas 
a~ medida~ descen tL·a!izadt"Jras de que prer.izanws. (AJJOioclos .: 
m.tliló . bt:m). a agitação f cdcral is ta. qu c já vcn1 do tcm{JIJ lh 
::\lonardtia. ha de ·continuar· no seio da Rcpublica; -e ha. · dl~ 
leva1· l.alv1iz o Brazil a.o· -espbaJcclam.ento. (Mu,Uos apoiados), u 
que não tlcseJo~ c ninguCJn .deseja, rnas que sou obrigado, pelo 
meu pat.riot.is-Jnü, a nnnunciar áquellcs .que descuranl· deste 
a~:;u rnvto in1POJ'tantissin1o . (ArJoiodos.) 

p,-tz·ei ·a Fcder·ação. i~azci uma Constituicão federativa, es
ruugai to'lla espedc de i)ri.Yil•:.g·ios~ Jncsn1o esse que 1ne pcr-
1 euee. o privilegio <lc tliplomadu (Jluito beni! JluUo bcm.j), e 
'"'~rei~ que, assin1. este })OY·O po~ic.ní ser: gran!:lC c ~umr~r~r:- o:; 

· ~"u:; llc~Unos. (iJiu'ito bent! lllnttu bc·rn! O orodot· e felu:ltado() 
pu r ·nuâtos S1·s. 'reprcsen.to:ntcs.) 

:Pica a ~1iscussão adiada, . pela hora.. 
O SR. PRESIDENTE dá para an1anbã a · se~"tlinte ordem. d·_., 

dia: 
Continuação <!a 1a discussão do projecto de Constitujcão. 
Levanta-se a sess:ã~ ás .i 11ft óa ~arde. 



PARECER N. i8 A - f890 
Eleição do Estado da Bakia 

. · A 3a Commissão de Inquerito, tendo examinado m1nu
ciosamente todos os documentos que lhe foram ·:Presentes corn 
relação á eleição do Estado' da Bahia; e considerando: 

Que a eleição do Barão da Villa Viçosa, além de não ter· 
sido contestada, está ainda a salvo de qualquer. impUeonaçã•."J. 
mesmo quando se annullem as authenticas arguidas de vici ... i, 
visto assistir-lhe maioria consideravel: 

Que as authenticas das secções eleltoraes de Angical~ Bo~) 
Jesus da Lapa, Cariparé, e Campo Largo, 1° e 2° districtos. 
Santa Rita, 1 o e 2° districtos, Formosa, Varzeas~ Barra, 1 .. , 2~ 
c 3a seccõe~: r catú, S. Sebastião de Passé, apresentam rasuraf' 
e emendas, nã.o resalvadas, e que, comqu::1nto pelo exame feito 
se possa nellas restabelecer as lettras do nome de Franciscü 
Prisco de Souza Parais o,· primitivamente escripto no logo~ r 
1ias indicadas rasuras. só pelo original das actas de que são 
cópia estas autheaiticás se póde restabel-ecer a verdade; 

uue na 5" secção do collegio de Sant' Anna h a rasuras 
sobre o numero de votos dos candidatos Dr. Francisco Priscc' 
de. Souza Paraiso e capitão Salvador Pires de Carvalllo c 
Aragão: · . 

Que· na authentica da eleição do collegio de S. Sebastião de 
Passé, encontram-se as seguintes incongruencias: compare
cimento de duzentos e dezeseis -eleitores, menção de duzentos 
e vinte tres no termo do encerramento e apuracão' de duzentas 
e dezesete cedulas; · 

Que é contestado ter havido eleição no colleg;io de Gere
moa'bo, contestação amparada em uma justüicação judicial 
produzida por djversos eleitores e um protesto de alguns de:;-
tes e outros, lançado no livro de notas do tabellião da loca
lidade, e attestado do juiz municipal supplente ·em exercício 
e do parocho da freguezia; 

Que, em vista do exame das authenticas presentes á Con:J.
missão. verifica-se a improcedencia da allegacão do contes
tante, Dr. Prisco Paraiso, de .não terem sido apuradas 30 an- · 
thenticas mencionadas em sua contestação; 

Que, tendo apurado as au thenticas dos collegios de :Born 
.Jardim, Urubú, 111 e 2a secções, Madre de Deus (Boqueirão j ~ 
Caveira de Marag01gipe, Olivenca, Rio das Contas de Born 
Jesus, Sergipe <lo Conde (Monte, 14

), Serrinha. i• e aa e _1\la
goinhas, não apur31das pela int'6ndencia de S. Salvador, e som~ 
mando a votação respectiva, a que consta da acta da apuraCãJ, 
verificou o seguinte resultado : 

.Barão {i e Villa Vi cosa ................... '~ .... . 
Capitão Salvado'r Pires de C. ·e Aragão ......... . 
Conselheiro Antonio Carneiro da Rocha ...... . 
Franciseo Prisco de 1Souza Paraiso ........... . 
é de parecer: · 

31. 6'53 
31.088 
i2'8.8·9';' 
28.559 

1°. que seja reeonhecido Deputado ao Congresso Nacioriaf 
pelo Estado da Bahia o Barão de Vi lia Vi cosa: 

2°, que sejam requisitados ·de quem competir os livros da!= 
eleiÇões indicadas no segundo -considerando~ bem eom.o os das 
eleioões da 5a secção do Collegio de Sant,Anna, e 



-66f-
-, 

.. 

S. Sebastião de Passé, e ia e 2• sessões do collegió de Gere- · 
. _. moabo; · _ _ . · . . · 

3°, que fiquem dependentes "dá ·presenca é' --exa.ma · dos li- --
vros requisitados· as eleições arguidas de vicios e acima men
cionadas, e, bem assim, o reconhecimento do diploma expe
dido ao capitão Salvador Pires de Carvalho e Aragão. · · 

'· 

Sala. das Commissões, _fi de dezembro de 1890. - .Ale....; 
a:andre José Barbosa Lima.- João Lopes. - (Jonstantinn E.~ 
Paletta • ...:..... Miguel Castro~ eom restricç-ões quanto ás eleições 
de Geremoabo, S. Sebastião das Cabeceiras de Passé, que 
as considero legitimas, para o que proponho a seguinte con-
clusão: 

Que sejam reconhecidas as eleições de Geremoabo e S. 
Sebastião das Cabeceiras de Passé. 

f(}& SESSÃO. EM i7 DE ·DEZEMBRO ·DE i890 - 1 
•. ".i 

PRESIDKNCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio dia ·raz-se a' chamada. á qual respondem. os Srs·. 
Prudente de Moraes~ Paes de Carvalho, João Neiva. Eduardo 
Gom~alvcs, Costa Rodrigues, Francisco Machado. Leovigifdo 
Coelho. Joaanim Sarmento, João Pedro. Joaquim Crnz. Jo:;é 
Secundino, wranoel Barata, Arntonio Baena, Joaquim Catunda. 
Theodoro Pacbecp.Elys~u Mart.ins. Bezerra de Albuqnerane 
.Junior. Theodnreto Souto. .José Bernardo, Oliveira · Gatvão. 
Almeirla Barreto. Firmino da Silveira, Jc)sé .Simeão. F-rede
rico Serrar1~edrn Pau1ino .. Tavt~.res Bast.os. Rosa Juniory 
Coelho e Campos, Thomaz Cruz. Virgílio Damasio. Saraiva, 
·Domin~os Vicente. Gil GnnHtrt, Mont.eiro de Ba-rros, Lap~r. 
Braz Carneiro. Camnos Saltes. Ubaldino do Amaral. Santos 
Andrade. Rau1ino Horn. Esteves Juniol-. Luiz Delnhino. ·Pi
nheiro ~rachado. Quint.ino Bocaynva. Julio Frota. Cesario. AI
vim, Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, Joaquim ·de Souza, 
Silva Canedo, Silva Paranhos. Aquilino do Amaral.· Joaquim 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, 
Indio do Brasil'. Innocencio Serzedello, , Nina Ribeiro. Cantão. 
Pedro Chennont. ·Matt.a Bacellar, Casemiro ·Junior, Rodrig,.ies 
Fernandes. A nfrasio Fialho. Nogueira Para.naguá. Pires · Fer
reira, Màrtinho R<>drigues. Barh<>sa Lima, 'Bezerril~ .Toã-o Lo
;nes. .Justiniano Serpa. · José Beviiaqua. Gon<~alo de T..a~os, 
.Nasc'imento. Pedro ·velho. Mip:uel de Gastro. Pedro Americo, 
~<i Andrade. Retumba. Tolentin·o de· Carvalho. Rosa 'e Silva . 
. Toão Barbalho. Gonçalves. Ferreira .. TosP. ·Mariano, Almeida 

- 'Pernambuco Juvencio de A~iar, André ;Cavalcanti. .l\fei-ra. de 
Vasconcell0s. Pereira de Lyr~.. Jo~o de Siqneira. Lniz .de 
Andraõe. Espirito Santo. Theophilo . dos · Sant.os, Ponf.es 
de Mira:nda. Leite Oiticjca. G~.bino B-esouro. . Ivo do 
Prado Oliveira Valaifão, }i'elisbe1lo Freire. · · A1lm:tStt) .. _de 
FrP.if.as, Paulo Ar~oUo. Seabra Antonio E.'t1Z•.,h:o, ?:nma. 
Arf.hur Rios. Sanfus PerP.ira. Custodio de ·Me1Io. 'Fran
cisco :Sodré. Dinnvsio Cercrueira, Barão de S. 1\'Tar
-cos, l\fedrado~ r3íuniz · iFreire, Athayde .Junior, Fonseca e Sihel,. 
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Fonseca·. JWrmes~ Urbano· lVIarcondes~ . Nilo .· Peçanha, . CY'rillo 
de Lemos~ Viriato de l\Iedeiros~ Virgílio Pessoa7 França Car
Yalho, Baptista <ia . Motta~ Fxóes· da ·.·Gruz, Alcindo Guanabara! 
Erico Coelho,. San1paio Ferraz~ ::--.Lopes Trovão, Jacques Ou~ 
rique. Aristides Lobo~ Mayrink, Vinhaes, Thomaz Delphino~ · 
(;onde de· Figueiredo, · Antonio . Olyntho~ Badaró, .João Pinheiro~ · 
;Pa.cifjco l\lascarenhas~ C'-.abriel de Magalhães·~ Leonel Filh-o. 
Chagas Lobato~ Jaeob da l)aixão~ Alexandre Stokler, Francisco 
!·fa_ Vcig·a. Costa Senna, J...amounier, Gpnçahres Chaves~ Americo 
Luz! · Fcliciano · Penna, Vioti~ ·;)fanoel Fulgencio. Astolpho 
.Pio~ Aei:::tide~ Maia~· .Goncalves · Ramos. Cat~lo.;~ das C:bagas~ 
poming·os Jorge. Costa. Machado~ Don1ingos Port{)~ Pallel.a. 
1Julra ~icacio~ .João de ..:\vcJiar. Corrêa Rabello. Bueno de , 
J)niYa. Ferreira. Pires·.: .João Luiz. -l\fartinho !P:r·ad-o .luni01·. 
Berna.rrJino de Catnpos~ Francisco · Glicerío~ . :Moraes Barro~~ 
J.ope::; Ohaves, Domingos 'd~ l\Iorae~! .Adolpho Gordo. Ca.rva..:. 
lho~ Ang.clo Pinhe1ro. 1\lursa. llodolpho l\Iiranda~ Paulino Car

.Jo~. Costa Junior~ Rodrjgucs Alv~s. Alfredo Ellis. Carlos Gar
r.ia~ l\Iorcira da f\ilva~ J~Jcury Curado. Leopoldo rie Bulhõe~~ 
nuin1ar·ãr~ Sn1al~ . Antoni() Azcrcdo~ Ca0tano ~:le Albuquerque~ 
PPr-nanrlo ~i ma~!· Lauro :\Iii li r-r. Carlos de :Campos. ·~cltmidl.. 
l .. nrr·r·dn Coutinho, ~vic(orino ~\I•)ntf'iJ·n. P~reiJ·a rln · Co~tn. Jn
lio df~ t:a:o;l i1 h os. Bm·g-c:-: de )1 Nlcirns. Alcidr.~ .Lin1a. A~~·i:.: 
Jir·a~i I. Thomaz .Flor~:-; . ..:\hl'Nl. IIom~ro Rapf.i.o:J·.a. fiot~lw. Osn
J·io. Ca~:O:i:mo rln Xa~ei nwn In. Fcr·nan(fo :\hbofl .· Drtncfl•io fti-
.hf\iJ•r,. !' ?\h'nnn Barrrtn. · 

·\ l1l'f\-~·· ·1 "'I'".;:. ;-L n " • ' . ' .... . .. ,c • 

CotnpaJ·~cl\m fll\poi~ rir. nhr-rta. n. · ~c~~ãn os .Sr·~ . .To:-:é Hr
:.dno. Cunha .Junior. Hil)- Rarho~n.- .Tnãn ·s('YN"ian.o·; .Tn~P. .Av,··
~ i 1111. l.nt n·o ~orlrl::. :\Jnn h fi r~ Rn.rr-cl ,,_ Dnrn ingo:-: .T f\~uinn. Paula. 
Guimnt•iic·~ n ~1il1nn. 

0l" ixam. dr. e.oJnpar~c.er. com causa par.Uciparla.. ns Sr~ . 
. FJm·i;Hln Pl"ixot.o~ l\faUa Mac.hnrlo~ . .Fnrrci.ra Brandão. Ahrat·o 
J~ol "ll1 o. F-z·Nl~rico Rm'g~~- C~sari o ,)fo t.t a .T nni o r. A n f'.ão · rl r· 
'Ftn·ia. x.-·l~on ''r. Hcnl'ÍQU(' d~ Cnr\·a.Iho: c. ~em cnu~n. 05 sr~. 
_1\maro CaYalcn.nf..i. GP.nl"ro~o Mnrqur.~! Rnmirn ·Barcellos. Ran
A'~l 1)r~l nna . .Toa.Qll im Fel i cio. 'Saldanha · l\Ia.rjnho~ · Tasso Frn
~o~o, fE.nnc~ · rl~ Stnu1.a. Bl'rnar·rlo rlP. ·:\·1enr1rmça~ Ladi-~]{to NP.t.1.o. 
~nnf n~ Yi~il·n .• rna(lll i m BreY~~~ Barfio de S{)Jlf.a Hr.lena. Ln17. 
:R~rr·etr) .. \.lnwirla Xog:n~ira. Anl.onio iPrado. -Rubião· Junior, 
Erne~t.o fiP. 01iYr.ira. Rn.ymnndo Bandrira. l\farc-iano 1\Jf.a~
lh;t~s. BcJm·rninr, rJ,., .J[('ndonça. Furqnhn \Vcrn~.k. ü:Jti.z )fnrnt~ 
Oliveira Pinlo . .:\1bl"rl'o Br·andão. J.Jeovi~dldo Filgur.ira. Anl
·nhilophin. Pan la Gn imn.T·ãP~. :\Iarcolino l\'loura~ f~arc.ia Pirr~. 
'fo:-1a. L:..Candt·o 2\iaeiP.L Bdarmino Carnr.iro. João de Siqnr~ir·n. 
r.ou f o Cttl'f axo. EpiülCÜ) e .AJnH~ida A!ffon~o. 

E' lirl~ ~ pn~ta rm riiscn~~ão a. nela ela se~::-ãó anlccMlrn! r .. 

· O ~P... C"\"Rif#Lo DE LJ.~~-ro~ Yün1 fazer uma reclamn.<:.ãO. 
~a~ Amcnda~ rttw aprc~cnton ·ven1 nn1a. ao ·ar!' .. G.: não ~nhro 
~i o P.ngnno foi ~~~n r ,11 da In1pr~nsa~ 013$ o fncfo .. ~~ quc a 
f.'~nf\n(la .~ ao art.. 5". l)~lo qu~ pede a rr.ct.ificacáo flo engano. 

O f:.n. PRt~~JDE~1·r::: rl iz qn r.. consnlt.an(lo o~ ot·igi nae~. ve
l·ificou qn~ o- r.ng-ano .~ do illnsf.re repres~nt.ant.e~ .que nprese:n
tnn a {\Jnrnda an .:u•f. ô" ~~ nãn no 5". E·m to:rlo -o caso, Y3i nlan
dar :razpr :1 J·N~I i•fir~1:iin. 
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. Não havendo ·mais · quem· 1)eça ··a · palavra, é.· posta a · vot.J~ 
e approvada a · aeta. 

vem a M-esa ·a . ~egui_11;te 

Declaração 

. . Declaro que s6n1ente por não estar presente deixei de 
ass1gnar a emenda que, na sessão do dia 13. •foi apresentada 
pelos -~eus com'P'3.nheiros deputados pelo Estado do Rio de 
.Janeiro ao paragrapho unico do art. 2° - Cyrillo de Lemo.-;. 

O Sr. 2° Secretario, s-ervindo de · primeiro, · proced-eu á 
leitura do segujnte 

EXPf.E:OIENTlE 

Communicação~ datada de 15 do corrente~ do Sr.· Deputado 
Fnrrcira Brandão~ de não poder comparecer ás pro~imas ses
Rõ~s do Congresso,· por nJot.ivo de molestia em pessoa d-e slia 
fnmilia. - Inteirado. · ' 

O Sr. Erico Coelho - Sr. PrcRidr-mfe. é · a tcrc~ira vez quP 
subo :i tribuna. afim de requerPr que seja dada para ordem dn 
dia a mo'ção .que promovi de accordo con1 ·os · -illnstres - re-
presentantes · de varios estados . 
· Peoo :w ·Congresso licença para ponderar mais 11n1a ve;o: 

·que a mateda sujeita ·á sua. cons·ideração est.:t comprehendida 
nos tern1os da ultin1a parte do art.. 37 do · Regimento . . vis! o 
c·omo envolve questão constitucional da nossa exclusiva com-
petencia. · . 

Nessa conformidade . foi .que o Congresso acceit.on a m()
ção: por · certo, não para adi~l-a indefinidamente~ ma~ pnrn 
discutil-a e votal-a em tempo opportuno. 

O Congresso poderá recusar a moção que lhe foi apre
sentada; mas, uma vez que acceitou-a con1o objech> de sua~ 
delibera~ões! em consideração mesn1o á urgencia da mateda. 
rleve adn1ittil-a, ·quanto antes, na ord-em de seus tra'balhô~ 

Por mais grave que seja o· assumpto que se contem nn 
:. moção! o · Congresso por certo não receia encarai-o de fren t.<'. 
sej-a -approvando-0~ seJa . reprovando-o. 

O Congresso! com o discutir dia a dia, escrupnlo~ament..., .. 
·o projecto constitucional! obra do Governo Provisorio, tem 
revelado :que ·está con1penetraclo de seu papel. Tem desmr-m
tido os prognosticas que os inilnigos da Republ ica faziam a 
respeito da convocação desta Assembléa. Temos . provado jú 
exuberantemente que não somos esse aj,untamento de loln~s
ho·mens~ ·-como se · dizia, ·que, despertos · ·aos clarões da. re\r0-
lução... · 

Ul\r SR. REPRESENTANTE - Como ainda dizem os ·seh.as-· 
tian ·stas despeitados. · · 

0 SR. ERTCO COELHO · -.. . convocados ao toque ·de Ul11 
feiticeiro clarin1~ viri~n1 até aqui receber de rôjo! em nome 
da Nação e ~on1 seu ass-entim·ento, uma ·Constituiçã.o qualquer. · 
Nós · todos ·pensamos que quanto n1ais rigoros() for o Con
zresso no -exan1e da:s questões .que entendem com o futur() da 
Pàtria. con1· a Constituição dos Estados Unidos do Braz.ii. 
t.n.nto n1ais durado'ura~- tanto n1ais digtia será a nosssa ·obra. 
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;.(A.poúiàJos; muito õ~m) ; quanto· m~ nos . elevarmos no eori
cejfo da Na;cão, que representamos~- e ás vistas perspicazes 
do e:s:trange1ro, que nos observa, tanto mais prestigiado. tanto 
m3.is_ fo~te. s~rá o Gov_er~o que ':amos eleger para garantia 
das 1nstituiçoes republicanas (Jlutto bem) • Portanto. não ha 
questão, por mais tem-erosa. qÜe seja, que não po'ssamoS en
carai-a de frente, com toda a hombridade, e resolvei-a como 
nos aconselhar o patriotismo. 

De que provém que esta iliustre, independente e altiva 
Assembléa Constituinte llesita em dizer sim ou não sobre 
3. ma teria da moção, que é : a de sua · exclusiva competência ? 
· Acaso . o patriotico Governo.: Provisorio não se exonerou 
perante o Congresso, no dia· 15_ de novembro, como era de 
esperar de patriotas tão dignos, de democratas tã.o conspícuos~ 
não se exonerou de toda a responsabilidade no tocante á cón
feccão das leis que devem constituir os Estados Unidos do 
Brazil? Nãó somos. por,rentura. o Poder Gon:;tituinte. de di
reito e de fact.o? Não derivarão da nossa palavra os preceitos 
constitucioanes para fundamento da União e as normas para 
a organização dos estados? (M'r.tito bem.) Que escrupulos. que 
prevenção pode · ter {) Congresso contra ds assum.ptos da 
mocão de que fui portador? 

O SR. BADARó - Não é contra a materia, é · sobre tudo· 
qu::tnt.o não fôr da sua competericia. 

·UM SR. DEPUTADO - 1\fa~ ~ da competencia. (Apartes.) 

O SR. ERICO CoELHo - 1\las essa. competeneia é e'"{clusi
vamente nossa. (Apoiados.) (E• a primeira vez que ou co con
ceito dessa ordem: tenho ouvido de varias bancadas alleA"a
rem a circumstancia de economia de: tempo co'ntra ·a dis
cussão da 1nateria da mocão; mas, pergunto, será meia hora, 
uma hora ou nouco mais que o Congresso despender com o 
exame da questão, que deverá preterir qualquer decisão sobre 
medida~ de tanta importancia como consigna a mocão~ qnando 
a: ·mat.eria. como se vê. é correlata com os assumptos co'nstitu
ciona~s. auc esfamos discutindo. isto é, com proJecto constitu
cional ·apresentado pelo Governo Provisorio? Por certo que 
sim. . 

:Sr. Presin~nt.P. eu vejo qne o t.emoo está quasi termi-
nado e pPCO a V. Ex. 011e con~mlte ad Con~esso si me conr.P.rle 
proro2'acão da hora regimental. para que eu possa funda
mentar a urgencia do requerimento que acabo de formular 
de novo~ :. ·· 

O SR. Pa~STDENTE - A hora do .expediente termina aos 
40 minutos. V. iEx . . ainda tem l.2 minutos dentro da hora. 

O SR. Emco CoELHO- Sr. Presidente, vou expor os fun
dam·entos da 11rgencia. Ccnsta que a esta hora o patriotico 
G~verno Prõvisorio está tratando de ·.:"Promulgar nova me
dida de OI'1Z'aniza;;ão do's estados, e melhorment.e do que di~
põe o decreto n. 802. de 4 de outubro do corrente an:t::to. Ma1s 
uma razão para inst.armos pelo debate da mocao. ; 

Quando li o projecto . constit.ncional decretado em 22 de 
julho do corrente anno. tranouiilizei-me. comnrehendendo. 
pela disposieão transltoria n. 3 e outras, ou e o Govern? Pro
visorio cogitara na con"·e11iencia dos estados se organ1z~rem 
com tempo,. formulando o&da qual seus estatutos só depo1s de 
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· compulsados seus interesses particUlares, estudadas suas 
condições intrinsecas:r mesologicas~ por quem . de direito. 

Surgiu, porem, o decreto de 4·-de outubro, e eu sobresal
tei-me entendendo· que· ficavam'·"'"rev.ogadas as=.boas= normas· . 
contidas nas disposições transitarias do .decreto de 22 de ju
lho. 

Com o apparecimentd do novo projecto cónstitueional, 
promulgado pelo decreto de 23 de outubro, eu tranquillizei-me 
de novo, na supposição de que ficavam revogadas, a seu turno. 
as materias do decreto de 4 de outubro, visto como o se
gundo prdjectQ constitucional, posto que modificando o pri
meiro, restabelecia as beneficas disposi~·ões transitarias com 
r e la cão á fundação dos estados. .. . · . .· 

rE estava nesta presumpÇão, .neste engano <i'alm~ quando 
me vieram dizer que o Governo do ·meu Estado natal . havia 
pontificado na cathedral .da Praia Grande (Bilaridacle) afim 
de consagrar uma Constituição qualquer:r isso no mesmo• dia. 
na mesma hora em que o . Governo Provisorio demittiu-se 
perante o Congresso, da imcumbeneia de decretar leis eonsti
tucicmaes aos Estados Unidos do Brazil, deiXando a nós outros 
o formular os preceitos e normas da reconstituição do paiz in
teiro; e eu ri-me. Sr. Presidente. da obra intempestiva do 
Governador,. lastimando do fundo do eora~ão que o meu 
amigo da Praia Grande tivesse perdido o uso ·· da razão· 
(Apartes), . porque vi-o incorrer em contravenções do .disposto 

. na Constituição Federal de 23 de outubro7 contra expressa 
prohibicão consignada: no decreto de ·4 de outubro. 

Quando. porém, li a exposicão feíf.a pelo illnstre Sr. Ge-,.; 
neral Cesario Alvim: ao Generalissimo digno chefe · do Governo 
Provisorio. justificando o decret-o n. 802, de 4 de outubro, . 
uma expo~ic:ão verdadeiramente ingenua~ como si. porven
tura. depois -de 4 de ·outuhro'. não tivesse . sido. promulgado o 
proiecto constitucional de · 23 · de outubro, contendo dispo
sicões transit.orias inteiramente em contrario áquelle. ficmei 
pasmo. não sabendo mais o que hei de pensar . sobre a materia. 
O decreto de 22 de julho, o de 23 de outubro, e o intercalado' 
de 4 de outubro em r.ontra.dicão com a materia dos primeiros! -

A ex.posicão' do cidadão encarregado dos Negocios do 
Interior, eheia ·de rabulices políticas .•• · 

UMA voz - Isso é uma injusUca. . 
O SR. ER1co CoELHO - . . . por fim, o ·acto· archi- consti

tucional do Governador do. Rio de Janeiro, ~m contradição 
com os novos, dQ projecto de Constituição Federal' de ·23 de 
outubro, tem-me trazido intrigado e aprehensivo. 

J>ergunto ao Conn-re~so si. em face desses aet.os c·ontradi
ctorios, dessas disposições antagoniças dos decretos de 4 e 
de 23 de outubro. o patriotico ::Governo Provisorio está ou 
não um . t2nto desorientado em materia de organizacão dos· 
estados? · _ 

· Peza-me muito usar desta linguagem, que -não tem nada: 
de offensiva aos illustres cidadãos que compõem o Governo 
Provi~orio, aos quaes me . ligam fortes laços ·de gympathia 
pessoal e de solidariedade politica, de patriotismo tradicio
nal; ·permif.ta-se-me'= a ex-pre~são. mas sou obrigado a dizel-o, 
· poraue aqui, como representante da· Nac_ão, t:rnto de desem
penhar o mandato como entendo, · com ·independencia e fran- 
queza. 
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Uj\f. :Sn. REPRESENTANTE - Todos nós. 

·· O ·.sR. !ERico -Co·Er. .. Ho - Julgo ·a· todos por mim: n1as sou 
·obrigado a tocar · nestes pontos!·:_para justificar o nieu pedido 
de urgenc.ia! afin1 de que se discuta a moção: de que fui por
tador; ~ou a1nigo do Governo. porem mais an1igo da Repu
~Jlica: A hora Yai soar e ve,io-tne na ·eontigencia -de tern1inar. 

U:\rA Voz - O Congresso está ouvindo a V. Ex. c.om 
~rm il.a a. Ltenção. ( .4.poiarlos .) 

O SR. ERico CoELHo . - Antes de deixar a · tribuna pe(:-O 
Hccnea a V. Ex. para dizt€r que não sou daqueH.es que apor
tm·a,nl :.'L Republica~ encontrando-a ·por um feliz acaso! ern 
l)lena ·:prin1avera! con1o o celebre nav-egante portuguez :JnC. 
gJ•rt(.m~ a un1 erro do derrota, de~cobriu as J)lagas do BraziJ. 

Como V: Ex.~ Sr. ])residente! já tive ha dias occasião de 
rlizer-lhc pnrticuJarn1·ente: Venho de longe, com' objectiyo 
certo: .iornadeei! cnmo V. Ex._. por longos annos~ atravez (Jo~ 
espinheiros imJleriaes!' :(]esbra\;r;.ndo o can1inbo para que a 
jrJ.~a -r~puhlicana prosegui::se. (Jfuilo be?n.: 'lnuit:o be?n.) 

Qw:o.ro com istó dizer q:ne for-m0.i o men pe.nsamentn 
r()pnhlir.ano na escola da adversidade! como V. Ex.; c!e :::.~I.J:t•~ 
qne·! ~i amanhã a HApuhli~a m~ t.r·onxPJ.' dCCf'P9ÜPS a.marg·~:-: . 

. ~::;:f 011 !W••par·adn pa1·a cnfrental-a5 de anirno sere-no~ na c~:p~~
rn·nta rlp rnC>lhorr:; dias para o -m·ru pa.iz. (Jf.u.itn bmn..) ~i 
~. · Repnbl iea commeLter erros. com pesar. m.a~ con1 tor1o o ffe5-
assomhro~ hei de c:ensurar os erros da Re.pubHca. 

Comp1·•~h2nd-o. Sr .. .Pl'eside:r1lc. pr!lo .que ..-Jiz um phi
snplHJ. cujas opiniõl's ac-ato C')imn -a:5 rlc um mcstr·n. o celehN• 
Spr.neP1·! que ha ·uma alma bôa nas cou5as má~~ a~sin1 eon1n 
hn. 11 ma alma de-verdade ·nas cousas falsas. 

Si~ na H.epublica. coü1o· a ten1os ti.do de un1 anno' a ·esta 
parf·e. ha urna aln1a bua. e -un1a alma ruim, u.ma face de ver
dade e. un~a ·face de · nlentira. un1 ladn direito c um lado 
forJ.o! cr<'jo. lr•daYla . . fi:rme!'11ent~! visto que as. probabilidade~ 
~st.ão sen1pre ao Jaoo do bcn1 contro o mal! que o patriol.ico 
Governo .Provisorio~ os g·loriosos Exercito e Armada, o inde
p~ndNtt·C' Congresso ConstH.u iatr:.. hão d e cnnco·rrrr. car1a um 
nn: d~sempcnhc• de· ~eu popPl~ para .qne a alrna hôa su:pplant.e a 
alma rtthn do Repnblica. a~:::;r.·nt.ando as noYas insf .itniçõr~ 
JW] if..i.c:a.~ r~m uma h a se jn9.ba.lavel de Yerda:de. de 1 ihm·•:iad r>, 
d~ mm·aH!dadc- .sobre-tudo. (Ap('in.dos gm·ae.<i. ) 

Tenlw a conYicoão de que o · Congresso não incorrerá en1 
nen hnma. capif nlaçii-D de consr.!-~ncia! em hora o c.r>o desahe ern 
·ruínas :::ibre nos~ns cabc(~a~ ; e-xaminará I O<Jos o~ lados fracn~ 
da He])Ublica! Pn.trinchriranrlo-os como ensh1a a. tacti.ca · de
nJocratica~ sern se irnportar que og . inimigos da . Jiberdade 
1úvem ~m deT'r~dor dess-a-s- pra~.:-r~-

TJm desses 1ar1os rr.aco~ da Republica F ·ederativa é o que 
vo.s .assignalei; refiro'-me a.o -•pro,ject.o -da n1oção que. ha .- t.re~ 
dias esper--o que n - . .:\ss<'mbl,~a 1 omc em c.onsirlcraoãn. · . 

Peco á .-\sscmbléa. quf! e:o:;tudc a rnaLcria da mo~ão que 
npresen t.ei conjunct.a:mentc con1 outros m-en1bros desta Casa 
c a adopf e. c!m nome da~ . provincias. que se aehan1 alque- . 
Jwadas~ ·subJugadas~ em no-me dos futuros estados. en1 non1e 
do~ ·PJ'incipios dcmoer:lt.icos. en1 -nome da liberdade do vot.o. 

Tenho -concluído'. (Jlu.it'o bem.; m:nUo bem.) 
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_; · - 0 !Sn~ PRESIDENTE -- V. !E..\:. requer ... 
O S!t ; EURico CoELHo (pela ordem) · - .Requeiro de novo 

que o Çongrésso. attenta a ma teria . da moção -e . a urgencia 
de discutil-a, admitta-a na ordem do dia da proxin1a sessão. 

Ul\L\ Voz- Para deiJOis dá de am·anbã. 

. O SR~ ER.Ico CoEr .. Ho - Para o dia que o Congresso en-
tender. 

O SR.. JlRESIEDENTE - P.eço aos .Srs. membros do Con
gresso que · occupem os seus log·ares. Hontem houve cfnYidas. 
~ eu peoo ao n.ober Deputado o ·Sr .. Tosé l\'fariano para vir 
daqui verificar a votação. 

Sübmettido á votação o requerimento do .Sr. Erico Co-
r.lho~ é .ap.provado. , · 

O !Sn. PRESIDENTE declara que ·en1 virtude desta manifes
.laçfí.o do ·Congresso~ designa .a primeira . parte. da ordem do 
rlia 19 proxinlO! até uma hora~ par~ ser discutida a · m<>{:ão 
a.pre:::e.ntada pP.llo _Sr. Eri~o CO'elho e ·outros r.epresentant.es: 
na- :::es:-fin r]e 15 dn corrente. 

ORDE-:.\1 DO - DIA 
DI~CUR~Ã·n DO PliO.Jl~I":TO DE (;c")~STITTH(:.~O 

· ConLim1a a J!l discussão do .projccto de Consf.ituieão 
r.:nn1 o 11arccer da · Comn1issão Especial e emendas aprcsen
l.:idas. 

O SR. SEnz·EDEJ~Lo - ·Peco a palavra p~la · ordmn. 
O Sn. PRESIDENTE ·- Tetn a palavra. pe1a ordem. 

·O Sr. Serzedello (pela. m·dcnt} - Pedi a palavra · pc~1a 
ordcn1, Sr. ·Presidrente. para ap:resentar á ·consideração · de 
V. Ex. e do Congresso duas emendas ao projec.to de Con.~f".i
tuic-ão~ na parte que se acha en1 discussão. Uma dcllas .re
fere-se :í. proposta apresentada 'P~la -Comn1issão relativa.mr;nl e 
:í qnota de 1.0 o/o ·Sobre o direito ele in1portação de c.ada IF..s
tado. D~.poir-- do que ·hontmn disse S. Ex. ao Sr. Ministro rla 
Fazc·nda~ en1 reJer-en~~a- · aos alto$ encargos da União: .eu 
não podia deixar fie apre.senta1: a en1enda que· pas~o a ,jn~-
tificar. · 

O iSn. PRESIDENTE-·- Observo ao nobre Deputado que nfi.o 
· Jlc)dc aprnveitar-sc da palavra peJa ordem para justiJicnr 
en1-endas, .pois a isso ·oppõe-se o Regin1ent.o. O ·nc~'bre Depu-
1.ado póde enviar á Mesa as suas em-endas; ellas serão Hdas. 
C\fas nc3tc momento V. JE:x:. não póde just,ifical-as. 

O SR. SEnzEnELLO - ~las eu necessito~ pelo menos~ dar 
nn1a explicação. 

E ' lima questão de cinco minulos. E~n todo O· caso! V.· Ex. 
const1ltc o Congresso si me pcrmitte que just.ifiqu c as emen-
das.. Quero d3.r exemplo . de ordenl. ' 

O Sn.. PR,ESJDENTE - Estrt · inscript() para faHar o Sr. 
Coe1ho c CamJ)OS. · 

O nohre Depul.ado. porém~ perJc que a l\Icsa consulf c o 
Con~rc~o s1 S. Ex. !)6Cf..e ju5t1ficar ligeiramente · as ·. suas 
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emendas .. A ~fesa, por si, não pÇ>de ãar-lbà a: palavra: mas 
nã-1 ha obstaculo legal que impeça o requerimento do nobre 
Deputado. O Congresso re·solverã. • 

Conscltado~ o Conqre5S() não approva o pedido feito pelo 
Sr.· Serzedello. 

O Sa .. BEVILAQUA- Peco a palavr~ pela: ordem. V. Ex., 
deu a palavra ao Deputado Bevilaqua: e quem ·f aliou foi o 
Deputado Serzed~Ilo. . , 

O SR. PRESIDENTE ---.: Não posso dar 3. .palavra ao nobre 
Deputado. Quem tem a palavra para discutir o proj-ecto é o 
Sr. ·Coelho e Campos: e já lhe dei ~ pal~vra. 

O Sr. Coelho e Campos (1) - S:-. President0.. Sr:=;. n10m
D!'OS do Congresso : não s6mente a honra de representação, já 
no'r vezes recebida de 111inha terra natal: senão o deV'Cr do pa
triotismo, explir.a a minha presença neste · alto posto dd 
Congresso Constituinte. · 

Senhores, si não me cab.e a responsabilidade dó celebrado 
eV~ento de 15 de novembro, como quasi todos ds políticos 
do Brazil, corno a Nação eni geral, acceitei o facto, e propugno 
por seus consectarios logicos e naturaes para a reconstru~ 
ção do paiz em mo1des americanos pelo -consorcio da · ordem: 
e da liberdade. 

Nesta conformirlade. cumnre; antes de f.ndn e quanto 
antes, ordenar, legitimar, legalizar o governo da Nacãn. cn..rno 
tant,o importa a marcha dos nP.rrocios. ás noss:t$ relacõP.s po
Iiticas e financeiras no naiz e fóra dene. em nome dn Patria. 
que P.~tremer.emos. e dP. sua na~cente · civilizacão. , 

PoT .minha parte. espero fazel-o com . toda a sinceridad~. 
Iealmen fe. deSPrendido. sem J)l'evencões. sem odios. de modo 
a rP.netir ·um rlia. comd um CP-lebre ·patriota. em verba testa

. ment.::~ria: - Patriam unic~ dilexi. 
Não ret.arrlemo~. poi~. o nosso empenho, organizemos ·o· 

naiz sobre a Repuhlica FederaHva. como sé ·venceu no acto 
da rPvnlnção e consta dn primeiro d~cretn rle ~IHl ifn.t,a. 

Mãos á obra. e direi os t.ermos ele minha cnllaboracão. 
Senhores, membro na C3.mara -dos Denutaõos. no reri

rriP.m pas~ado. P.m discussão nolltica. opinP.i ~nntra a ·Federa0ão, 
salvo melhor iuizo. aecreseenfei. respondenrlo a um aparte. 

Si hem já bouve~~e referenc1as á. pronaganda: demn
(';ratir.a. Jon~r. e.~tava de- sunnôr t~o imminP.nf.c o M1vent.o dP.. 
Republica: e. pois. o meu enunciado não tinha applicação que 
ao TP.2'imen de então. ' 

Não me podia capacitar que fosse compatível com· a uni
ifade monarr.nic.a o regimem fedoeral. Não a.ssim, norém. o re
~imén . republicano. a ·R~epublica, aue póde e deve ser fe
deral. para. 'Pela cr.ntralizacão politica e administraf,iva.. não 
~e conden5ar a omnipotencia polit.i~a. a dietatjnr:t de chPfes 
de nartido no governo. contra a indole democratica e as ga-· 
rantias nnblicas e inõividuae!=l. no re2:imen da Iibm·dati~. 

Na Repnblica. a Federação, Sr. Presidente, ma~ federa
lismo que ~nãd comprom·etta c, antes, assegure a uni<:}ade poli-

' ., ---· . .... - - - -, -. ,· 

(f) EsfP. discurso.· nuhlicndo em appP.ndfr.e na primeira 
-edição, substitue o resumo que aqui se achava .. 
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tica e a integridade do paiz, ass-entando-a na base larga de uma 
vasta e ·fecunda descentralização administraitva. . , 

Com{} eu, pensavam. então chefes políticos dos e:rlinctos 
partidos. Con1o eu penso hoje, pensam elles i'l.mbem. 

Tem-n~o dito pela imprensa o conselheiro Paulino de 
Souza, ex-chefe conservador. O ex-chefe liberal, cuja desgraça 
;.olitü~a occasionou a presente situação~ homem de talento 
e illustração, assin1 o .entendeu .em sua - ,Reforma Admi
?~istrativa. 
- E si ·o Conselheiro Saraiva opinava pela Federação, era 
talvez con1o transição da ~Ionarchia á Republica, cujos ru-

. ~ores (quem sabe?) determinavª'm a ~ua previ~~o de esta
drsta. eminente. ·. . 

Não é que a Federação seja inseparavel da fundaçã{} <ia 
Republica: republicas ha unitarias : a Franca. -o Chile. 

Sen1 tempo para as razões todas de minha preferencia~ 
as concretiso neste sabio conceito de Emilio Laveleye: 

.« As republicas que duram) que prosperam~ são federa ... 
ções: é Suissa e os Estados Unidos. A razão· é simples: desde 
1_1 momento em que· o poder perde a sua preponderancia auto
cratica, a independencia das provincias deve augmentar; não 
ha liberdade verdadeira senão sob essa condição. 

«Uma Re·publica unitaria e oosolutista, .como a que se 
tem •querido fundar em França, é um monstro. E' torrão 
do despotismo deante do qual :se tem -collocado um frontal 
republicano, com as palavras sacramentaes - Liberdade. 
Egualdade e FTaternidade;- mas o paiz não se suffoca menos. 
á falta de ar .e de espaco para se mover ... O partido radical 
sonha sempre, como meio de progresso, um poder illimitado, 
posto nas mãos dos representantes da bôa· causa. Infelizmente, 
a experiencia o tem provado) o progresso não póde se reafi
zar assim; e este poder illimitado acaba sempre por cahir nas 
.mãos de um usurpador. . · 

«.O que é preciso, pelo con.:trario, é multiplicar os cor
pos independentes capaz.es de resistencia e, depois, converter 
estes corpos ás idéas novas. · 

~·E' o que os republicanos hespanhóes, de que .Castellar 
é eloquente prgão, têm bem comprehendido; elles repel!em 
a R-epublica imitaria e reclamam a Republica federativa. 

«Na Hungria~ o partido radical defende a auctoridade dos 
co1nitat_os, a que deve aquelle paiz a defesa de suas liberdades 
em uma Iucta heroica de dois seculos. 

« Os republicanos allemães são tambem particularistas, 
:istO é, querendo a Allemanha em uma só Republica, pretendem 
para os estados particulares a mesma independencia que 
.têm nos Estados Unidos. ~ , . 

« Os republicanos francezes~ e:om seu fanatisniJ de uni
dade e oppostos ás autonomias locaes, são os unicos entre 
<>s seus correligionarios .em marcha nesta via, e está{} em 
eontradicção com os seus · proprios principias; é um triste 
legado de seus avós da Revolução.:. 

eom a Republi0a~ a Federação, repito-; mas federalismo 
que assegure a. unidade política, assentando-a. em uma larga 
des·centralização administrativa: _ . 

Não são entidades antagorucas a Feder.acao e a centrali
zação politica. Federação é a R.epublica Norte-Americana, e 
~Q e:mtanto1 lá, segundoª De~o.cr~~ ~ 4:TE!erica., ªe Tocqu~-
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Yrfh;. ata·fur·id•tdl' mlCi(lnaJ, a Yaóo:; · respeitos~ é lllais cen
IT·al tUtLla tf"'' •.!111 ~.Jin~r·:;a;S.· monarcllia·s abso1u·la.s da Euro.lJa 

. ...\:o;~,_·Jd '.!HJIJs. JH)r·wuto~ a nossa. organiza~ão' política na 
urndacl•~ d•• c.-Pií{r•aliza.;ã(' e na variedade da dc:::eentralização: 
p~u·a que ~~.~ r··~ali~e ·~:-'I'-' d,}.~Jidera-t1on auspi~ioso de um .publi
ci::;ta nwd-ct.·llu: <A fort_:a e a. riqiucza. do cornjuncto -social cre'S
ei!IJJ na ]Jt'OJ.Illl'r:fio da imlepen'tl·eucia e autonomia das parte::; . 
quo o compõem; ma~ a inten~idade da vida em cada uma destas 
}.)artes -está na rázão directa do vigor e prosperidade de todo o 
conjuncto~ ·que é a Xaeão '>. 

YozEs- .Muito bem ! l\luilo hem ! 

O :Sn. CoELHO E C.:\.1\IPOS - . ·Como es~e ideal. ::;eiJI•ores? 
Co1no essa 1F·ederação de intuito-s assim harmLHt)ícu::-:· ~~ patrioti
cos? 

Pretcnden10-nos acaso . estados sobera,nos vis á ·eis á H.e
pubHca ;;.erai~ ou estados autono·mos, independente'::; e1n seus 
lhnites funccionaes? Outro. ponto a ponderar . 

.A~ n1inha incOinpetencia antepondo a auctoridaàc do :;a
bio Stuart l\fill. 

Segundo o notavel publicista, ha dois n1odos cliffercntcs 
de .organizar a Federação : 

1.<> .As auctOJ·jda{.f·es j'etleraes póden1 não representar· 
~euão os g·overnos~ seus actos pôdern não ser Dbrigalorios 
senão de goYerno a goVerno. 

Exempl-os: a Coniederac;ão Alle.mã~ a Confederação Suissa 
~mtc~ de 187 :L os Estados Unidos )lOS primeiro·.:; -anno.s: depoi~ 
dl~ ::::ua i-ndepcndencia. 

2.'' ].JúclenJ as aucto·rida~Jes fe:Jcrae~ ter , o (li rei lu de fazer 
!e!s e execuf:.al-a:o; por .a:;entcs seus! obrig:inclo dírectanwnte, 
·individ.uahnente. os ·cidadãos cn1 ·cada Estado' .. 
· ..:bsün~ a niode;.·n,i ·Coiu;titniç.ão sui~·sa~ a v.ig·.ente Consti
tui~ão liOrl/.''-:llneri<:aua~ a ~.la Republk·~ Arg-enJina e outras. 

Logo á primcir·a vista sobresai a inconveniencja , do 
prin1eü·u sy~1Ymêl: uma · unjão .apenas ·• exi.stentc entre os 
governo~. é lHna simples allian-;a! e c.on1o tal: sujeiLa a todas 
as cven tualidades .que tornan1 as allian'ias preca:rias. 
. E' pm· isso .que en1. t.odos os :paizes .confederados o sys
tcn•a unitario tem prev2.lec;ido~ substituindo-se ás sin1ples 
allianoas~ salvo a Gonfeclcração All<~mã. que~ aliús~ não póde 
r c~ i stir á~ {:<.l.U~a5 de di·ss·olução senão p.eJo avas-sallamcnlo 
'co1 npl eLo. · 

Bern depJ·e:::;sa (a g·enio arnel'icano sen~i u a neces:::idatle do 
·Poucr Lcgislath;o do Senado~ do Poder Executivo con1 seus 
· funcc.ionario::: locae::;. e dos tr1bunaes de jus~ica nacional. 

. ·A Confederação .:\.r·gentina~ após as r·enhidas luetas do's 
parUdarios do~ dois systc1nas~ não obstante o l)redom'inio 
dos federalistas~ trc.s vezes 1nah; douradour~o que o do's seus 

· adYersarios no o-ovcrno~ não ~ 1nai.s a Confederar,:.ão dos l~sta
Jo~ do Prata. ma·s~ simplesrnente, segundo sua Constituü:ão, a 
Nac;ão Argentina~ organizando-se com .c-aracter unitario, nos 
nwlcle.s g·eraes do~ Estados Uni·dos. 

Não escapa~ senhores, {t un1a observação attenta (!SSa. · 
tonclencia geral das sociedac!.es democ.ratica.s nos tempos mo
scru1os. Nos· Estados Unidos essa tendencia se manifesta não 
5ón1-ente por seus . ü'l'adores e escripto~es, senão. por actos de 
lczislaf~ão sob~e cer.t.a o1:den1 de ~erv1ços. 
,.. •\,;: ..,_ . " I • • , 
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. Quanto ·Ü Suh::~a~ a Conslitui(·.ão de lt>7 -1, diz uw c~tr1pto1· 
contcrnporaJ.lCO, f:!riU profunda1~1cmte a antiga oi-a:anizaf~ão. 
restrirngindo a independencia. a.té então quasi absoiúta. dos 
cantões, ern materia legislativa, pura firmar uma Confecferacão 
mais u·ni1'orrnc, lJnida. e compa:cta. 

E' o unico syste1na - a Co~tdcderac;ão unHaria, direi ·cor.n 
~tual't M.ill, que. tenha podido jamais c poderá produzir um go
" erno fede~·al poderoso, como cun1pre a uma sociedade política 
bcnt org-anizada. 

Vejo con1 .prazer, Sr. Presidente; que a Confeder-a~ão que 
se IltJS prepara reve::;te este:; n1oldes elccll'icu:::. fazendo inde
pendentes, autonon1izando os esta-dos, tC ao 1nesrno tem·po', pre
~cJ·vando, mantendo a centraliza~.:ão poliUca. quet·o dizer, a 
unidade social e politica da Nação. · 

Vejo c1n via de praticabilidade o pensa1nento precursor de 
B(!n,jaJnin Constanl., que~ en1 co1neço do s•!culo. escrevia: «A 
din~er:ãn do!; w.·g·ocio:; ·de todos pcr·Lence· a Lodos, isto é, aos 
delegado~. u.u:; re)H'CSentanl.c•:; de todos. O que não interessa 
nmi.:; que a uma fraec;ãP. pur -e~sa fracc;ã·o de\·e ::;er dicidido; o 
que não h~ttpoJ·ta :-;enfio au inclivh!uo~ sômcnle a elle deve estar 
sujeild. · · 

'fern-se até hoj-e considerado o poder local como urn ran10 
·dependente -do Podr..~r gxeeulivo: pelo e·ontt·ariu. ::i não ':3e dev~,; 

11 unca e1nbaraçar a este~ o poder local tarnben1 não depende 
tlellc. . . ~ão hesito en1 dizer: ·E~ pt·eciso introduzir em nossa 
(.l.dmhlistração interior muito federal-is·mo. » 

Vejo delimitadas. definidas. as funct_:,ões federates para, a 
couLrario dellas, inferir-se (·nl ter.mos g-eraes a funcç~ão estadoal 
ou local; veJo proclamada a independencia dos p-oderes nacio
nacs, e a necessidad·e de sua har1noniu~ .condição de todo go
verno livre; vejo. consagrada a uni-dade da legislação c i vil: 
t;riulinal: co'mmcrcial, rnilitat·, ·~ eu 1quizcra tarnhen1 a pro
ue::;sual (.:lpa'l·te.':J ,, corno. ponto de apoio, consag-ração· üos· c os-

. tunJCS invetcracto·s em que asse.nLa a unidade ·brazile-ira; vejo, 
ainda: 1que pela di5crilninação das rendas S{! trata de. prover 
a União e os e::,taclos de recursos e meios de ;C}ue praticamente 
depcnuc o regilnen federal (Apoiados; m/uüo bcnt). 

Até ahi O· n1,eu a·c,cordo nestas · linha~ geraes elo plano tle. 
no::sa oro·anização. 

Si d~sco aos detaJlles. não dissin1ulo as dissonancias, que 
ussi.gnalare""i succintan1ente, até que opportunan1nte as signifi
que da tribuna ou por emendas. 

No to na Constituição ma terias extranhas, ou por não 
políticas c de siinples caracter civil ou adn1inistrativo, ou po
líticas, sem -o -cu:nho' de per1nanencia. E sL por cxcepvãu~ se 
consig·uam nas constituições princípios ~xtranhos~ n1as de (11'

Jern su:perior~ não tenho ~por taes aquelles que . não asseuten1 
na:s tradições. icléas c sentimento da Nação - c n10deladus e1n 
puro. radicali.;;nlo: esses não podem te_r a minha a:e:quiesc.encia. 

Noto ainda no apparelllo g·overnatrvo a "'alta de certas pe·ça::; 
:!arantidoras da execução da Constituição e das leis geraes nos 
estados~ e da unifornlidade da jurisprudencia como condição 
pratica· da unidade da legislação. . · . 
· Por ec:ual observo que~ si se· fez bastante pela divisão das 
func·ções e independencia dos poderes: ·não vejo como garan-

. tir-·se por disp!Jsições p-ositivas. c não simples 'l!alavras, a ·col
laboração profwua -dos poderes, a sua harmonia, sem a qual 
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a. independen~ia. segrega e div'ide, mas nâ:o conchega e conspira 
no interesse eommum. · 

Divirjo, finalmente, en1 alguns pontos da questão financiai 
da u~ião dos estados. 

Limito-me por agora a este ultimo ponto de divergencia 
, - a questão da renda. 

U:vr SR. REPHESENTAJ."\"'TE - E é u assuinpto 1nais im
portante. 

O Sa. CoELHO E CAMPos - E' na verdade· a questão de 
mais difficil solução e de que depende a efficacia do systema 
federal. (-4. poiados) . · 

Essa difficuldade não consiste nos encargos que desde já 
;passam ao governo local, porque sejam elles orçados em cin~'~ 
mil contos, ou em oito mil7 ou me.sn1o em vinte e dois mil. 
!:-eg-undo tein-se dito, da 1·eceita geral se .deduzem n1ais ·de vinte 
~nil cont.os para faz·er face ás deSpesas . . 

A diffi.culdade, porén1, está: 
1.11 Na distribuição de·sse5' recursos, send() :g-randen1ente 

dotados alguns estados. e outros d.eficient·emente. insufficien-
Len1ente; · ·· 

2. o Na situação penosa de varios estados, com orçamentos 
àesequilibrados, no regimen dos deficits, que cobrem com ope
rações de credito; 

3.0 No accumulo de outros encargos além dos que lhe são 
con1n1etiiàos desde já por sua nova categoria, con1·o tudo Jnos
trar·ei. 

Salvo eineo a seis estados, eu não sei que outros ·subsistam 
~o1n taes recursos. 

Ouasi f.c-dos com de{icits annuaes - .Iança1n mão oe cr·.~
dito4 avultando -co'nsdieravelmente o seu :passivo. 

·Em 1886 era o passivo das províncias de 51..00'0 :000$000. 
Em 1888 ascendia a 73:000$000. 
Actualmente excede de 100 :000$000. 
O Estado de Sergipe: com uma receita de 600 :000$ a: 

700 :OO{h$, correspondente á sua des].)esa, entrando no computo 
da receita 150 :0(}10$ do imposto do consumo, de .annos a e'Sta 
parte a arr·ecadacão é inferior á r•eceita orçada, .em mais de . 
200:000$000. ' 

O flagelld da secca, os precqs infimos dos productos, as 
1nás administrações. tên1 em quatro annos duplicado o seu 
passivo.. · , · · 

· Fallar de Serg1pe é fal·lar da roaior parte dos estados, mu-
tatis mutaná,is. · 

A Bahia, .que en1 1886 devia .S. 000 :000$, tem um passivo 
de 14.000:$000. : · 

O Amazonas devia então 1 . 400: 000$, e hoje 3 . 000 :000$ 
Minas Geraes - que dev~a 5.800:000$7 deve réis ...... . 

15.~0:000$000. ' ' 
:A ajuizada Alagôas, cujo -passivo era. de 300:000$, é 

actualmente de 700 :OOÜ'$: etc., etc. 
Si tal é a situação financeira ~a mó.r· parte dos estados, 

não tên1 eHes como occorrer ã·s suas despesas ·e aos novos 
encargos, sem outros recursos ou ~eios que lhes bastem .. 
~... :Vejan1os ·.o que a respeito dispõe ·a Conatituição. 
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Peltr a.rL t)··. dü <í União •.1 impu:; Lo de hnporlação. {lU'-'· 
uiut;uenl dbputa .. Pelo arL. 8°, § :3··, só couecde aos est.ados o 
intposto -do consumo~ revertcndt:t o producto para o Thesourc• 
FederaL _ 

Conse;;,"!Uintetnent.c, novo dcs.fal.que na receita de div.er~o::; 
estados. · · · · -

}~ o que dá em con1pen.saôio? Verá o CongTesso que nada, 
fJUa::;i nada. Pelo art. s~~~ ;§ '1"! -concede o imposto de expor
Latão! (JUC .para S. Paulo! .:\lina~~ Rio de .Taneiro. Pa1•.á· -e- atl~ 
certo ponto a Bahia. (~ 1nuHo! 1na~ que para outros é n1uito 
pouco e~ - 1nesn10: qua~i nada. 

Xos estados de producção assuca.reira não lta esse im
posto: abolido desde 1886. 

u~r SR. REPrmsE~'l'AN'l'J-.:: - - .A.poiado; o art. 8'' 11Ü.o Lli'l. 
-cou~a. alg.uma. 

iü Su. CoELHO If.' CA~n~os - A algllll:-i dú. ntuito; a nut-ro::; 
llluito pouco. qtmsi nada. 

Y1wemos or,portunaniPnfc a~ l'if'J'a:-:'. 
Dti-no~ mai~ a Consf.iLnic:ão o jmr,n~ln lerril.•,rial •: t• t.le 

tr·;m~mi~~ãu de pt·opr·iedade. 

O Stt. BELl;-OR*l' YJETll\ - A lJUI~:ol ão da,:-; l•~rTa~ ·~· i lliP•'r
lanl i~sima .em no~so paiz. 

O 1Sn.. CoELHo E CA~lPO~ - V c1·ú -V. Ex. -t{l.l•!, no tucalll.c 
~ü imposto! é nullo -no .pr·cscntc u imposto lcl'dLnr..ial. 

..:\ Ccmstitnição n1csmo con~ide1·a! por ~fm~ t.,~rrno~! ·e'!iS•.! 
jiiiJ .H..I~f.t.• ~uecedaneo do de e:q)•~n·t..a~.:.ão~ a~signandc.1 urn JH'a.So 
par·a a tt~t·Jnimtc::ão de~f:e. r1raso que reputa sufficiente ']m1.·a a. 
i n-;t.il.u ic.:-iin -tlaq 11 elh·. 

Xe . .tn d_e out.ra -~orl .e vutlet·á :ser; porque, sendo ·~·rn 1gcral -a 
Hu::;~a expúrtac;ão de pr.·üdudos agricolas, gravados de 15 % de 
i rnp1J~to :~eral t! provincial :;obr·e u valor bruto, o .que cor
re~ponde a 5<} % e n1aü-:: da renda liquida~ manifestamente não 
podiarn coexist.i.r este irnposto e o _territorial. (Apoüu.l.o.-;.) 

~ão nos illudarnos; não s-e pratica o in1posto territorial 
quando se quer . 

..:\lé1n da ne'Cessidad·~ de u1n cadastro, custoso vela diffi
culdade· c pela despesa. é 1nistcr que haja uma tal ou ~1ual 
;n·ocura ou ac{ruisição de terras. por que fiJn é tan1bem ·'.lesse 
i mpostu indu.zn· ú alienaoão do-:; terrenos desaproveitados .. 
}',ira disLo. fôra inl'p~)r :Sobre l' valor da terra~ ·que r~ capital 
.e não rf.•nda; ·:;:eria·uma e~poliação. 

Em. '18Gú! ~apoleão III fez lançar esse imposto- na .Argelia~ 
<.;t•Ul '-' fim da subdi'Yisão dos ·vast.üs do1ninios te=rritoriaes-. Si 
l . t_~ve c:xito a idéa (~n1 algumas paragens: mn outras :nada. :3c 
o•n:'cg·n iu. · 

O Conde· Von St.ra:ten de ;P'out.lt_or.~ escreYcÚdo sohre o 
Jkazil. augurüu-Utc desenvolvimento ine.omparavel. finan~:as 
pt·o~peras pelo impo5to sobre a terra. · 

No futuro. de aecôrdo~ é nmn Justa aspiração; no Ju.u
uwrün adual c por não poucos ;.nulOS: cx-eepções -feitas: -scrê't 
uma i Ilusão . , 

O impo~lu de tl·an~missão d(' propriedade. como o d(! ex~ 
r,,_ll•Lac;ão! :elevado como é. entre nós, de S %: :geral e proYinciaJ, 
ha de u1n dia extinguir-se! ou~ peJo menos, ser~i. consideravel
menta 1nodificado. 

Excessivo con1o e: c ~ern cxcn)plo nos. pai_zes civilizados, 
43 
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diffioulta a valorização do.s· valores im.n1oveis: a tfundacão do 
credito territorial, absorvendo o valor da propriedade em 
certo~ nun1ero de evoluções don1inicaes. · ~ · 

:Volney, em sua via~en1 á Syria~ refere ·que e1n alguns 
paizes era tão elevado o in1posto sobre a. edificação, que afinal 
não se edificava mai~. 

Com o imposto: que temos, de transmissão. não se deixará 
de ad.quirir a propri.edade7 1nas se difficulta a acquisicão~ ou 
illude-se o fisco, por accôrdo mesmo das partes contractantes. 
Quero dizer que . .si ·esse imposto já pouco rende em· alguns 
estados, menos, "n1.uito n1enos, dará .quando Hmitado ás pro-
porções n1inimas que a sciencia aconselha. · 

Não sei com.o . não se adYertiu disto o illustre auctor do 
projecto que se discute. 

Que outros recnr.sos nos são nlinistrados? {)~ impostos 
<:un1mulativos do art.. 12. Quaes? Os da receita gerai, exce
ptuados os que o art. 6° faz privativos da União? 

Deduza1n-se~ por~1n. os in1postos destinados a ser·vicos 
especiaes. e que~ não p-odendo, portanto, ser compartidos pelos 
€stados sem Que elles eoneorram para esses serviços~ não lhes 
podem aproveitar. 

Deduzam-se o imposto de industria.s e profissõ·es: o pre
(iiai~ o -do gado: .que as províncias ou estados já taxam cumu
lativamente con1 a União. 

Rest.an1 da receita geral os in1postos sobre pharóas, pa
tentes de invencão, transportes, deposito e. subsidio dos func
cionarios~ que~ pelas verbas do ort;:.a.n1ento, Já pouco~ muito 
p-ouco rendem~ mormente nas províncias. . · 

A verdade, pois, é esta: de receita geral só dois impostos 
passan1 pat·a o·s estado~:: o de exportaç-ão c o de transmissão de 
propriedade. . 

Balenceemos os recursos pro:cedentes :desta.s duas taxas 
"Onl sua -distribuiçã-o pelos estados, á vista de dados o.fficiaes 
colligidos em 18'86, e dos novos que hoje publicou er.i seu 
discur-so o illustre Senador pelo Rio Grande do Norte. para 
que se conheça pelas cifras o que tinha a União e terá eada 
Estado por taes recursos . 

Pelos dados officiaes a .que me refiro, esses dois in1postos, 
no exerci cio de 1885, eram calculados em 2 O. 039 :800$, assim 
arrecadado·s no l\Iunicipio Neutro e nas ·províncias. · 

Em relação á e~ortação, o imposto no 1\Iunkipio Neutro 
comprehende os productos do 'Rio de Janeiro. :Minas ·e parte 
de S. Paulo, o que não impede que se lance á eonta de cada 
um a quota respectiva: 

Municipio Neu,tro 

Imposto de exportação ..... . 
Dito de transmissã.o ........• 

Imposto de expor:tação ...... . 
Dito de transmissão ....... . 

6.308:000$000 
1.140:000$000 

150:000$000 
i 4: 00{)$000 
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Pará 

Imposto de e:qwrta.ção .· .... . 
Dito de transmissão ~ ...... . 

1l:l a1·anhão 

Imposto de exportacão ....... · 
Di to de tra:nsmissã.o· ....... . 

Piauh11 

Imposto de ex-portação ... ~ ... 
Dito ele transmi~são ... . -~· .. 

ImpCJst.o de exportação ....... . 
Dito de transmis~ão ....... . 

2. 131 : 400$()0(1 . 
1091: 000$000 

38:i~S$000 
·9' : 170$000 

200:000$000 
27 : Ó00$00.0· 

Rio Grande do J.'Vo?·ü: 

Imposl.o de exp_or~ação ...... · 
Dito de iransnnssao .. .... ... . 

Parahyba. 

I.tüposlo de ·~x1~or!:;acão .. 
Dit.o de transJn1asao ....... . 

Pernantbuco 

Imp.osLó de expol'tação ..... . 
Dito de transmissão . ..... . .. . 

Alauôas 

Imposto ue. exportação ....... . 
Dito de transmissão . .. . ... . 

Seru,ipc 

Imposto do ·expot·tação . . .... . 
Dito de transmissão ....... . 

Bah1.a 

Imposto de eÂ--pot·tação ..... . 
Dit~ ~é trahsmtssão · .... ·~· .. 

:94 : 3008000 
14:290~000 

1.20 : ooosoo.o. 
14:200$000 

1.ô3.t:000$000 
118 :r000$000 

·342:000$000 
41:700$000 

307 :.300$000 
27: 30'0$0001 

i.345:000$000 
208 ~ â00$000 

._ 
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Itnpost.o de exporbH.:.ão ..... . 
Dito de transmissão# ..... . 

Rio de Janeiro 

Impost.o de ·exportação ..... . 
Dito de Lran:::mi:::são .•...••. 

S. Paulo 

Imposto de exportação ..... . 
Dito de tran5missão ......... . 

Imposto de exportação ..... . 
Dito rle tran~rnis-são ........ . 

Paraná 

Tmpn2-tn ele exportação .. - .. . 
Dito de transmis~ão ... · ...... . 

Santo Cofhm·ina 

.·_- lnq.~u:-'!.u de expor!:.a(;.ão .... . . 
Dito de transn1i~são ...... .. . 

Rio G1·ande do Su.l 

Iu1posl..n de exp_or~ação ..... . 
Dito de t.ran~m1ssao ........ . 

Goya:; 

J:!.aUo G'l'osso 

IrnposLo 'fJC exportação · ..... . 
Dito de ttansmissão ........ . 

60 : 000$000; 
25:000$000 

2.400:000$000 
539:000$<000 

2 .. 200 :000$000 
61f8 :000${)00 

2 .. 000 : ü-00${)00 
53G :OOOBO·O:o 

2.07 :000$•0(HI 
3n : ooo~~o{l-o 

.HJ :()00$00•0 
z .. J: : 6tOOBOO:O 

,· 

696::370$000 
362 :600$000 

!)':800$000 

15::30{)$000 
12:120$000 

E::sl.as cifras .sã(, i'ur~d;_l:da:-; na arrct:a(lação realizada 1111 

~.~xercicio de 118'8:1: a. 188·5 . · 
.Pe1o ·quadro appenso ao .discurso do Senador pelo Rio 

G1·ande elo Norte! relativo ao ilnposto de exportaçã-o no excr
cicio corrente~ f-eito o :confront-o da arrecadação de 1885 e da 
actuaL chega-se ás seguintes conclusões: 

.. :-\.ug·m·entou a arrecadação desse _irnposto no Amazonas! 
Pará: S. Paulo, Espírito .Santo e Santa Catharina .. Conser-
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von-se o n1esn1o em un1 ou outro Estado. Din1inu iu em on tros. 
e consiàer.avelnlen.te nos estados da zona nss.ucareira. n~~im :· 

Bahia ...... : :·.· ....... ... -t···· 
Pernambueo ...... ........... o 

·Maranhã-o .... , ... o ••••••• • ••• 

AlagOas ...... , ... . · ....... . · .. 
ParahybaJ .................. . 
Rio Grande do Norte ....... . 
Sergipe o ••••••••••• ••••••••• 

rJ.. i <16: OOO$t)01 • 
{)90 :000$000 
1. 60: 000*4)0'0 
1 .,.,2 :O:OD$ÜOú-
74-:000$0rlf~ 
7:~ : 000$000 
72: ooo*o.on 

• 

A razão principal de.o:;sa l"Cnlla eonsicl~raYelmenle mnnor 
ne~Les ·("Stados. r' a ahol·iç.ãn do im]10St{• .dn exr•nl"f atãn di~ 
n~~uear. . 

Conc.luo ainda que~ salY(I (IS esta-dos. maio·re:- e rnni:-. 
orrulenf:.o~. c doi~ ou tT·es outro~. a renda deixa.·rl·a aos. rn:-ti~ 
pela r.nn~l.il.nit~fto orça PrTI ·I 0{1 :fJOO:f; .f'n1 alg:un~. r~ rl05.' r.nai::.:.- (•rn 
p(nren ma i:-: em menos. · . 

Ora~ tendo em n1ãO um ()·Uüd·r() exof:.rahi.do da. Theosou r·:wia 
rh~ Faz(lnda de ~.-·r~i-pe. Prn qtH~ eOn::'f a a dr.~p~-~~a de e,:•rea dr~ 
:100 ::000$ pm· s~rviços rlo.s rni111i st:erios da Justiça~ do Interior 
•~ da .:\g·l'icnltur.a. cpw pa:3·sariio a pesat· sobre a,quelk Estad''· 

E~ nm e~f".ndo arido~ mas ueee~sar·jo~ ·e~te de eifi'a:::. 
U:\1 SR. REPRESENTA!\TE - . Ma·s (7Urio~o e convjncente o ! 

l(j SR • . CoET.:Á:() r:: CA~-rr>os - IsLo po~to~ rlizei-me: ::::cr·:'t 
N:lm 100":000$. pouco n1ais ou meno5. qw~ aqtwlle J;:.;;;tadn 
pr-oYerá. Já não ao deficit, ma~ ao desfalque JWla ·:.:uppr,·.;;;~ãn 
f.! . .-, imposto de consun1o ~ a.o5 nO\'"O:S ·encargos por sua nova 
{~.ategwda? (.:lpo.rf1!s.·· .T:í di~sf·. qunnc.h1 falln dl~ ~~~t·gipr'. lrnlo 
dos ·. {le-n1ai.s esla-àos. Jtt/t.ll"oN.ç; rnu.tandL"J, com except_:.flo d1~ 
r~nucos. En1 geral são as 311as condições relativamento as 
mP.-:;m·as. · · 

Poderão -esses estados sub~istir com taes recursos? 
Dirigi r a -pergunta é responde l-a. 
VozEs- ::\luHo hem ! :\fuito ben1 ! 

o SR. COELHO E Cx::\lPOS -Gon10 Jazer~ s~nhol~(·~? 

' · 

O illu.strado Sr. Minis~tro da Fazenda. con1 a proficrenei:"i 
(~(•m que enfrenta os problen1as. nos deu hontem todos os e~
l.i mnlos de ani.n1acuo. aconselhon-nos um exà1ne de -conscientia 
nas despesas .. e outros rccur~05 pelas t.axas sobre a r:~nda. -n 
alcool. o fnmo. etc. 

Nada disto m.e é ext.ranho. devo dize l-o. Tcnh(l refl.ccUdo 
t.an1bem sobre novas fontes de re-ceita e. erro meu talvez. 
tenho-as de.parado, ao rnr-mos -de presente. · ~empre ming1..wda:s 
n in~nffic.ientes. 

A econçm1ia se impõe indecl inavel .-e fatal: mas a economia. 
fen1 u1n· Hmite~ nã.o póde elilninar despesas nec.e~saria~ e 
n1.csm{l .u-te·is~ e por n1ais fundo qne se corte~ r:! difficil o (~qui.-
1ihrio. 

No em tanJo~ volvam-o:;· ás noYas renda~ ac.ons-el1hadas. 
10 imposto sobre a renda. SJ". Presidente. de lado as 

razões con1 que Stuart :Mill. }f2.c Cullock e outro"s condernnam 
esse jmposto. de parte o ;ileat.or.io de· sua pr·ova. admH.tindo 
con1 Le ,Roy-Beau.lieu CJtíe se lance essa taxa como compen
sa~ão ·c.cn:n p 1en1entar da d esegua ldad.e do i n1posto ind i rt~do. 
CJTr c todns· pagam~ rest.an1 duas ob-3crYaçt3es : · 
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'i •, ~e algumas classes nos estados já supportam esSà 
taxa sob denominação diversa . . Assim, o exportajor, pagando 
15 ·o/o brutos, as industrias e profissões, a propriedade predial, 
o consumo e o dizimo do gaào, o subsidio dos funccionarios, 
etc.; 

2a., que o calculo da renda assentaria qua..si- ex:clusiva
rnente na declaração do contribuinte, á falta de estatística~ 
sempre di'fficil~ da fortuna particular~ e de meios apreciaveis 
della. 

Pode-se ajuizar da deficiencia desse elemento probatorio, 
quando na Inglaterra~ ·Onde essa taxa éj trradicio.naln1ente 
aooeit~ ainda ha pouco, 5egundo refere um economista, pro
J)riedades, que para o pagament-o do imposto tinham o valor 
de um milhão de libras, foram desapropriadas por mais de 
quatro n1ilhões. 

Em 118:79. a Commissão de Orcam.ento da Carnara. <lo~ 
Deputados cogitou do imposto sobre a renda de mais da 400$~ 
iL razão de 5 %. orçando o seu tpt.al em 3-.000:0'00$. Sejan1 
4 ou 5. 000 :'000$000. ~ 

Considere-se, por.ém. que ·essa. arrecadação se fará cru:asi 
totalmente no-s estados opulentos, e que em Ala·s-ôa~, Sergip-e 
e outros de produccão agricola, criacão de gado e outras in
dustrias Jii taxadas, não daria resuli!ido ·senão muito diminuto~ 
c se verá ainda quanto exiguo e deficiente é esse recurso. 

O alcool a o fun1o já pagan1 impostos provinciaes ~ mu
Jl.icipaes; nos municípios principaln1en.t.e, (~ uma da.s· melhores 
fontes de receita. (.4.poiados.) .· 

E. como esse imposto? Si os generos vêm do extrangeiro~ 
s6 a União poderia tributal-os. Si dos outros estados~ é ve
dada a ta..~a. São sómente tributaveis os productos do pror)rjo 

· Estado. . 
Não sou · pessimista, Sr. Presidente, qu·Gro crer que al

tb1Jl11a cousa se colha destas outras fontes; ~ mas a olho visto 
nã~ basta para o equilibrio orcamentario em Yarios estados 
·. T.eD:ho alguma experiencia, não fallo a e3mo. . . . 

U!\tr SR. REPRESEl""TA~TE - E prova o seu notavel dis-
curso. ·· 

O Sa CoELHo E U-t~!Pos- Não exagtgero as difficuldades~ 
e o Congresso verá que as levanto para raso! vel-as. 

1\Ia:s, indubitavelmente: nos achamos nesta situação do 
Hamlet - se-J• ou não ser. - Ou colligamos recursos para 2. 
vida autonomica~ ou a annexaoão de que trata o art. 3", a qne 
nos remetteu i.nn Sr. representante de S. Paulo. 

-
U:!\lA Voz - Não ·é annexação, é absorpção .. 
o SH.. CoELHO E c~u.:IPOS - Eu não desespero da auto

nomia dos estados fracos. 
Eram relativamente fracos alguns estados norte-mneri

eanos ao iniciar-se a Conf-ederat:,ão; .mas~ continuaran1 a viYer 
e desenvolveran1-:Se. 

Em maxima parte as provinciàs argentinas eram n1enos 
capazes que provi:ncias nossas de 2:1 e 3a ordem, e, animadas 
:pelo Governo Federal~ foram pouco a pouco, e afinal cami- · 
nharam por~ si. · 

· Entre nós ba o prec.edente da descentralização do Acto 
A.ddicional, .que determinou o supprimerito do Governo 
~era! ás províncias, a algumas das .qua-es por 10 e 12 annos. 
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Não é licito esquecer esses alvitres salutares. . 
· Não é que eu pretenda novas deduções da rec·eita geral. 

Não; eu não quero. nem quererei jámais enfraquecer a União, 
e menos fazel-a depenjente dos estados, como que pel~ emenda 
da representação do Rio Gran-de -do Sul se infere. 

:!\ias, -si o tempo é de sacrifi~ios. façamol-os todos -
União e estados; e com certa dose de senso e de bôa vontade 
apreciaren1os, terra a terra, os complicados problemas que nos 
ns~oh('r·ham. : e os resolveremos. 

:Vejamos: .eu disse qu.e o in1posto de exportação na zona 
a .::sucareira não existe e~ portanto~ não é recurso; nem os 
cstadr·~ poderão lançai-o. porque a industria não o supporta. 

Pois bem: concedam-se aos estados dP.:!!Sa zona au.xilios 
rorresr.>Ondentes á importancia que. por tal~ se deixa de ar
recadar, até qu-e c-es-sem as cau3as da isenção. E' o objecto de 
uma das minhas emendas. 

Ul\r SR. REPRESE:\~A!\"TE - Antes · lançar o im'!)osto de 
consun1o. (H a 01.tt1·os atJarte'S. ) 

10 SR. CoEl:.no E CAMPOS - Vamos por partes. meus ~;e
nhores· não cheguei ás culminaneias de minhas averiguações .. 
E' meu fin1 haver tambem recur5;0S em nós mesmos, e que 
não pesemos de mais s-obre a União. . 

Passo a tratar do imposto de consumo, sobre o qual dis
cordo da opinião geralmente acceita~ e v.erá o Congresso si 
com ou sem razão. 

Não se conte~ta que o imposto de i:!nportação deve caber 
:í União. por toda a sorte de razões. Segue:-se: porém,_ que a 
1nercadoria .extrangeira, por ter -pago os d1rertos de lmpor
taç:.ão, rião possa ou não deva pagar outro in1posto n1ais ? 

A pratica resolYe l)ela negativa. e.ntre nós, nos E~tados 
Unidos. en1 toda a parte. 

Eritre nós ha o imnosto de indust.l'ias -e profissões . . que 
pode incidir sobre estabelecimentos de mercadorias extran-
c~r,iras . . 
-o · .. N~s Estados Unidos· .o Congresso tem a fàculdade de 
lançar i"mpostos~ direitos e sizas. · 

Que são impostos e direitos? Que é a siza nos Estados 
Unidos? 

Diz o Sr. !\ricoláo Calvo: . <<.Jefferson CE'f.abelecia do se
~:minte modo a diversa sigJ.liiicacão destas duas palavras:
Chamamo·s imposto o direito pa·g-o por um artigo ·de impor
tao.ão ao tcn1po de ~na introducção no territorio; por conse
~Intc se percebe s·óm·ente nos portos de ntar. S·tza 6 Uin 
direito pago sobre u1n artigo qualqu-er~ seja importado ou de 
producção indig:ena e Reja pago pelo consun1idor ou peJo im
nortadOJ·: por C·onseg-uinte se percebe ~m todas ·as partes dü 
territorio. Eis aqui a~ verdadeiras definiçõe~ ti estes ·dois 
te.rn1o~. e é nestn sentido quP. f-ie os· ·en1preg'3. na Ing!átcrra c 
na maior parte dos EstJados Unidos.» 

Story eonfirn1a <!Stn. significação. 
Logo. nos Estados Unido~. COD10 entre nós. a m.err-adoria 

oxtrangeira não está sujeita sómente aos direitos de impor
tação: pag-a outro imposto~ a siza~ que nos Estado·s Unidos 
._..·: o im-posto de -consumo. · 

Nen1 podja deixar cie s·er a~sim. 'No terreno dos p.rin
cipios, no :régin1en tribut.ario de todO$ os -povo-s~ o imposto d~ 
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importacão é exigido ao 1 ranspor a.~ fl~ont.eira~·~ ·exe}usiva-~·ncnte . 
pela razão da ent.rada. e.omo u1n tr1but.o a soberania nacional. 

Confirrna essa dcfinit;ão a Carta Régi~ de . 28 de janeiro 
de :1808. .quando. abrindo os portos do Brazil :.is nações~ ·Inandou 

· .:fo,:;::.:en1 'os genei·os, fazendas c rn•~rca(Jorias adnlittidos nas . al-
fandcgas~ pagando por ent:r·ada 24 .o/o • • . 

(\I.a:;:. dcspaehada~ as mereador1as~ Jtltc.z-narl.as no pa1z~ . ~.-. 
hu~orpnràm :í .ma~sa g·eral do~ val<?res. na~i·On~es. constituen~ 
u1n valo1· na.Clonal ~~ eomo 1aes tnbutave1s. ~1 nenhuma h!l 
ú Y.:da. 

_.\'h i a. k·~·i f.i rnidadr. do .diJ·cit.o eon1 que ent,re 116s~ cnmn 
c·m t octa a pal'f-f• .• ::-1~ lant;aTn nntros im.pn~lo:; sobre essas n1PI'
i:fl.rlnr·ia~. quando int1~1·nadas, c eom.o valores nacionae.s . 

E. salvo r1 ea.-.o df\ alg·un1 tr·atado~ que ~~ preci50 respeitar. 
não ha inconv(\niPncia ness.e outro in1JI0:3to. senão 1•ara o 
r.-m~tnnidm·. que fica. nuli.;; ::;-r·avaclo. · · 

:8alvo si ~~~ pretende ·QlH': :l", :1b~olutan1cnt.e não ~~Aja n.1ni~ 
f!t·n.vado 11 g·f'rH•r·o f•xt.J·angf•h·o: on. 2'). que .. a ~o;;C'l-(•. :;ejcl ·pelo 
.fioY~r·no Fr.rferal .... \n pri nwiro pl'incipir• ~c oppüe a nossa le
gi·~latfto l.ribuf.ar·ia t~ a ela~ rnais naçõc;.:.: • . ~ quanto a('· :;;f•gnndo 
- lantam n 11ndet· g~. 1·al " lW(I·v inc.ial o · im·pos'f.o .du industrias 
(' . prnJ'i:O:~:ê~P:o.: ~~·n1 r eelama.;ft" ~llg-nma. E no;.; J~=--1 a do:;: Un i:"'n~ ,·. 
1HIIlf.n (jUC'51 if•lladn :-::i podem (lfo; ~~~tadnf:: Ian-.;m· I:Hllhf'!'ll a si:.a. 
isln ~~~ .o impo:-::11) df~ con~nn1o . 

. . Pc.w(anlo. n ar·L 8"~ ~ :3". pe1·mit tindo ans p:.;l.ados impih· 
snl;r•p· o rnn:-:.muo~ mas rcn•rtf~·ndo o lll'Odud.n l'ar·a a Uni=io. 
e . o :n·L ·t 11 rwnhihi ndo a::: t.axas - i t.!ncraria~~ !.ran~porle:::. f' h· .. ·. 
nlt·N~•'lH dr• fnndmn~ntr.. - · 

ú ar!·. ~··. ~ :~". J'IO!:cpH~. jnl.eJ' JHVla n rn~r·c·adc~t·ia. Pxlrnn
:.:··-·it·a. :-:•· l.t·ata ·11·· um vahw nac.1onal. 
· O a!'l. J(t. ptrr·qn:r•. j:í. fie muito . ..-\lw·~ Brnne(t . ..:\ha(•f.,~. 
rt•11;.!11:1~·. lli10 I inltam P~$a,~ r.axn-B como ~.o}u·e a iml)Oda~;fl..o. 

· L•• ll~'•Y-Ht•aul i~'' a~~im ta.nüwn1 cnt.en(l,~. da.~:::ificanft.-, a 
taxa it.i1wr·nr·ia na Jl'rl·~rua,. eaf.P~nl'ia do impr,~tn ~,-l]H·~ n. r~nr
r••;;;p•,llrlc•nl'ia. 

l•a 1':1 " :-:ahio r.enn[.Hn i~ ta. 11ag·ar r> f.t'anspnt.'l f' rlf~ nmn 
r·nr·fa. •·rrjo :-O••lln j;'im:lL-. ·ning·nnm :;p 1Pmhrnn r{p dPnomiJUll·· 
11rrp11o:l•• d•• irllpt~r~l.arfto. ~~ ah~ .-~Prl.o .1Wnl.o ~l'llW1hanf.0. a pa~·ar 
~~ t rm1"P•ll·l•• d·· lll)Hl llH~r(·.n:lnt·ia ·na:; p:;.;!J·ada::: rir- Tf"n·o. etc. 

E l:anlo " irnpr,:-:t•• d~ tonstnno 11ão .~ ~cmpr·e .-, {]P jrllf)IH·
ta~;ãn. IJ!I~'. :li•~rn .-Jn t!i:.:pn:-:lç:'i1n cJr, at'L ü". o nen.iN'-I.n r•slaJw·-
h•ePn (I :l !'I . X'', ~ :{"'. . . . 

X:in :-:c•i :-:i • aproy.,\ifnr:í a eauU~Ja ·. B' diffi.r:.il f.it·ar :í~ 
pr·.-,,·j ne_ia=-- a pn~~~· f"llt qn~ ~c nr.ham. 

M\l•·n1 fi•· ~~ún;;;nlfa~ do Con~0lhn dP Estado r deci~õ-e~ elo 
r;.,.!'·r:r·wl. ~>m ~~~:l n minis1rrj.o .Paranagu;í :;;u~pündru Jcis p r o
nneJa.l·~ o~ Ir- Pt•1·namlm~n ~oh1·P tah~ in1p(lsf o:-;. ~oh a TH·nmPs~a 
i!t.' . t ~J o/r. a.dd~t~hma":-: dns flirl'~ito;:, dP ·in1pnr1.aoãn J)ara. as Tn~n
YmCJ:l.S. _ aboln·am f"!Ja:..:.: .(·~:-:C':; i rnposl.n:;. PP1"rJirln. a r:;.:1wranca. 
J·c'~talwlr•cf'l':llll n~ nw:;rnn;-; hnposto~ - sob clenomin:wãf, 
diYf'l"~<l • . (• ~-·::: gon•t·nos eonscnti:ra.m. on 1olf'rnrnmt. M 

Eu 1l:Ífl sr~ i si ~nu fi el ao qn~ r)aJ•eccu-mr. . t'Oiiín OilVir 
{lo i 11 nslr·•• Badlo ·de Cot eg'ipe, Dizendo· a questão duYirJosa 1101~ 
Hf'!ll st'·mrw• ~ :;o;•' r n c . .-,nsnmo dit·eitú de i mpnrtnefio. 

E a,:;: rwovincia~ f•nnlinuaram eornn d'ant~s: 
l -:- :.u y,-,z - F. l•fi•' df' eonUnnar·. 

O ~H. ':•.•El.Hn E r..\:.JPn~ -E nssim parce~; porque n:'i.r• 



f.aUarão rnodo3 de alcan~ar e~sá~ n1ercadorias quando inter
nadas~ ·e tríbut:al-as con1o valor nacional~ que são. 

Quando não Yálham os principio5, que deixo expostos. 
quando. prevaleça o 11rinelipi(l eontrario~ cu rlü~eí ~inda~ n. 

. <ltwsf.ão não (~ són1ente de principio::::, tS de circum~tanc-Jas~ e as 
circun1st:ancias dos estados do .Norte~ afóra o Vará, · c de alguns 
do Sul. ~ão taes, que clles :nfw poden1 prescindü.· do in'"lpo·sto 
~~I c- consun1o, neste período ·de transição pelo 1nenos. 

A Commissüo dos 21, conhecendo a difficuldade~ entendeu 
r~solvel-a. não consentindo o in1posto~ mas -dando aos e-stados 
Ht o/o dos elireítós de üuportaeão. . 

~~ · un1 desac-erto des~falcar en1 1nais de 10. ()0{) :000* a 
J'•~cc-il.a. g•eral. ·,i';.'i. insufficiente, '])ara .doar essa qua-n Lia aos es
l.aclos que não pr.ecisu.n1. sem ·~·antagenl dos que precisam c 
(·n.ia ext.rl'ma nfl.oe-::;sirlarle determinou esse alvitre . 

• -\ bOl'{t ·está finda: pl'eci-piiarei a.:; minha~ concln=-:0e8. 
Por· um e·aleulo, :;;l'g:nn.rlo a ítnpot'fação •li r·(•eta. d~ ead~ Estado~ 
f'nt. t ~&~. 1 oca ria ao llio Grande elo Norte G :-~00$. ao ]~spi r·Híl 
~anlo ll :000*. a Serg:ipe rJoueo nulis f)ll m~no~~ r~ n~::-irn a 
tllJI.I'O~. 

Lograri::tm :t quasi totalirltHle a ·Capital FNl<'.t'f\.1. .s. Pnnlo~ 
na h ia .. Pm·nambneo. Pará e Rio Grande. 

Um. eon lra::::en~o! 
O Sn.. Pm~smE.!\1'1~ - PreYino ao noln'e Senador rene e.:::t-ft 

fi nrla a hora. 
U.:\r ~1-t. REr>nESEl'TA~TJ~ - E. pena ql~~~ inf:.~rt'ntnrn. a 

~ll:t c li~~ertação. Y. Ex. tem discutid.o 1111.1 i to lu:!m. 
{) SR.. CoELHO E CxMPos -. - Rc~ta-nH~ ohedec€'-1'. fra.fando 

dP t:nndnir·. · ·. 
Disse o illustre ·Senador pelo Rio Gràndc {lo Xorte:~ 

mr.m1n'0 ela Comn1.issão. que· a distt·ibnioão da. ,quota ~""\ria por 
p:u·h~s C'~unes. Nunca a Cnn1m i.~$ií.á ·p('n.sou eJn. tal ·efnw.l dad(~. · 

Quan:da n1uilo~ ~cria pela populntãn - ele e.:vla: }~~l.adn OH 
JH•ro (·on~nrno di~ c:ula um . 

Bi. peJa população. n~1o 'hnveria e·g-naldn·de relat.iYa on 
,il..1~ta desr.g·naldadf~ - Amazonas c Sergipe~ por exernplo. lJU~ 
imprwlam .clirce.La. c in(Hr·,~ctarnnnte 1naís que (•llf.rns r~t.adf•S 
r na i:..; __ PO[llt k•so~ . . viriam a. t(~ c· nma qn~l-a n1f:'.fif ii' que r:--1·· ·"~. 

~1 l. nm:.u·--~(\ p-or 1 m·m•) d•~ -t·onlpm·a~êW ·o con:'nmo de ~~a da 
um. lta.vcria. difficulcladr e.·m l't~ladío a('::; ~si.adns <'·~n.f:rac~ f' 

=-~-·m pod.os maritimn~. 
Afinal. 1.mtendn -qnf' não ~c dP.YI' fazee nru tlcsl'alque 1nais 

:í. l'f'(•eit.a ger.al. Por i~so rnandri a ~egu int•· emenda (L/?) . 
l\tandn eoHocar a cm0.nda :ru1s di3p.o.sic.:ür:s transitorias: 

Pr>r tr·atar de 1)nla. ~edida tmnporaria . . A dHferenca. elo n1a~ 
xuno ·qa taxa .JnShílca-~·~--... pOl'C[lW eRtaclos· .l1a ,qw~ imporiam 
par·a . :=:1 e para outro~: sr a t.axa fosse cgual. os estados fr·ncos 
e '!·~ · .centraf's fi-cariarn h ·ibutarios elos in1pórt.adores~ pagando 
d(ns nnpost.os. o ele praça imp.ort.ador.a e o lo.cal. 

Dou. porém~ <l União o direito de prohibir con1pensando · 
n;-; Psfados con1. a quantia corrc~-pondente. Y>Otar~ i. tamhNn 
r•~l::t ·P-nwncla do Conse11l1oeir o Saraiva. - p.ara pagatn~n to da.:; 
dp;ulas fl()s estados pela União. 

Onf.ro recur~o para os c~tado~ se.ria a cxtenF\ão d<' t r. rras 
•hwnlutas. J}UP- a Constituição conc~-de a eada ·mn. si a Cmn
missão não rnwndas~c para. q-ue pt~rt cnca.m :1 Ct1d.:l E~l.ado as 
t:m·ras devolutas do seu }.m.:ri torio. . 
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Mas, pergunfo-: E ·onde não houver terras· iievolutas eo
nh.ecidas ou as houver insufficientes e quasi sem valor? 

Si a.S terras devolutas são o melhor patrimonio nacional, 
e pertenc-em á Nacã:o, e não a esta ou aque.lla província, dal-as 
a umas e não a outras províncias, -em sua norva. categori$1- de 
estados, .quando da vida em commum passam á economia 
separada, seria faltar ás leis de equidade. · 

Somos até hoje irmãos sob o mesmo tecto :paterno. 
D'ora avante passamos a constituir ·economia. á parte. Si 
a Nacão, que figura de ~chefe de familia - dá terras a alguns 
c- não a outros~ a e~tcs deve dar outras cornpensat;ões uteis 
e dotal-o:- de cm·tos melhoramentos. como vias acceleradas, 
que afinal rrwerhtm g-ratuitamente ·para o Estado. 

En1 conclu~ãn. direi que cum-pre haver n possivel Nf'UÍ
datie na distribukão da:- renda~ ~ dn patdm()nin nacional 
pelos estados~ para que possam su'bsistir mesmo os mais 
fra.r.tO$l:. . . 

u .ma. distribuição. nã('l direi de~egual, mas ineqnit.ativa, 
~~ rlit~i~ J.~oninn. inn.r.c.f•if.nv~l. " pnrlcria. lt:wnnt.nr. p0ln despnifn~ 
n hand~i l':\ ~f:\pa1·nt1~ta. a 1naicrr :l~~f:T::H.:a do Braz H. 

U c:: n , ,.- /: t- · · :\r ._r... ·' EPnE~hXT.\~T.P. - ~'ao ._. ,an r·n1m nss1m. como 
Y. Ex. ~uppõe. · 

O Srt. CoELH0 1~ CA::\-!POS - Para n1im~ seria o n1aior 
erin1e ant.c a Patria. 

Tu.1 não sncccdel'{t: ten11o fé, eis'Úero. Porque creio e . 
e~pero que. embora autonomos e - independentes, unirão os 
estados · os mesmos Jar.os de- fraternidade. 

l)arn. isso trabalhemos. como brazilei:ros. Ajudomo.::-nos, 
ou~ em ling-uagem ch.rí:;tã. am-emo-nos; · e Deus velará 
sobre os destinos da nossa Patria. (1J.Jv.ito bem! muito be·m! 
O oradm· 6 · felicitado por muitos Srs. representantes.}' 

O Sr. Rosa e Silva -·Sr. Presidente~ 11ertcnço ao numero 
d.n.quelles que consirleran1 da rnuior urgencia. a votação de 
uma Constituicão, para cme a Nacão Brazíleira entre, quanto 
antes. no rcgimen legal. Pensando desta fórma. não me 
proponho n. di~cutir as questões politicas que ·envohrc o pro-
jccto de Constituição. ' 

Assim, s~nllores. -eu não quero agora: investigar si~ por
vc.ntura, as nossas tcndonc1as c c.:.ostumes, a roíencia politica 
c o nosso passado. auotn-dzmn a cond·cn1naoão do . rcgin1.-en 
pnr·lamentar _ (.Apoiados.) . 

O SR. BEVILAQtü - Não ha duvida . 
.O SR. RosA E Srr..vA - Pela minha parte continuo a !:4::n

sider<-tr ·O regjmen parlarnentar urn syst.cma de liberdade~ e 
o que n1elhor garante os direitos indivíduaes e a fiscalização 
dos dinheiros publicos. (A.poiados e não apoiados.) 

Felizn1<inte: senhores·~ essa e .outras divergencias: que eu 
deixarei de accentuar~ são questões politicas~ quo a expe
riencia, que vamos fazer. n1e!hor elucidará. 

O que me traz á tribuna: neste momento, é a magna 
questão da or.gailização iinancG'ir~ questão vi~al para a 
União e .para -o·s estados~ porque affecta a P.ederaçao, e o cru e 
é mais ainda, a integridade nacional. (Apoiados.) 

Disse-nos hontem o Sr. l\Iinistro da Fazenda que nesta 
questão bs term·o~ estfio invertidos~ que todos nós nos pre-
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óccupamos dos meios de vida parao os estados, quando de
víamos ·começar. inquerindo quaes os meios de vida para a 
União. · · 

U~r SR. REPRESENT.-<\!\"TE - S. Ex. é que inverteu OS 
termos. 

O SR. RosA E SILV.:\ - Não me parece razoavel seme
lhante distincção; o nosso dever e o dever do Governo é 
cogitarmos ao n1esmo tempo dos meios de vida tanto para a 
União como para os estados. · 

Si é uma verdade que os· estados não podem subsistir 
fóra da União, não é menos verdade que não existe União 
sem· os estados. Si a União é o organismo .e os -estados são 
os or.gfios~ é necessario que os orgãos tenhan1 vida, para 
que possam funccionar e fortalecer a União. (Apoiados. j 

Acredito que não ha aqui quen1 combata a União. Todos 
nús conhecemos os enormes perigos~ . as grandes difficul
~-lades e desvantagens reciprocas que traria a separaçã-o; 
todo.:; r.ós sabemos que não poderia. acontecer á Nação Brn.
zileü·u maior desastre do que a desn1embraçã<> do seu tcr
J·itorio. Mas. p.or isso n1esn1o que cun1pre i~egurar a. uni
dade da Patria1 é qu.e torna-se necessaritf/';~roprescinclivel~ 
que o Congresso .se compenetre bem da gr.av:.~'lade da dcli
hcracão que tem de tomar na questão financeira. 

Senhores~ pa:ra aue a UnHío seja duradoura: a -primeira 
eondic.ão é discriminurmos as rendas de um n1odo just.o. 
de un1 modo cauitativo; 6 preci~·O que todos nós nos collo
cp..lCn1()S sob o dnnlo ponto de vista dos interesses de todo~ 
os estn.cJos c da União; é oreciso.; que os representantes dns 
c~tado~. ·que f:iP.! acb.am satisfeitos~ porque foram ben1 aqui
nhoa·dos. não olhem com .indiffer.enç-..a ou meno~·prczo a sorte 
rlaquclles que se acha:rn. prejudicados na partilha; 6 preciso. 
em sumn1a, que dn {liscr·ilninar..fi'o não resulten1 descgual
dn.de~ irritantes: para uns a .opúlencia~ para outros a ruinn.. 

Infelizmente~ o\ l)lano arlalpt-ado ne1::t Const,ituicão. !(JU() 
dis·cuto, produz este re·sultudo, sacrifica a.l!;:un~ estados do 
f..\íorte. principalmente o Estado :-lc Pern::nnbuco. que tenho 
a honra. de representar. (A.poiados. 'i -. . .. 

Tratando-se ·.cJa :discriminação de impostos o de en
cargos. o .que é justo. o que e praf,jco é qu·c aos nov-oR 
encargos corresponda, em ca.da Estado. un1 n-u~mento · de 
receita pelo n1cnos equivalente ao augmento de despesa. 
(A.pm~ados.) , 

Isto é tanto ma5s necessario. quanto n Congresso A o 
paiz s::tbl"'1l que já. alguns estados luctam . .col)'l ~serias diffi
cnldades financeiras. 

PúiS bcn1, en1 logar d-e corre~'nonder. en1 cada. · Estaüo. 
no augment.o de ·encargos. accrr.scimo equivalente na re
ceita, pela discriminação n-rojectada, iha estados que vão ter 
~.ugmento do rüceita muitas vezes superi·Or aos novos on
:car:::-os. ao nasso que outrns vão ter accre:::.cimo de despesa 
c diminuição na recüita! Comprchen<ie o Congresso quanto 
jsto é grave. 

Entra·n.do na Fe'Cleracão~ . disse o Sr. :Ministro da Fazenda, 
nós adqui:rin1os forças,; independe,ncia; ·e autonomia. 

·~Ias. do que serve adquirirmos for~as. independencia. 
autonomia~ ~i nós perdermos r.ccursos ·CJue · nos são indis
pensa.vcis para subsistirmos con1 independencia? 
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u~r SR. REPl\ESE:\TANTE Quando não l1a ri.u tonon1in. 
sem recursos. 

O SJt. RosA J~ Sn .. Y.:\ - .Pernainbuco, _por exemplo~ qua 
l.c:m presentemente nma receita ·e ·despesa- de n}ais ~e r•éis 
:~. OOCI;: OO:(b)'. passa a ter !1. 000:000$ de despesa e f1ca J·e

. dmddn a dois mil contos do receita .. 
Perg·u11to: E' isto ju'sto. é possiv·el que um Est:..adü im

pnrlantf~. que. tem ':ida propr·ia. ~uja . alfandega_ arreca~a. 
mwualmente doze mil contos e n1a1s, fique red1.1Z1do a dOJs 
mil. contos? 

Deixo a r·esp.o~fa á consciene.ia do .Congresso. 
Sr. Presidente~ eu me pToponho exa.minar a que~.lflr1 

dr•hn.ixn do sen vprdadeiro ponto de Yi sta eeonOJnh~o. pelo 
la.dn pratico~ p;o.tudando rapi.dnn)f'nte ns hn})O~to~ qne o 
JH'r1}eel'o de ·Con~tit.uit.:ã(, rl~:oil'I"Ya pura ,-~~ r•:;;I:HJO;O;. ('. br~1n 
:1::-:~i n 1. n:.: ·flUI' sug·g·eJ·in •• S1·. 2\fi n i..: I r o da Fazr.nlla l'flflln 

l'N'.llrso~ ])ar·a o::- (~~t:ni:lo~ ~l.lfH~rm·~m a:" fliffieuld~fle~ (JII'' 11:-:; 
n ;O;.;;:oJ_w 1·ha m. 

Diz o a1·1. 8" (Lê) : 
«E' da c:r•lnpel eneia. 0xclus.iva do~ 0=-:f ;Hkl':" dNwr~t:n" irn-

J1n:.:l n::- : _ 
L" Sühre a exporl.aç.fín de mercadnr·1n::-~ qnr. nfio :::e.inm 

df• outros estados:-. 
· 2." Sobre ·a· in·opríedade terl'H.or]al: 

:3." ~obre' tran5missão .rle proprie..cla.d0 .. » 
..:\.ssim~ senhores. o prünciro impo~Ln qn1• a Uniãn ef'dc 

ao::; e·stados ·~ o imposto de '::!xportaeão: rnas o CC~ng·N·:o;:o;Q 
11ãn ignora qne a pr·ineipal rwodu<:çün de Pernn.Jrllmen e de 
alg-nn~ our.rns ('~t.ado~ do ~cwtr l! o a~suc:n·. e (·~te. 110l' 
(·::ur:-'a :la J•rí;.;;e qnP _atraYP::isa. já nfio pag-a.. :í. Uniãn impn:;;lc'•~ 
df' ('XJ}n,·J.aç:ão. 

() .SB. ?\ILO PEçx:,JL\ - Irnpo~t.o eondemnadr•. 
fi Sn. Ros.\ SILVA -· E' prindpiü üconomir~n rpw o 

impn;;.;f.r• d1~vc :r~eeahii~ SDllC'(• n pr0duelo liquido da~ indn:.:-
1riaf'. " a hlYonra rfa eanna. tle·:-graeadamr:•nlr•. ~~·nnl.int'ra a 
il.f•rinliar·: ~~ .nma intlu::-:1 ria rlreadente. q11e prr•eisa :--er· f'a
YnJ·t•t·irla. I' 11ão tribu ta(la. para poder eon1petir eorn a hr·
lcr·r·alta:. O ConpJrcsso sabe. e eu~ port.anto. · nfio preei~o 
entrar· (•J~t l.inlalhe;;;. que a:;; naçõe~ da Europa nos tr~.m 
(;O mpJpl arnentc; :fechado ns seu~ n1ercados~ ampara11do a 
JH·orlue~ün fla hcterraba não só con1 impostos prohihiUvo . .::. 
n1a~ tambr.•m f·.r•m lar·ifa~ nspeciacs. na~ e~trada~ -d0. feren. 
i~r·JH:ftn úf• i llllJo:-:fn ri0 c·xrHwta<;ãd e. ai~~. com premi()S. · 

Poi.~ hem. quando a Europa protegn a beterraba. qnc 
i~ o c:ornprd.idor: (la cam1a. n6s llaVC'm.ns ·dr. onPrar· ai~1da. 
mai~ o noB~o a:::sncar? · 

Desrlo aue tornou-:;:(' clesvantajo:;a a pos1ça.o da. jn
r~ustria sacc-.harina. dr·~dC' qnc nlí~ lemo::- 11m nnico n1er~ado 
aherto a e::;:::e 1n·ndneto. o dos Estados Unidos. c ahi rnesnw 
r·11enntrarnos a cnm1'ietPneia do as~ucar.· de· Cuba~ '"i .elar·o 
qne todo ·O impoM.n lanc::arlo ~obre o a-:;suear incirlil'ú rl.i
J·,~damentc sohN\ o r•rotlnetor. angmcntando as :-:uas diffi
eulr1ar1Ps 

O Sn- ZA:'\L\- ~n Bn,Jlia clJ(I~ .i:í f'Sf.ão abanrlonando 
:1 jndu~lrin~ 



10 .Sn.. RosA E SILVA - Diz beril o 1neu illustre ool!ef,'<l. 
São tão precarias as condições da lavoura da canna~ que, 
na -.Bahia e cn1 outro~ estados do N orle:- já está sendo 
abandonada a industria sacchai in a ... 

Ul\r SR. DEPUTADO - E no Maranhão tambeni: . 
. O SR. RosA E SrLVA - Sr. Pre'Sidente, é esta urna 

tri::;te verdade. E infelizmente a rnaioria dos agri~cultores do 
:Norte não ·dispõenl ·de :1'acilidadc J)ara 1nudaren1 ·de . cultura . 

.A. não :Eet·en1 a-quelles que se ar:han1 ern condições ex
cepcionaes e que dispõern de engenhos centra-es ou terras 
privilegiadas~ todos o.s outros auferem vantagens. 

Corno querer, nestas condições~ que o Estad9 de Per
nambuco vá fazer face aos seus noYos enca1·gos e á dimi
nuieão ·de sua receita. com a ces.'3fíO. que se llH.~ fa.:r.. do 
i n1p0-3to de exportação~ · não sendo o ::;en l)rincipa1 prodtlCto~ 
actuahnente~' tributavel? (.Muito út:utr.) 

o ~egundo ii:npostc:l' cedido pela uniã(• .] (I imposto tcr
rif.{li'Í al . 

. O Hlu8Lt'e Mini~Lrc) da Fazenua •! fil'lto d•) :Xorlc~. eo-
11 hecn aqucllu zuna ~~ :deve saber.' que~ all L o imposf.o ú•rri
l.,_wi a I é. J)re5cntenlCntc~ i nexequiYd. 

10 &lL; !:\•JLO PEçA~HA- Xo Sul ~~ pr·al,ica,:d. 

O Stt. ·R0:5A E SIT.Y.:\ -:i'\ o Sul p0de se1· pt·atkavd~ so-
l.H·el.u.do cn1 S. Paulo~ e talvez no Rio tle .Janeiro. 

:0 Sit. S1mzEDEI..l .. o - Xo Parm.lê.Í. não é. 
u~-r Sn. • . H.EPRI~Sl!.'Nl'.A~T.l!: - ~enl 0111 :Minas. 
O SR. !tosA E SILVA - As terras ern S. Paulo ~ estão 

i.·~wJ.o unr g·r·aude '~alor~ que augment.a de _anuo para 'ãnno~ 
e~ porta11to: _.comprehende-se que possan1 supportar o im-
posto. - · . 

X o :\orLe~ porém. acúntet·C o contra-rio: a~: terra::;~ a L(~, 
t•}nl J.in.1inuido de valor. e1n virtude da crise ·da producção~ ·· 
c~ assiln~ não é possiYel tributal-as, -nen1 o imposto seria 
r:roductiYO. 

U.i\i SR. REPRESEN'l'AZ''l'E - Seria sangrar un1 anemico. 
O Sn.. RosA E SILVA - Portanto~ o seg-undo · ilnposLo 

n.'dido pela União tan1ben1 não p6de ser para nós uma fonte 
de r·eceita. 

Resta-Iio:S~ Sr. Presid-ente~ .o terceiro ilnposto~ o de 
transrnissão de propriedade. 

Este é dos tres impostos a-quelle· ·que nos vai apn)
,·citar: n1as. ainda assim. en1 uma escala diminuta. 

o' Congresso ·conhece a natureza do in1posto {le· trans
ll.l issão de propriedade. . Xão ~ daquelles .que ·se J)O~Sal n 
c-levar~ nãp · :Sô porque não conven'l difí'icul tar ·a transn1issão 
._1_a propriedade~ como tarnbem porque un1a taxa elevada · nã-o 
é faciln1ente cobraYel. (Apoiados.) 

Xada . 1nais Jacil do que Jazere;1n-{sc as trans:ferenc;ias 
por un1 preço sinltllado~ inferior ao da venda~ por acc-ordo 
L~ntrc o vendedor e o comprador. 

·l\Ias~ disse ()· nobre l\:Iinistro da Fazenda, os estados 
podem e d-cvcn1 · recorrer a out.ras fontes de renda; ha 
entre · nós rnuitos impostos. que ainda não foram e:\.--plo-

" · 
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1•ados; a exemplo das riaQões eurppéas, podemos ter .os im
postos directos. 

Sorprehendeu-me ouvir .es_te argum'enoo _por p~te do. 
Sr.. :L\linistrp da Fazenda, a CUJos talentos e Illustracao sou 
o prim.eiro a render hoxnenagem. S. Ex., que tem estu4os 
especiaes de finanças: S. E..""C., que acompanha desde multo 
o n1Dvin1ento dos negoeios publicos no Brazil, deve saber 
que, .si ten1os quasi que recorrido exclusivamente _aos im
postos de import.acão e exportação, é porque os 1mp~stos 
directos não são os 1nelhores) e entre nós não podem a1nda. 
·Offerecer boas fontes de receita. 

O Sr. .Ministro da Fazenda indicou aos estados o im
posto sobre a renda. sobre o alcool e sobre o fumo. 

Eu prenotarei que tributar -estas materia.s é attribuição 
cumulativa. 

Quer os estados~ quer a União, t8m, (Pelo projecLo d'e Con
sLiLuição, o -direito de tributar a rênda~ o alcool e o fumo; ~ 
nergunto: Dcante das difficuldaCies financeiras da Un1ão, do 
4ugn1ento assombroso do seu orçamento, podemos contar que 
ella deixa exclusivamente aos estados esses impostos, para 
que facam delles a. sua principal fonte de receita? · 

Não creio, Sr. Presidente: n1as~ ainda assim, subsistir~.a. a. 
impossibilidade ·de poderem os esLa.cJos do Norte7 principal
lnento o de Pernambuco~ satisfazer desde já as suas de5pesas 
sem uma quota da importação ou taxa addicional. 

O imposto sobre· a renda. é vantajosãfuente combatido por 
econornistas . .tla maior nota, isto · nos· paizes onde existem ri
quezas accumuladas. Como~ ·portanto9 lancal-o nos estados do. 
Xort.e~ onde ·predomina a pobreza? Qu_ando o fizessen1os~ quo 
produziria semelhante imposto ? Pouco mais do que o indis
pensavel para ;pagar a respectiva arrecãdação. 

O ilnposto sobre o alcpol é o imposto sqbre _a aguardente, 
sobre a industria sa:ccharina; é ainda sangrar-o anemíco. 

nesta o ünposto sobre o fumo. . Mas o imposto sobre o 
fLuuo hnportado · do .extrangeiro~ é ilnposto de importacão re
serva.rJo para a União; o imposto sobre o fu:i:no produzido nos 
outros estados constitue imposto interprovincial, tambem 
PJ~ohibklo. ~ 

O in1posto sobre .o fumo produzido no· proprio Estado não. 
dará receita en1 Pernambuco e en1 outros estados do Norte. 
porque pouco fumo produzem. Conseguintemente~ . ve o Con.:.. 
.gresso .que ta'Inbem não nos .aproveitam as fontes de receita 
indicadas pelo Sr. 1\Iinistro da Fazenda. . 

O fumo é, com effeito, excellente materia tributavel, mas 
para a União e não para os estados, sujeitos a limitações. Nó$ 
temos .a expericncia das nações que tiram desse imposto abun_
dante fonte de l'enda. A França, por exemplo7 faz monopolio 
do fumo, e este contribue com mais de 300 milhões de francos 
para as renda-s da Republica franceza. · 
. ~ Pois bem, re~erve a Uniãp para si o in1posto do fumo, que 

pode ser-lhe .:'lluito productlvo e, em caso de necessidade, 
chegue mesmo a monopolizai--o, porém deixe aos êstados taxas 

· .que aproveitem a todos e produiam renda .sufficiente para as 
suas necessidades. · · 
~ Senhores, . J?ernambuco não quer, nein precisa que Estado 
algum o aux11le; -o que reclamamos é que uma quóta da nossa 
propria receita seja. de~tinada á satisfação das nossas despesas 
Temos sempre concorr1dq com saldos para a União, conforme 
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provan1. as estatísticas publicadas, e ainda pelo ultimo quadro,' 
mandado <>rganizar pelo illustre Sr. 1\Iinistro da Fazend~ 
quadr-o que eu sinto não tenha sido- publicado, porque acre
dito que houve equivoco en1 relacãQ a Pernaiilbuco e <le
sejava verificai-o; mas, por esse niesmo quadro vê-se que. o 
Est.ado de .Pernambuco continúa a ser dos que mais con
tribuem p_ara as ren<ias da União. Um Estado en1 taes con
diçõ~s não deve ficar reduzido a não poder n1anter-se. 

Quen1. contribue eon1 12 1nil contos e apenãs reclama 
dois n1il para suas despesas acceitando a aggravação do iln
lJOsto, não pede muito e merece ser attent1IUn. 

u~rA voz - Pernambuco não importa s4. para si.. 
O SR. RosA E SILVA - Pernambuco, é certo, arrecadou 

durante muito' tempo inJ!Postos de mercadorias '64trangeiras 
que entr-avam pela sua alfandega e eram· reexportadas para 
os estados visinhos, como .Alagôas: Parahyba, e tambem para 
o Ceará. 

U~rA voz -Para o porto de ,Aracaty. 

O SR. RosA E SILVA. - :Afa.s, Sr. Presidente, depois que 
a Assembléa Legislativa de Pernambuco. votou o imposto de 
~,;unsu1no, que era um imposto addicional á importacão, o com
lncrcio do ·Ceará, da Par:ahyba e das Alagoas, mais ou n'ienos, 
se ·e1nanciparam do commercio de Pe~narobuco. 

O SR.. MEIRA. DE YA•coNCELLOS - - Apoiadu. 

O Sn.. HosA E SrL'VA - Portanto_, não se J)óde dizer ho.ie 
que a renda. arrecadada pelo Estado de Pernambuco prov-enha 
em boa parte dos _outros estados (Apoiados);· não. -elles já 
tên1 navegação c coffilhereio ·directo. , 

Porém dissí:> o honrado Sr. Ministro da Fazenda : Eu 
não posso desfalcar n1ais a receita; é preciso assegurar a 
Un)ã.o -o seu credito·. J'á cedi a1)s estados 22 mil contos, ao 
passo que os encargos todos não se elevam a {}inco mil. 

Senhores, nós tambem não pretendemos -de.sfaicar as 
fontes de receita da União. O que queremos é un1a 1nelhor 
distribuição de rendas. 

Não lla duvida de que os cncat-gos que ·passa.n1 para os 
csLados lllontam á cifra mu.is elev::!.da do que a.quella que 
1nencionou o illustrado Sr. 1\Iinistro da Fazenda. 

0 :S.n.. :MEIRA DE V ASCONCE:.._ , S - E' muito mais ele
yada. 

O Sn. RosA E SILVA - Mas, para mim, esta não é a 
questão; eu quizera que· a União ficasse muito 1nais des
obrigada, eu quizera que ella pudesse p~sar para os estados 
muitos dos encargos que vai continuar a pagar; para mim a 
questão ·é outra: é que a cessão de 22 mil contos, como está 
feita~ é uma sessão' leonin3;, desegual_, e apenas em beneficio 
de alguns estados. 

UM SR. REPRESENTANTE ~Mas filha das condições do~ 
proprios estados .. 

O SR. RosÁ E S!L VA ·- Os impostos de expor:ta.ção, que 
rendem para a União 16 a. 18 mil contos, são cectidos~ ou apro
veitam tão somente a quatro ou cinco e~tados; entretanto, o~ 
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en.cru:e·os pa~~nm para a gencraiidade ddlcs. E púdc han!l.' 
equidade~ rn•cJpOl't:.ÍOllalidade~ jnsti~~a . en! ·: semelhante di::;trl
JHJi~~ãO ? 

Pcrutittam-n1e os illustrcs representantes de S. Paulv 
que me refira especialmente ao l~stado que tão brilhante
mente. representa1n; não Ycjain na~ nlinhãs palavras 111á von
tade; ·sou daquelles que applaudem o impulso que ~-em tido 
nos u.ltin1os annos o J~sl.ado de S. Paulo. e só tenho louvores 
para üS seus filhos~ qu-e· nas n1agnas questões~ que 'ultilna
Jllent.e tê.In agitado o mundo social brazileiro~ hão sabidu 
tmnar a iniciativa c preparar a _sua terra natal para as trans
formações rpcn~ que ten1os ·pa~sado; In as us nobres Deputado-5 
não· poden1 contestar que forn1an1 o Estado ·1nais prospero da. 
Pnião~ e~ todavia! são -exa·ct.amente os mais benefi~iaJio's pela 
di:Sci:inlinação que se vai fazer. (Apoiad'().~.) 

u:\IA voz - Tivm·mn .a felicidade de po55.~tÚI' muitos lllÍ
llÍStros da Agricultura no antig·.o regimen. (A.t)olados c ou.tros 
tJ.po:rte~.) 

O Sn. Jh,sA E StLYA - Quer ~aber (• Cougre.sso quautn~ 
dt'::' 22 mil contos que o fllust.re :Ministro da Fazenda disse. tet' 
e·~dido aos e:;l.ados para a satfsfaecão dos seus novos encare·os~ 
Yai caber a S. Paulo·? Oito a. dez 1nil contos~ qua:;i a Jnelade 
(los impu~tos cedidos~ (Aparte$.) 

O meu Hlustre a.Inig·o~ digno representante de S. Paulo. 
Sr. Lopc:S Chaves~ objeeta-nw· que.- o pre'~~o do caf•~ pt•de 
])aixar . .A questão não lnuua de face; si o preço do cáfé pc)de 
J.,aixaJ\ f alllben1 pódc snbi.r mais!· .e de::;de que 9 consomo au
e-r.nt!nla. h1do:5· os annos e o Brazil produz tnais da metade d•.· 
todo o café" qne se consome no universo, sendo a Jei regula
dcu·a. dos prt~~~us a gr.·ande lei econornica da of.ferta e da pro
cul·a~ é t.:1aro que não l1:l que recear pelo futuro do café: 1na:-:. 
athnHI.amos~ !Jara arg·u1nentar~ tnna dinlinuic;ão de 50 -%; ainda 
assi~m~ o Estado de S. Paulo tc·rü. ur•l aug:rnento de quatro a 
cinco mil eonto:;:;: ·ent.retant.o, üS- novos encargos que S .. Paulo 
vai ter sfio eqni,·alentes aos que passan1 })ara todos os · outro:-; 
c~tado's . (:tzjartes.) . 

Os nobre::: l'~':presentantcs de .s . Paulo não são justo::.: 
querendo eomparar o assucar com o café; .são actualmeutf: 
fão ·diYersas a~ conclic;ões dessas duas industrias~ que póde-sc! 
·dizer: o imposto lan.~~ado sobre. o assucar incide sobre ·O pl'o
:.tlu·etor. ao ·passo que n :do ca:r,~ recahe sobre o con:;unlidor·. 

::St·. Presidente~ sL porvenlura. o café atraYessasse a 
r~r·isc longa ~~ 'rude que tent asphyxiado a lavoura da canua~ 
elle s~~ria erncazmente protegi~lo pela "Cnião. (Ha dl~'cer.~·o.-s 
o partes. ) . ·. . 

ncspondo ao~ nobres Deputados que não se n1uda faei.l
Hll~nte de cultura; a trausfor1naç~ão exige recursos! de que ~~uJ 
g·cral não dispõem os : agricultpres -do Norte. A cl'ise os tt.ml 
~.·mpohrecido. ( Hr.r. di-ce1·:,·os apa-rtes.) . 

Senhores~ ~enho-me referido especialmente ao Esl.ado 
uc~ S. Paulo com {'l intuito ulnico de. saUentar a ·-<.liversidadf~ 
de condi{;ões~ e~ assim~ implicitan1ente~ demonstrar que não 
len1 razão o illustrado Sr. Ministro da Fazenda~ quando no.;; 
recusa un1a · quota do nosso· imposto de importação, . allegando 
que ,já cedeu aos estados receita superior a·os seus .novos· en-
cargos.. · , 



O Estado de· S. Pauio tem a felic-idade de contar CO.JH 
urna fonL~J poderosa {JJ.~ receita. d•! .ilnportaç~ão _c! uma nã(r 
mcno~ :poderosa font-e de receita d•!' cxporta~~ão: pc.)dc ·pcrfci
tarnenLc dar á rnião Lodos os seus in1posf.os de importação~ 
que~ eu acretlHo~ não a.ttin~ren1 a 12. 000: 000$;- c ficar. com os 
de exportação, que. sen1 alterar. un1 ccitil~ os impostos que 
presentemente paga o café rcnd.criio para o n1csmo Estado 
:13. 000 :·000$000 .• 

Nós não estamos na~ n1csmas con-dições; :não podf.•mos 
contar eo1n o·~ hnpos tos de exportação, e~ assin1~ não é justo 
que cedanws á União toda a nossa receita de im.portação~ aliás 
superior á de S. Paulo~ -e. í'iquen1os na ·penuria .. 

Se. Presidente, si a questã(! E~ sin1plf'-Sm;ente de ma:iol' on 
m.cnor desfalque para as rendas da União, po.r qu.e razão~· .en1 . 
Jogar ·de eedH· os in1postos· -de exportação: a União não re-:. 
~erYa para si: tai1to os: (]c importação· ·como ns de expo1~tação. 
e não destina da som ma. Jos impostos que m·recadm: en1 caua 
Estado uma quoJ.a propm·cional á J'ec.coita para a5 suas dP::;
pc::-as? Assim. a cto.s~ão fei La pd~1 l_:n ião pod~eia. ser •lo~ 
me:-::mo~ 2:!. ono: 000$. ou pouc(• mais. e ao me no~ haYeria 
l'S'I.mi~Jadf• t·elal'.i\':l. ·(Conlr· .. ~l(l.~~ti.o.) · . 

Enlãn. ~nnltm·p~. nãft haveria egualuade rcla.LiYa . conLri
hu itHJo~ por ex~rnpl(l. eada J.;:-::tado ])UJ·a a. União com 80 % dn:-! 
~t.'US imposto~ l't.~llltidO:-i de imporLU{'ÜO P f.!XJ)OI'f'.:).t.~ãll, t' fitmTH:J.:' 
ccmt :!.C) '/o dessa l't•eeita paro. a:; .suas d•.!~pesa.~ ? Não h a · dn
,·ida qu•! a. i.axa lllliJ'oJ.·nw em todos .o:-; esf.al(]o~ e.:o;label-eceria 
pf.'lo~ n•c•nn~ u rua i•gualdat1·e .relativa. 

o ~Jt. G.\)t:Pol-5 S.H~r .. gs - Isso não .sCL'Üt .Fctlcra,:ão. 
o ~n. J....-,pgs C rr.\ ,.,~s -· .. :\:::sim. S. .Paulo iria su~teular 

u~ ouLrt'~ e!'Etados. · · 
O SH .• JtosA E Sn .. ,,A - Oh ! Sr. ! De rnodo aJguu.1 o E!:5-

tado de 8. Paulo! ua hypolh(lSC que fih"Uro, viria a sustentar 
o~ outros estados. 

O Sn.. LoPri:S CHAVES - Como não ? ! 
O Sn.. HuSA E SILVA - Desde q11e elle ficas::;c curnu tutlo~ 

o:; nutJ.·os~ cum 20· % {)a sua receita de iJYtpor.-tação c cxpor·
tac.:ão~ ficaria cn1 P'~ ele egualdacle~ c.ada ~n1 concorreria 00111 
uma rnesma t.axa. 

Ha.Yeria dese!!·ualdade. o E'SI:ado de S. Paulo contribuiria 
)Ja.ra ~u~l.enlar o:;~ ontros ·estado!:i sL porventura, a União ar
recacla~se todos us ilnpostos c o3 d istribu isse . egualmentc pelu-3 
estados: J11a:õ5. dcsuc que cacla Estado ficasse com urna taxa 
fixa. pi·oporcional á sua· receita, é claro. senhores . . que não 
havéria dcsegualclade: ao contrario~ haveria -proporcionalida~le. 

Si~. Presicknte. o nobre Minisll'O da Fazenda. afinal ht
clicuu aos estados. · con1o n1eio de sallirem da. situação de::;
agradavel em que Yão ficar collocados~ o recurso das eco-
nornias. · · 

Senhorc~. s-empre fui da. escola da:; economias~ .sempre 
fui pelo cúrlt•: . das despesas improducth·as: da. nwsma Jórma 
tJUC nunca tive ncn1 tenho receio das d-espesas reproducLivas~ 
cunvenientcmente ·decretadas; n1as en1 estados . depauperados~ 
·enl estados ' que· Já luctan1 com grandes diffictildades:- em es-
tados que já t•}m orta:mento rcstrict,o~ é possivel "fazer grandes 
có1.;te~? 



, Si a politica das economias é a politica salvadora . dos es
tados, porque não ha de ser a .Política salvadora da União "! 
(Apoiados; muito bem .. ) Si a economia se impõe como me-
dida de .salvação publica, .como se explica que o Governo es
teja todos os dias a augmentar as despesas, até ~om aposen-: 
tadoria ~e funccionarios perfeitamente válidos ? Como se. e~
plica, quando o Governo nos falia em nome do nosso credito 
e apontando-nos a hancan-ota, o facto de estar elle sãccando 

·assombrosamente sobre o nosso futuro pela verba - Ga
ran~ia de juros ? (Apoiados.) ·· 

UM SR. REPRESENTANTE - Menos para O Pará-~ 

O SR. RosA E SILVA - Sr. Presidente, o nobre Ministro 
da. Fazenda deve· ter-se equivocado quando disse~nos que 
havia entre o orçamento de 1888 ~· o ·orçamento cal~Culado 
-para: o exercício vigente uma diff!erença apenas de réis 
25 .• 000:000$000. 

· Não conheço a liquidação final do exercício de 1.888, mas, 
pelos dados publicados, este encerrou-se com uma ·despesa 
Inferior a 150.000 :00'0$, e não de 176.000:000$000. 

U~! sn. REPRESENTANTE - Tinha um credito ·e'xtraordi-
nario, a tabella C ·: · 

O Sn. RosA E SILVA - Estas não são despesas ordi
narias; si quizermos calcular ·tambem as extraordinarias de 
um e outro exercicio, então a d~f.f.erença será maior. 

U?tr SR. REPRES:sNTANTE ~ Os dados ·são .oífirciaes .. 
O SR. · RosA E SILVA ~ _~\credito que houve engano de 

calculo .. 
Ul\! Sa .. REPRESENTANTE- Só para a ~ecca, 18.000:000$000 
O Sa. RosA E Sti;vA- Por ·tudo' quanto tenho lido, pelos 

calculos que tenho ·feito, presumo que o augnrento de despesa 
não será inferior a 50 ou 70.000 :000$ •e, si considerarmos 
o augmento de garantias de juros~ subirá a muito mais. 

Porém, como quer que seja. não é agora o momento op
portuno para entrar nessa investigação, e, portanto·, reserval
a-ei para a -discussão ·dos orçamentos, mesmo porque não 
quero desviar-me do ponto capital que me· trouxe á tribuna .. 

Senhores, qual ha de ser . a solução financeira que não 
difficulte a vida:- o credito da União, e, ao. mesmo tempo, 
facilite a organização dos estados ? 

Ao Estado de Pernambuc.o e a alguns . do Norte o que 
·convem é uma quota. do imposto de! importação; a União não 
será desfalcada~ desde que votemos para esse fim uma taxa 
addicional. Se os estados do Sul não precisam, porque a re
cusam aos do Norte ? 

E' preciso .que attendam a que os estados do Norte não 
podem fi·car com a receita diminuida e sobrecarregados de 
maiores encargos. 

Isto é muito sério .. 
: . O Estado de Pernambuco tem: recursos pmoa viver e não 

se -sujeitará a ficar reduzido á miseria. (Apoiados.) · 
· O conflicto financeiro ser-á inevitavel; cumpre .Q.izel-o . 

cxactamente,. para prevenil-o. (Apoiados.) . , . 
Quando o ministerio Para.naguá, eonsiderando inconsti-. 

tucional o- imposto de consumo, ·suspendeu-º· em Pernambu~o~ 
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nos não tivemos· !l!ómo substituil-o .: Recorrêmos em dou ou . 
tres exercícios 5uccessivos ao credito, e afinal elle foi 1;estab~ 
leCJído, apesar da prohibi~o .. . __ _ 

O mesmo poderã aconte~er agora. (A'J!oia.,4os .) 
.Não é possível que um Estado se suictde. 
Ha despesa$ inadiaveis, e como fazel~a~ ? . ' 

Ul\1.:\. voz - E .o credito ? . . 

O Sa. RosA li1 ·SILVA- Não é razoa-vel l'ecorrer ao· credito 
para as despesas prdmarias_; seria o .c-aminh9 inf~lliv.~l da 
bancarrota. . · · ~ 
, O c~edito é um. r_ecurso, por sua. natureza, extraordinario, 
que só deve ser utilizado para. a realização de melhoramentos 
reproductiv.os, ou em casós ~cepcionaes ., 

UM SR. ltEPI\ESEN'l'&~E - E' preciso ácab~ com esse re~ · 
cu~ o, que tem sidp o npsso ·-.mal . 

O SR.. RosA E SILVA- Passo a occupar-me de outra 
questão, que tambem entende. com a organização financeira 
dos -estados. Refiro-me á emenda . apresentada pelo experi
mentado estadista e patriota, Sena:dor pelo Estado da Bahia, 
o Sr. Conselheiro Saraiva, emenda. que me pareceu nio haver 
recebido .acolhin1ento favoravel do. Congresso7 mas que traduz 
um grande pensamento.. · 

o SR. SErtiEDELLO - o Sr. l\linislro da Fazenda me au
ctorizou a declarar que accoitava. essa. emenda, apenas com li
geira rhodi:f'icaçtio em relação ao i:nodo de-ser realizada a ope
ração. 

·O ~SR . RosA ~ SILVA - Estilno -muito ouvir a declaração 
que, devidamente auctorizado, ·acaba de fazer-nos o nobre 
Deputado pelo Pará. Nas condicões difficeis em que se acham 
muitos . estados, liberta.l;.;ós dàs dividas que os asphyxiam. 
afim de se .poderem organizar e prosperar na União, é presta~ 
a esses estados um rele\Tante .servi<;o (A~oiados) ~ serviço esse, 
Sr. Presidente, que não será ruinoso, potqüe á medida que os 
estados se forem desenvolvendo, a União ha de· ser largàmentc . 
compensada de qualquer sacrifício que tenha feito·.. Ma:ior. 
será a receita federal que arrecadará nesses estados . . (Muito 
bem .. ) Demais, s~nbores, estados prosperes não procurarã() 
nunca separar-se da União-; comprehenderõ.o bem que dessa. 
ligaçãô resultará força commum, e qúanto mais elementos de 
vida tiverem, mais procurarão fortalecer a Patriã. Portanto, s~ 
tenho que applaudir ·a resoluç.ão do Sr. Ministro. d~ Fazenda, 
e confio qué o Congresso nao recnisará aós estados ~tão impor
f.nnte auxilio~ mesmo porque é justo que, -entrando para a Fe-
deração, possam começar vida nova. . .. . 

O accrescimo det despesa a.nnual -p·ara a União ·será, qUando· 
1nuíto, de 3 . 000 :000$, e esta, repito, h·a de ser largamente com
pe-n-sada pelo accrescimo da receita federal, resultante do .... des-
envolvimento dos estados. ; 

· Resta-nos, porém, a outr:a qU.estão, a necessidade de .. r_e_ 
cursos para as despeaas immedia.tas; que os estados não devem 
pagar com operações . de ç_redito . E' precis9 darmoS:.Jhés: 
tambem fontes de rece1ta . · 

Conªj~~~ · que Q St:_ Mi~~t.!:Q ~~ ~aze;n~~ jlocei~ ~'\ 
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en1enda auctorizando os estados :a tributarem até 15 ·.% ad
"dicionaes ·a importação. 

O Sn. C.-L!'iT4:{o - .E' facultativo.: 
O SR. RosA E · SILvA...,_ A. taxa facultativa é inconveniente . 

. :\ ..soluyão seria satisfactori~ sendo essa n1esma .taxa uniforme 
para todos 9s estados. · 

O Sn. SEJUEDELLo - Poderei n1aridar a V. Ex. as emen-· 
das a esse l'cspeito. (O orado'r recebe as entendàs.) 

Emenda substitUtiva (lê) : 

-« As assembléas dos estados poderão tributar até 15 % ad
·di'cionaes aos- ünpostos -de importação~ para occorrer ás des-
pesas dos mesmos estados. · 

Paragra.pho unico. Esta disposição só poderá ser alterada 
:pelo· Congresso~ mediante dois terços de votos de seus 
membros». · · 

:Ao art.: 4° 
Accrescente-se: 
O Governo da União assümirá o pagamento da divida pas

siva· dos c~tados e dos juros respectivos~ dividas contrahidac; 
ute 15 de novembro de 1890. ficando reservada ao Congresso 
a determinação do n1odo por que dever-se-á realizar a ope-
raçno. . . ~ 

A segunda parte da emenda satisfaz . cpmpletamente; mas 
a primeira~ repito~ é· inconveniente, porque pe-rturba as re
la9ões comn)erciaes .de Estado a Estado: ao passo que a ta..."'\:a 
uniforme. volnda pela . União~ satisfaria os estados que <:tella 
precisam: e não prejudicaria áquellas que tên1 como principal 
fonte de receita a exportação, 

O SR •. CQTÃO ~- Si é facultativa, para .<IUe obriga~ os 
estados? · 

O Sn.. RosA E :SILVA - Diz o nobre Deputado .pelo Pará 
que a taxa deve ser facultativa; não tem razão o meu illustre 

. collega. 
O inltJO$to de importação ê o n1enos o·ffensivo, o mais eco

il10ll1ico, de mais facil arreca-dação e é o mais suave e ··propor
cional, ,porque vai disfarçado no preço da mercadoria e recai 
:sobre o consumidor. ···· 

Os estados que não p~ecísam dessa taxa. recebendo sua 
in1portancia~ poderão .dinlinuir os seus in1postos. internos e á 
so1nbra da im.portação desenvolverão as suas industrias: do 
que resultará aug·1nento de. sua riquezà. (Muito bem.) 

·Senhores, en1 n1ateria tributaria~ entre nós~ e em quasi 
todas as nações, ~~xceptuada apenas a -~unerica do Norte, . só co
nheço un1a difficuldade·: ·. é augmentar impostos; diminuil-os 
é sen1pre facil. . · 

Sr. Presidente~ vejo que a hora está a terminar· e- preciso 
êlinda referir-me ao art. 6°~ ·n. 6~ que trata da instituição dos 
bancos emissores. 

A Con1missão, eleita por este Congresso para dar parecer 
sobre o projecto- de Constituição~· mandou deslocar o . n. 6 do 
art.. Go para o artigo. que trata das attribuicões do Congresso; 
pareee_-me ... quQ _Q pen.samel!-to .. da iUu~~:radlt ,Cçmmis$ão foi qu~ 
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. a iristituiçâo' ~os bancos 'emissores deixé ué· .Ser qu"êstão- con
·sfitucional para ser regulada por uma. lei do· Congresso, ts~o é~ 
a Commissâo quiz estabelecer a possibilidade de que as duas 
camaras, : reunidas: possam auctorizar os estados a instituir 
bancos en1issores Iocaes. : · . 

Parece-me que este foi o pensamento da ·aommissão; sendo 
-assim_, serei obrigado a votar contra . essa emenda .. ~ .porque sou 
francamente pela centralização em materia :Q_ancaria (Mui to 
bem); consi-<Jrero essa· uma questão capital. C!Jtuito bem.) E' 
preciso que o direito de emissã-o seja assumpto constitucional . 
. C:M uito bem.) · 

En1ittir notas bancarias é en1ittir papel moeda, e os es
tados qu,e não pode-m, que não deyem ter o direito de emi-ttir 
papel n1oeda: não ·devem pode~ aU:ctorizar a emissão de notas 
bancarias. . . 

Neste ponto estou -de accõ~do c.om- o Sr. Mini·stro da Fa
zenda e não tenho necessidade de adduzir .argumentos, quando 
S. Ex.! a. quem sobram talento e illustração~ de que não dis
ponho (N11o apoiados), já o fez brilhantemente nesta tribuna. 
c na. 11xposição com qui} justificou a fusão dos bancos Nacional 
P dos Estados unidos. 

RefirÕ-n1e. não obstante. a este artigo, porque desejo que
fique consignada. a razão do ·meu voto, e ainda ;porque me pa
rece que o art. 6° precisa de uma excepção. Presumo- que o 
pensamento da Constituição foi tlnical!J:.mi.te·. reservar para- a 
União a concessão da emissão de nofas ban~arias, que con
stituem meio ·circulante; mas ha uma outra categoria de 
bancos, que L)oden1 ser considerados bancos· emissores~ en1bora 

__ de natureza di:fferei}te~ e receio qu~ a generalidade da dispo-
sição possa con1prehen<lel-os. ~ ~ , . 

Refiro-n1e aos bancos de credito real: os quaes têm a fa-· 
c:úldade de emittir le-tras hypnthecarias. · · 

· O SR.· SERZEDELLO - Nunca foram considerados bancos 
de enlissão . · 

O Sn. ·RosA E SILVA - Têm a faculdade de emittir letras 
hy.pothecarias na razão decupla; e, portanto~ convém· acau
Lelal-os~ no intuito .de evitar futura interprétação, para que 
cada Estado possa: sem ciepender d.a União; ·ter o seu banco 
il c credito real. · 

Senhor .Presidente .. vou -conclnir. mas antes de fa.zel-o. 
pernütta V. Ex.~ qu·e "Iigeii·amente~ em nome dos estados do 
Norte~ eu faça dois ultimos reparos, ou, ·antes, externe duas 
queixas quanto á clesegqaldade· ~om que estamos sendo tra-
üldos. · ·c · 

No. deereto~ que fixou . o numero · de deputaãos a eleger 
por -cada Estado para a Constituinte, houve sensivel des
egualdade; não se fez justiça na distribuição da· representação. 
(c1]Joiados. ) 

Em alguns estados. do Sul a representação .augmentou 
-~n1tüf:.o: em outros quasi que duplicou, ao passo que no-s es-
tados do Norte o accrescimo foi minin1o: ou não se f_ez. . 

UM SR. REPRESENTANTE - . Isso foi· ·devido ao augmento 
da .população.. - . 

O SR. RosA E SILVA - Não ha tal: nós não ·temos recen.;.. 
sean1ento desde 1871 ~ e e111 -187.1 a base da populaç.ão ·não au
r·.!.oriza a distribuição que se fez. (.4.poiad<Js e apartes.) · 
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Esta desegualdade ainda se · aggrava -mais, attednendo-se 
ao systema adoptado pela Constituição para. a eleição do Pre-
sidente e Vice .. Presidente . da Nação. . 

· Não é justo que cinco o_u seis estados possam monopolizar 
a eleição d~_primeiro magistrado~ do mais elevado .represen
tante da UnJao. (Apoiados e apartes.) 

Senhores. as desegualdades irritam~ e todos nós somos 
llrnzileiros. Facamos uma Constitui cão que seja uni pacto de 
ltnião e :não uma bandeira para a separação; seja a unidade nn
eional a suprema s.spirat:-ão do patriotismo braziloiro. 

YozE·s - · l\Iuito bem ! 1\fuito bem·! (O o'radm· é felicitado 
I] C'lt-1nprintentado· po1· rnuitos 'Jnernbros do Cong·resso.) 

São lidas, apoiadas e entran1 ~conjunctan1ente en1 dis
cussão as seguintes . 

Emerulas 

-- . Ao art.. 4u 

Substitua-se pelo seguinte: 
Compete a cada Estado2 que aetunlmente . ~e achar em eir~ 

cumstaneias financeiras prosperas, ou normacs, prover, a e.x
pensas j_)roprias, ás necessidades de. seu governo e ~dminis
tração, podendo a União . .subsidial-o' sómente nos casos exce
peionaes de 'Calamidade publica: 

Os estados ·que não se acharem nessas condições, prele
varão de suas rendas, dentro do prazo de dez ~nnos, o quanto 
lhes fôr absolutamente indispensavel para restabelecer o equi
líbrio entre a respect~va receita, ficando :este quantum fixado 
pelo Congresso de .cada um delles, · dependente de exame e 
sanccão ·do Congresso Nacional. - · S. H.. - Pedro A1ne1~h·o. 

Proponho substitua-se pelo seguinte: 

6.0 Resolver sobre a instituição dos bancos_ en1isso~es, sob 
as condições seguintes: · 

a) estabelecer um banco emissor, pelo n1enos, em cada . 
um dos estados; . . 

b) entre os bancos· emissores1 não haver preferencias em 
favor de uns com prejuizo de outros; · 

c) ser realizada no Thesouro Federal a ·g-aranüa da 
~missão; . 

d) haver uniformidade de ty-pos para os bilhetes respe
ctivos. - Ivo do P1·ado ·~ 

Prponbo acoresoente-se o seguinte: 

Ao art. go 

§ 4. o A União garantirá, por dez annos-, a cada um dos 
estados •. um rendimento de mil e quinhentos contos de réis: 
desapparecendo da Constituição o ·presente paragrapho, logo 
que terminar o prazo re-ferido. - Ivo do Pradc•. 
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" / :o. .sr. t>iticica-- Apesar da hora· adeantada e do moqo··por 

que o precedente orador tratou da discríminacão das ..-renda$, 
occupar-se-á con1 esta questão, porque entend·e que--ô.eve ser 
)Jem elucidada, mas procurará resumir o que ten1 de dizer. 

. Antes de discutir esse ponto e · mostrar que o projecto 
de .Constituição não cuidou, absolutamente, dos estados do 
Norte, protesta contra a idéa de opposição systematica, que 
se tern querido fazer valer, porque o orador c outros collegas 
votaram contra a n1oção que transferiu ao Governo Provisorio 
todos os poderes, inclusivemente o legislativo. 

O facto de combaterem certos actos~ porque os julgam =· 
rnenos convenientes á. Republiéa~ não póde . ser tomado como 
opposição systcmatica. Todos, corno o orador~ s-6 .dcsejanr cü
opcrar corn o Governo Provisorio ·na obra de reorganizaQão 
politi_Qa en1 que todos se devem empenhar. · · 

Allu.dindo á palavra do Sr. :Ministro da Fazenda - que 
certos representantes dos estados queriam ser mais federalistas 
(lo que deviam, pois, cuidando unicamente dos estados. es
queciam a. vidn da União·-. declara que o argumento póde ser 
voltado contra o Governo Provisorio, o qual, na Constituição 
qur. el-aborou, ct1ídou rnuiío da União e deixou de parte os es-: 
tados.. · 

o· sangue na vida -dos povos é o dinhéito, a somi:na de re
cursos co1n que podem satisfazer as necessidades .de seu go
verno; e en1 relac~o aos estados do Norte, póde-se dizer qu~ 
~ste sangue esvaiu-se peta discriminação das rendas ~sta
íuida na Constituição. 

Contra o disposto -na· Constituicão rpolitica do Imperio, já. 
os estados do N arte tinlHtnl-se visto obrigados a tributar a im
portação. porque não se lhes davam outros r~cursos que fossem 
sufficientes para n1anterem-s~; e agpra pretende-se tirar-lhes 
aquillo de que elles já estavam de-p.osse ? · 

Diz un1 economi$ta que ha na natureza. das cous·as uma 
ironia, que ri-se do legislador e S·e vinga dos .seu.s ataques. !E~ 
esta jronía a que se manifestou no regünen do Imperio, e é a 
que ha de vingar-se da discriminação das rendas, si passar, 
como está no projecto, porque os estados hão .cte continuar a 
taxar a import.ação. einbota com outro nome, para obter~m re-

. cursos con1 que possam viv~r. . 
Não convém consignar uma disposição que tem ae. ser vio

lada; as leis -devem estar de accôrdo com a vida do paiz pa:ra 
o qual são feitas; não se devem _üripôr theorias qúe a pratica 
não póde- sanccionar; é, portanto, necessario supprimir uma 
disposição que só Jigurará nó papel para vergoriba do paiz. 

Os estados acceitaram e applaudiram a nova fórma de 
governo, porque, principalmente. os do Norte, viviam sob um 
regimen que não os deixava resptrar e e1Ies entreviarrr com a 
nova aurora n1eíos de yiver n:iais desafogadamente .. Entre
tanto~ o projecto os colloca em pcores condições. 
. O orador nota que se quer-fazer diff.erença entre .o Nqrte 
o o Sul; e julga ter achado um meio pratico de resolver a 
questão. . 

No antigo regimcn havia para os estados duas razões de 
lucta const-ante, en1 que o orador ton1ou parte, clamando con
tra os abu-sos, pela in1prensa e en1 reuniões publicas. 

A prin1eira era a concentração enorme do .poder que havia 
no Governo Central; era a non1eação de pre;;identes: que iam 
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adn1inistrar as provircias. por :poucos n1ezes~ coinõ un1 passa
teJnpo. Isto, o orador espera que acabará! -desde que!' etn vir~ 
l udc da Constituic::ão. ·sejam eleitos os g·overnadores l)elos es
farlos. 

A segunda era a absorpção de todas as rendas pelo Poder. 
Cf'ntr·at que as gastaYa largamente. creando repartições e con
cedendo Javores, de maneira que liquidavam-se sen1pre os or
çanlentos com de{'ieit. Entretanto~ a:pesar d~ clamarem as pro
Yincias: os impostos· ag·gTavavmu-se, e eran1 n1uitas vezes cm
pr~g;âdos em medidas que não estavan1 no interesse das n1esn1as 
provineias . 

. --: Por isso não pôde o orador desculpar ao GovernQ Pr.ovi
;,õrio que o Sr. Ministro da Fazenda viesse declarar .perante o 
Congresso que as despesas da Uniã·o augmentaram -muito~- é 
nPcc5sario trihutar mais o .povo. 

'Con1prchcnrle que o Governo tivesse necessidade de elevar 
n despesa no periodo rcvolucionario que- atravessou; n1as. 
tendo feito .. uma. revolução de flôres e encontrando plena 
ae.qnic~eencia em I oda a Xação~ não con1prehende eomo pu
clfk~~e chegar· o exc•.~sso a. GO nn a 70.000: 0'00$000. 

Si no tf\mpo rln Imp~rio gr-Haxa-sc conf.ra a rlclapjrJnc:io 
rlo~ .. dinlH•il·o_:;: publicos~ não se póde <lcixar ·dt~ reparar· qnP- a~ 
rlcspesa.s~ en.ia in1portancia era então de ·157. 000 :000$~ tenham 
~ubido. nfio sómente a 200.0~)0:000$. com{) di~~~ 11ontcn1 o 
Sr. l\'lini.stro da Fazenda~ mas a 220 ·ou 230. ooõ:·ooo~! con1o 
se prrsume .. 

l\Ins~ dando de barato que toda essa ·despesa era indispcn
~aYel. pcrg·unf.a: Acredita o Sr. l\finisfro (la Fazenda que o 
rle{i.cit rle GO mil contos. poderá s,~r dl'hellaao con1 a rPceita 
nrdinarin r. mnis i.rihnfo::: sobre o povo ? O o~·ndor crê quP não 
ha impo~to~ capazes de dar para. a união uma r~nda dr GO mil 
contos. l\Ia:s~ ainda suppondo que deen1 tal renda~ não coinpre
Jwndc que .se possa lributar mais o poYo brazHeirtt~ princ:.ipal
m~nl.e o ·do Estado en1 que o o1~ndor reside·. · · 

~endo assim. ter:'i o Governo ·de rr.correr a opcracõcs de 
crerlilo; r: o que deseja o orador é qu~ o GoYcrno pare ahi. que 
s~ limitem as despesas. qu~ s~ n10dr:rfl! essa verligenl. qu~ ar.
rast.a o fiovcrno do Brazil. ·de augmenf.ar consf:.:mlemenlc sua 
divida. ::mg·mentando const.antcm1(lntc os 'im.pos!.os. -'·7· -_::.::.== 

Quando se fez a Republica. o· governador do Estado. que o 
or;tclor representa. non1cou urna commi-ssão :para organizai"' un1 
orçan1ento. Yisto que o organizado pelo extinctn assemblc~a pro
Yincial consig-nava un1 augn1ento de despesa de cerea de 900 
contos de rc~is. c era in1posiYcl aehar rm1(1a hastnntc para c~~e 
m1gn1cnto. 

O prinwiro ·rn ir1ado .da cornnüssão~ da qnal o orador fe7 
pnrt~~ foi reduzir a .despesa a 654 contos de réis: e não obstante 
~f'r un1a f;poca de crise. cons~guiu-so no orr.nrnento rlaqucllc 
Estado. qnn rra apenas de 700 contos ct.~ réis. uma reduccão 
r1c n1ais de 150 contos. InfeHzn1ente. foi rcvo!!'ado. ·e hoje a 
rll'~pllsa <~ maior. · ... · ' 

Para n1ostrar a iniqui.dade do pro,iect.o de Constit..uicão, n 
orador obsa·va que o Estado de Alagôas tem hoje un1-orça
n1ento. no qual a despesa é calculada em 784 contos do. réis c 
a r·g.coita em 739 -c~ontos. e par!l- e~f.a receita concorre a inlpor
taeao com 320 contos. em qun P f'.r1hut.acia: c ilepois de al:!·nma~ 
inflieaçõ•?s a respeil.o rlas eondições en1 qne se achava :) pi"o..:.·: 



- G97-

vincia e àaquellas em qui' se nc-hn. hoje o Estado de Alagôas .. 
p~rgunta eon1o se poderá 1nanter si lhe· tirarem hoje esses 320-
conl os de réis? Ficar~\ apenas com 419 contos {]e renda para. 
nccor·rcr a. uma dcspe~a~ que sc1·á ;nu i f o ~•.tpcrior ii ele 7~H 
eontos acilna n1cncionada~ mn cnnscquencia rlo~ novo~ - :O:~rvic;o') 
que lhe hão de ser con1n1ettidos. 

Pergunta o orador: E' possivel Yívcr a~::dm ? . 
Não .é possível. Nós temos d,? ser ansorvidos pelo Estado 

ele Pcrnan1buco, que nos cobiça. e })elo Estado da Bahia~ que 
não n1cnos. nos quer. Deus 5abe o trabalho que t.ermnos 11al'n. 
mant~r a autonomia deste vequeno Estadü florescente. 

Alag-ôas -deve ao patriotisn1o de seus filhos a vida anto
non1a e1n que ten1 estado. e até. ultin1arnente~ poder concorrer· 
para a grande Feder-acão~ s.en1 ser pesa.do a ninguem. 
, A medida acccita. pela Con1missão~ fle 1.0 °fr- sobre a :ro
er: Ha arrecadada pela impo1·tação~ não pó de .sP.rvir absoluta
mente, porqne o con1.n1ercio de ilnportação :::() se su.sten.t.u pela. 
nav~g·ação directa que cstabelec.cu~ e os 10 o/o vên1 trazer :3o 7o 
qn~ não con1pensan1 os _60'0 :000$ de que precisa. 

8i -c si a n1cd.üla aproveita aos g-randes csf.n,dos. não apro
Yeil.a aos peqof'nn.~~ como AJagüns e outros. Entende o m·ndol"' 
que. r.mquanto houver un.1 Esfaclo que fique prejudicado com 
n di-serin1inação das rendas~ todos os .outros devem·'ser patrio
tícos~ 11ara· não conscntiren1 cn1 semelhante partilha. 

Isto. serja dar aos· grandes maior -partilha. con1 sacri.ficio 
dos pequeno-s. Entende~ pois~ que a emenda não pó de servir, 
e r; necessario procurar outro n1~io para fazer està .discrin1i
naç·fio. 

Cheg·a o orador~ para não alongar-se n1.uito. ao plano que 
J.inba i'ormulaflo e que entendeu expôr~ no menos c.on1o t.hnoria. 
pm·a ser apreeiado pelo Congresso. 
· Por que ra~ão~ perg·unta~ querendo n·ós estabelecer a Fe-

rlcrar.ã() ent.re diYf:!l'SOS estados. não procuramos desde 1ogo a 
Frderaç:ã.o cmnplcta dos hons · typos que nos apresentam os 
e~tado~ já constituidos ? A~ RepubUca Arg~11_t.ina~ os Estarlos 
Fnidos~ o 1\.fexico 1J outras repuhlicas. . 

Falla-se nestes diver..so.s in1postos r, ainda un1 delles manda 
~ontríhúir para a 'Gnião quotas . para as -desp~:-sas dos Estados. 

Ha aU• 1un ou Lro sy.si.P.n1a de que fali ou h ontem o Sr. Mi
ni~Ll'O da Fazt?.nda e que o orador julga n1uito preferivel :í 
ael.ual discrin111.iação <la. renda, c (~ arrcc·ad.ar a. Uni~o torlos os 
inlpo~l".os P. o;:; rlist.r.ibu ir pelos ns1 arlo:;. 

nespondendo a um aparte:- diz que apena3 julga isto pre
:fm·ivr.I ao absurdo da · discrirnin.ação qnr a Con~titui~ão est:i-
helec(}. _ 

I-Ia un1 t.ypo perfeit.o de discrjn1ináe.ão ele rendas na Con
~l:il;uit;ão {]a Con.fed~:-ração Gern1anica ·. E, ·esse o plano que o 
nr·a-dor dP.sejava fosse arlopl.aclo no Brazil. 

·. O plano seria ficar a discr·iminaçã.o das rendas tal qunl 
~stá no projeeto que se discute~ unicamente con1 accrescimo 
<.I~ tnn parag-rapho ao art. 8" - A Un.ião taxa os impostos <le 
jmportação. os $ellos. cor:r:éios~ tcl~graphos, eosteagen1 rle na
Yio~ .. 0 1)ut.ros· que lá estao. 

Os cslados poderão decretal' impostos de e:s:port.aoão~ 
tr·an~n1i.ssão · de propriedade. e todas as outras fontes de . re
c~~ if.:l. con1 .que pnderen1 conf.at". 

A arrer.ada~~ão, porém~ -destes impostos~ não será feit.a 
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pela União e estados, como actualmente, consumindo umà 
alluvião de empregados, e · despendendo un1a . enormidade de 
dinheiro. A arrecaàacão deve ser cõnfiada, ·aos estados, por 
meio de repartiçõe-s de typo unH!o e onde funccionem empre
gados {)e non1ea.ção da TJnjão, para arrecadarem aquillo que é 
seu. 

Con1prehende-se que. por este plano, teríamos consc:.... 
guido grande diminuição de despesus. O ty.po destas reparti
ções poderia ser organizado pelo Governo c sujeito á appro
vação (]O ·cnng1·csso, que representa -os estado·--. não Be'lHlo ns
sim offcndido o principio dn Federaç[o. Os eslados arrecada
riam toctas as contribuições, e ficariam reservnda.~ para a 
f01·tuna da Unifi.o, con1o se chan1n. no ·systema federativo, todas 
a.s rendas da Alfandega da Capital Federal. todos os im:postos 
sobre o alcooJ. fumo, bebidas CSJ)irituosns c objecto~ rl0 Ju:co. 
São artigos que supportam aggravacão· de t rjhu Los~ e podem 
supportnr o auf,•'Iuento de despesa dn, União. _ 

O Sr-. Ministro da },azertda mesmo, honLen1, atiron isto 
para os estados, fez nossas essas_ grandes fontes de renria:. pois 
bem. os estados que tt}m menos, fazem p1·csente dellas á União. 

Esta terá, ainda .. uma quota que os estados pagarão, taxada= 
pelo Congresso em todas as suas sessões; e por esta fórma a 
União ficará. com recursos proporcionaes que o Congresso li-
mitará. · 

Nem se diga que os estados deixem de pagar essas quotas~ 
porque ellas serão tiradas á proporção que os impostos· forem 
sendo tirados para o cofre dos estados;. Por esta fórn1a exis
tiria desde logo a Federação compre ta; todos os estados pro
curariam desenvolver suas .fontes de renda, ·e na proporção 
desse desenvolvimento seria o da renda dos estados. 

. Respondendo a um aparte·, diz o orador que não leva o 
seu patriotismo ao pontq de dizer que se mande para a rua 
a classe dos empregados publicos, mas- entende que desses 
í'unccionarios ·existe uwa grande parte:- em dualidade, füncciO
nando no mesmo logar em thesouraria de· fazenda7 thesouro 
proviDJcial, alfandega e mesa d~ arrecadação de rendas pro
vin.oiaes; não comprehende como em um Iogar, muitas vezes 
para. arrecadar menos de 800 :000$, ha ~ollector, escrivão de 
collector, empregados geraes, agente ·de rendas e ·escrivão, em
pregados provincia.es ·e, ainda mais, um agente do correio. 

Esses empregados publicos dessas pequenas Iocalid~des, 
onde já -estão reunidos en1 um· só empregado, desapparecerian1 
immediatamente, porque o loga:r que se lhes dá é de tão di
minutos recursos, que não vjvem só disso, tên1 de viver de 
outra c ousa mais .. 

Quanto aos empregados das capitaes, eram esses os que 
ficavam; a esses não se po~ria mandar in1mediatamente para 
a rua; procurar-se-ia um 1ne.io:t e era, respeitando os seus di
reitos, .collocal-os como addidos, indo preenchendo as vagas 
desde que houvesse quadro estabelecido. 

Respondendo a outro aparte, pergunta o orador: - Será 
possível que a União queira por. força descobrir recursos onde 
os não ha? . 

Quanto a dizer-se : - um addicional sobre. a importação_ 
responde que o paiz não supporta mais impostos. 

Pague-se com a contribuicão dos estados: mas limite-se 
a despesa .. 



1'a.bell~ demonstratin da. renda. :!.ppro:rima.da. de c~da. Estado result:l.nte da. quote pa.rte correspondente a 30 °/o do. totalidade das suas rendas, organizo.ds. em visb dos dados esto.tisti::o:: ao orçamento das receitas e ã.espese.s do Estado 
do :Brazi.l pare. o e~ercicio de 1890. 

C.\l'IT.\L 
FEDERAL 

Renda total • • • • •• . . • • • • .. • SZ.779:SOO$ 

Differen~ en~re a renda to~l . 

1. i2l:S30$ iú. 797:520$ 659:910$ 

'=" I ' ·'w' ><M••• -AL_-'_G_ô_.-s_j= PAB.\HTB.~ 
316:350$1-.1-1.-3-17-,-~o-o-s

1

--2~-,7-::..-n-os-·
1 

e a d:1 Capit:J.l Federal •..••••• •••..••••• . • •• • • • • . • • . • • • • . .. . • • • • • • • • . • • 

RIO GllA .. '1DP. 
DO NORTE 

210:510$ 2.023:260$ 

PIAUHY ~L\.R.\.1\"'HÂO P .\lli 
S .U'o"T.\ BIO GB.'-.><:DE 

C.\TII.\RI:<.\ DO SUL :~~~.I 
-------1----------

TOTAI .. 

2.515:000$ 9.90:i:3SO$ 959:900$ 12.882:990$ 737:220$ S0\:050$ S.M3:510$ 433:860$ U9.895:5i0$ 

.................................... ........................... ; ................... ··········-· .. ......................... . 67.115:7-i~ 

Renda feue:al de accôrdo com 
o projecto..... ..• .... .••• •• 70.9sS:SOO$ uo: 190$ 9. 7SS:l50$i --11_3_:7_60_$ __ ~_.:t_o_&=_,_5o_$·I--9._5_5:>_:_'H_o_s 1 __ 53_~_·=-~z_o_~, __ ~o_•_=_soo_s 1 1.81o:so6._, ---3-t9_:_6s_o_s

1 

2.2ô3:000$ 6.!H7:170$ 
Gi5:500$ 7.5iS:460$ 3S3:.250$ 051:670$ 7.0i7:G50$ i01:700$ 121.635:540$ 

Di1fe:enç:l entre s. renda ge<"l!l 
dos es~dos e a d:1. C<~.pita.l 
Federa.! ••••••••••.•••••••.••• ••••••• 

end<~. dos esta.dos, d~ accôrdo 
com o projecto. •• . • • . • • • • 11.790:900$ 

fferença entre a renda p<~.l:'
ticuur dos estados e a da 
Capit:ll Federn.l.... •• • • . • . . .•.. . •••.• 

• 'ercenta.gem da contribuição 
dos estados, em relação i 
rend<~. tot<~.l •••••••.•••• . .• 

)istribuíçlio eqnito.tím doi< 
SO ofo pelos estados ••.••.. 

S!l% 

176:160$ 1.521:650$ :Wl:tl70$ 1.131:710$ 106:140$ 215:000$ 

....................................................................... .... 

S5% s~ % 1!9% 81 t}ó 59% 

255:030$ 9.053:680$ H1:S16$ t.133:584.S :5.~: 016$ ·i3t:056S 

. . . . . . . . . .. . . .. .. . . • . . . . .. . . . . o............ . o ......... ~ .. . . .. . . . . .. .. • o • • • .. • • • • • • • • .. • • • • .. • • .. • .. .. • • • • • • • • • • • • .. ••••••••••• 50.Gtõ:7\0~ 

ô7:100$ 2üZ:OOO$ 2.919:210$ 314:300$ 5.3"Ji:530$ 3íS 970$ 119:3>0$ 1.195:860$ ~3.260:000$ 

·· ·········· ............... ·· · · ······•· .... .. ... . ..... ••o•• ······· ............ . 16.790:000$ 

60% 67% 52% Sl o/o Si:% 02 o/o 

soa: \7Z.S :: .OJô:OOO$ 7.915:1..01$ 7õi:9~0$ 1_0.306:39~ :.s9:77ô$ 613:210~ 3i7:c)3S.~ 

-·----- -------1-------1-------1-------1--------l-------1---------
!ferenças ...•.••• . •••••••.•••. ••• . •••.• - 114:890:) + 73·i:760$ - 6S:05~$ + 63: t76 +LOZ7:79i$ + 107:7ôí$ - 6i: 133$ + 137:772.~ + 10: 178.'$ + 2!7:000$ - 9;7:934$ - 1.22:320$ -2.757:93"2$- 201:526$ + 11:430$ + 212:Siil$ + 5i:672.} ( 1) 

---·1-----1-----1--~ .. , ____ , ____ , ____ , ____ ... ,.~---1---1- ·---1---·1-----1-----1-----1-----
J O/o d:~. tot:..lidade d3S rendas •. . .•••.••• • 

Impo:t<~.çã.o.... . . . . • . . • • • • • • !.S.03S:330$ 

A som ma. das rend:~.s dos es
t:..dos ~om 10 ot2 de impos
to de 1mpor taçao . .••.••.• 

Semm:~. ••••••••••••••••• •••••• • . 

9i:905$ 3.3:15:130$ 

60:610$ 8.613:9!0$ 

iS~ :-223$ 2.390:0H.S 

31:168$ 
83:010$ 

117:178$ 

i.l:7Z'l$ 
651:15~ 

552:850$ 

4~7: 149$ 3.:!39:256$ 

65:200$ 1.000:200$ S.Oi9:740$ 

1.20:330$ 

23:634$ 
163:256$ 

191:900~ 

316:990$ 1.9.9:6>í$ 

25:S25$ 
1~0:539$ 

206:404.'~ 

13:561.$ 
613:269; 

626:830 

197:973$ 

165:7l9$ 

250:596$ 

63:16~') 603 :653$ 

52.000$ 1.319:00JS 

111:3>0$ 

17::ó'95$ 
1i7:72~ 

165:017$ 

3i9:900S 

16:05Z$ 
371:459i$ 

357:511.'} 

i16:052$ 7;);3:50~ :2.971:9H$ 

2B:800$ 2.016:000$ 6.153:120$ 

92:0i0$ 

15:3\5$ 
H1:707$ 

U7:532$ 

466:600$ 3.535:012$ 

34:950$ 
257:3\14$ 

291:35í$ 250:539$ 

2B:160$ :?.U :215:~ :2.563:053$ 
------- ------- ____ , ___ _ 

5!5:100$ 5.877:010$ 

368:310$ 5.9~2:3Z4$ 

92:677$ 

:33.595$ 
5;2:'1'.55$ 

6~:380$ 

271: llO$ 

:nõ:03L') 

:21:1i0$ 
117:805$ 

133:946$ 

5~1:800$ 5.4ii:300$ 

201:5(10$ 2~040:290$ 

11:62:>$ 
106:993$ 

118:62:..'$ 

23:261$ 
·iO:.:U11l$ 

433:27~ 

324:160$ 

Gi:516$ 

17:511$ 
91:897$ 

109:i0i'$ 

Differença entre a renda dos 
est:~.dose a somma .......... . ........ + 58:932$

1

+ S55:65S.~- 77:390$ + 10:565$ + 50i:S50$ - 1•9:505$ - 53:877$ - ·169:511.<3 - 130:3152$ - :2:1:351$ +2.ôi2:371$ + :m:G23$ +l.iOS: 150$ + 210:0~i$ + 30:65S$ +1.012:5'lS$ - . 79:308::0 

(1) O signal :- atl'ech as qu:..ntías que deverí<~.m complet..~r a. quot:~. de SO o{0 , e, o sigMI +,:~.que lias que excedem da referida quot:~.. 
(2) As qu:~.nttdades :~.lfectas do s1gnal- reprcsent<~.m os de(u:iúJ nos diversos F.st.~dos. 

Pag . i45 - i -

20.13i:7:U$ 

89.14.0:000$ 

20.900:252.-} 

745:9.20$ 
6.176:723$ 

6.92.2:643$ 

(2) 
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7 44 contos, só o funccionalismo lhe absorve rmo contos. Ora. o 
quo se dá nos estados, dá-se na União, c csla despesa.. que ~o
brecarrega o orçamento, deve ser diminuída, deve dcsappareccr 
n1esmo, parte immediatamente e -parte em futuro não muito 
1onginquo. 

Quando não se gasta, o dinheiro fica. Gaste-se o menoR 
que se puder c supprimam-se muitas despesas, que podern r 
dcven1 ser supprin1idas, sem transtorno para o serviço pu-
hlico. · . 

. O que deseja _o orador é que se adQpte um plano en1 que 
seJam respeitados os verdadeiros princípios. da Federação, d~ 
sorte que os estados, concorrendo para o Centro, possam au
gmentar tambe·lll as suas fontes de re-ceita, diminuindo as 
suas despesas, dentro da esphera da sua producção .. 

Depois de· responder a va:rios apartes, conclue o orado:rt 
nos seguintes termos: · 

« O meu collega. que· me p~ecedeu, disse-o e eu affir.m.o: 
Os .estados, pelo projecto de Constituição, hão de viver na mi
seria, sem l)oder subsistir, porque não têm renda absoluta
mente, e então os estados do Norte hão de procurar no deses
pero o remedio para os seus males ~ .. (1.1luito bem; mu.ito 
(Jenz.) . 

· Fica a discussão adiada, pela hora. 
O SR.. P.tü~SIDENTE dá para a prdenl do dia de a1nanhã o. 

seg-uinte: . 
Cop.tinua9ão da 114 discussão do projecto de Constituição. 
Levanta-se' a ·se.ssão ás 4 horas da tarde. 

r-
{in SESS.i.O, EM 18 DE .D~MBR.O DE 1890 

, . PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES · 

' A.'s 2 il4. da tarde, faz-.se a chamada, á qual respondem 
·os Srs. Prudente de Mora~s, .Paes de Carvalho, João Neiva, 
Eduar.do ·Gonçalves, Francisco 1\Iac·hado, · _Leovigildo. Coelho, 
Joa:quim Sarmento, João Pedro, Manoel Barata, Antonio 
Baena, Joaquinl .Cruz, Theodor-o Pacheeo, Joaquim .Catunda,
Bezerra de Albuquerque Junior, José Berna.vdo, Qliveira Gal
vão~ Amaro Cavalcanti, :Almeida Barreto, José Jiygino, José 
Sinl.eão, Frederico Serrano, Rosa Junior, Thomaz Cruz, Vir
gilio Dan1asio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil Goulart, 
.Monteiro de Barros, \Laper, Braz ·Carneiro, Campos Salles, 
Ubaldino do Amaral, Generoso Marques~ Raulino Horn, Es
teves Junior, Luiz Delphino, Ran1iro Barcellos, ·Cesario Alvim, 
Eduardo \Vandenkol.k, Joaquim de Souza, Silva .Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Pinheiro Guedes, Belfort 
.Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Ser
zedello: Nina Ribeiro, ·Cantão, Pedro 'Chermont, l\Iatta Ba
cellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Rodrigues Fernan
des, Nogueira Paranaguá, Pires :11,erreira, Martinho :Rodri
gues, Barbosa Lima, Bezerril, .João Lopes, Justiniano Serpa, 
José Avelino, Jó~é BeviJaqua, Goncalo de ·Las:9~ Nascimen_to, 
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:Almino Affonso~ :?viiguel de Castro, An1orim iGarcia~ Epitacio .. 
Pedro Americo, Couto Cartaxo. Sú Andrade. iRetumba Tolen..:. 
tino de Carvalho~ Rosa e Siiva~ João Barbalho. Gonçalves 
Ferreira; .Tosé :Mariano. Aln1eida Pernambuco. .Tuvencio de 
Aguiar~ André Cavalcanti, Annibal Falcão. •.Meira de Vascon
cellos~ Pereira de J ... ~Ta~ .João de Siqueira~ .Joã.o Vieira. Luiz 
dr .Andrade~ Espirito Santo~ Beiar1nino Carneiro. The.ophilo 
elo~ S::tn1 O:";, Oiticiea, 'Ü1liveira Valladão. 'Leandro ·:Maciel. Fe
Jisbcllo Freire~ Augusto de ·Freitas. ·Paula Argo1lo, 'i'osta 
SeaJn·a. Antonio Euzehio~ .Za1na, Arthur RioS~. Garcü1. Pires: 
l\Iarcol i no .\loura~ Santos Pereira, Custodio de :Mello~ Pau lá 
GuirnaJ·flc~. l\lilton~ IF:r:-ancisco Sodré~ Dionysio Ccrqueira. Leo
vjgildo Eilg·ueiras~ Barão de :S. l\farco::;. Medrado .l\funiz 
Fr·eirc~ Athaydc~ Fonseca c Silva. Fonseca Hermes.' Urbano 
~l:u·emH.lr:-:;:. ::\lanhfte~ Barr~f~l:o. c~·:ri llo -ele Lemos .. :Oliveira. 
Pinto~ Luiz :.\Iur·at~ Baptista da -'lotla~ Fr·(íes da Cr·uz . .:\lcindo 
:(;.nanalnu·a. Lopc~ Trnvüo~ .Jac.qucs Ouriqne~ :\layrinl\., 
Fu rqu i lil \\:"''-'~neck. Thomaz DP.lpJlino. Conde de 'Fig11rdredo. 
~\nl.onio Ol~·nf!Jn,_ Badarr'1. Pacifico Mascarenhas. Ga.briel de 
·.\lag:al hãP:-. Leonel ·Fil hn. · Chagas ij:...ohato .. .:\lexaJÚirc Stocklcr. 
J.amounicr. Gonr.alves Ghaves. Americo Luz. Viotti. Dutra 
Nicacio~ Ferreirá ~Rabello, l\Ianoel Fulgencio.' Astolp.ho Pio~ 
ArisUcle::; 1\faia~ Gonçalves ·Ramos~ rCarlos das Chagas. \Do
lning,os Roc.ha, Costa Machado. Domingos Porto. Palleta·~ .João 
de . .:\Yclar. Corrêa Rabello. Bueno de Paiva. Ferreira Pires. 
Jiartinho · Prado .Junior, Bernardi.no · de ·Càn1pos, Franciscó 
Glieerio, l\Ioraes Barros. Lopes Chaves~ Domingos de !\Ioracs . 
. Adolpho Gnr-do.·. CarvalhaL _-\.ngelo Pinheiro. 3Iursa. .Paulino 
Carlos, Cosl.a .JÚnior~ .:Rodrigues Alves~ Carlos Garcia~ Moreira 
ela Silva. Leopoldo de Bulhõe:::~ Guirnarães NataL Antonio de 
.:b:ercclo, Bclar·mino de :Mendonça~ Marciano de :Vlagalhães, 
Laur·o ?llüller. .Carlos Campos~ Schmidt, Lacerda Coutinho~ 
Víctndn0 }[outeiro~ Perejra da Costa, Antão .de F~ria, .Julio 
ele Castilhos, Borges de :Medeiros. Alcides Lima~ .Assis Brasil, 
Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, ·Rocha Ozorio, :Gas:
sinno do :'\ascirncnto c Menna Barreto. 

O Sn.. PBESIDEXTE - Na· fôrma do Regimento~ a sessão do 
Congre:::so cleYe começar ao n~eio ·dia~ mas () Regimento fan1-
hcm prCYll1C O caso rle abrir-se a SeSSãO depois desta hora. 

Ho,ic, por mot.ivo conhecido do Congresso, só nos PO-:
.dcmos r~unir aqui~ ás 2 horas e 15 n1inutos -da tarde~ e~ nos 
U•rmns do RPg:imenl o. não posso declarar aherta a se5são. 

Entretanto. para .q.ue não se inutilise o resto do dia .de 
]10j1~, e atf.cncleildo ao 1notivo extraordinario que demorou até 
esta hora o nosso c.nmparccintento: tomo a responsabilidade 
de. havendo numero JegaL abrir a sessão: que serú levantada, 
si ·o Congresso resolver o contrario. 

VozEs - F()i per-fe1tamente decidido. 
Abre-se a se:::s5o. 

.... Deixam de. comparecer. con1 causa paríicipada. os 
Srs. Floriano Pej:xoto. Quintino Bocayuva. .Julio Frota~ 
l\fatta ~rachado. AlYa:r·o Botelho. Aristides Lobo. Xelson. Al
fr·edo Ellis. iLiU.iz de ~Campos~ .Costa Senna~ Ferreira Brandfi.o. 
HP-nriqne de Carvalho~ Dmnetrio Ribeiro, CP.sar]o l\Iotta ·!u
nint·. r! 'Frederico Borges; e sern causa: os Sz:-s. Cunhn .JuniOr, 
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-"'Jü5(~ Sce.un{}ino'"-=Eb:_$gll::~la1~tii~, Theodurcto Sou to. FiriTlino 
~a S~Iveira~ Pedro Paulino-;--Tavat:·es:=.Ba-sü:I"!:'·;···Goel·ho=é Ca~npos, _. 
~ara1~·a, . Rangel I~estana~ Santos Andrade: Joaquin1 Felicio, 
Amerwo L-obo~ J o ao Severiano. -Saldanha i\f:ariuho ·Ennes de 
Souzá, Tasso :Pragoso, Anfrisio Pialho. Pedro Velho lRav
nlundo Bandeira, Bernardo de l\fcndoneá. Pontes de .Miranda. 
I~acti~lá& Ne_tto, Ivo do I)r·ado. Santos Vie-ira. Alberto Brandão· 
Vir·iato de :Medeiros, ._Toaquiln Breves~ Virgiiio Pessôa. :Franc~ 
Carvu.lho~ Erico Coelho. Dornin.gos Jesuíno. Vinhaés. João 
Pinheil·o. .Jacob · da l)aixão. tFrancisco <da ·vci!ra. ·Feliciano 
Penna~ 'Francisco Amaral, ·Nilo Peçanha. Barao· de Santa 
Helena~ Luiz Barreto. Rodolpho :\Iiranda. ·Antonio Prado. Al
meida Nogueira~ RuhHio #Junior. .F1eurY · Curado. Caeta11o dB 
.. Albuquerque. Fernando Si mas. · Erne~tõ .de OJhreüa e Fer-
nando AbboÜ. · 

E~ 1 i-da~ posLa en1 dí$cus~ão c seul dei.~ a te approvada a 
a e ta da 5essão anteced·ente. 

O SR. 2" SECftln'AHIO (sc'l·'l)indo de 1")' procede '.1 leitura 
d(1 seguinte 

EXPEDIENTE 

Cornn1unicaoão: datada de hoje: do Sr. Deputado ~1\.ris
Udes Lobo~ -de· que não póde com'Parecer á sessão de ho.ie, 
por ÜlC•)H11110do de saúde. - Inteirado. 

O Sr. Zama· (pr.:la ordem.'; - Pedi a palavr·a, Sr. ·Presi
•Jcnte~ para requel'er a V. Ex. que n1ande dar entrada no 
l.'~cinto aos Srs. Barão de Villa Viçosa e Prisco J>araiso, ·lll.ll' 
tiYcJ·arn: finallnente: a .fortuna de se1~ reconhecidos pela 
C amara dos ·Srs. Deputados. 

U~:r~\ voz - A justiça c~u a fortuna ? 

o sn~ ZAMA -A justica C0ll1 a fortuna. 
O .SR. PRESIDEN1.'E nOlneia os S.rs. Zan1a, Andr6 Cavalt:.ant i. 

Lopes Chaves e ·Carlos Garcja~ para introduzír~m no recinto 
os Sr::;. Barão de Vi lia Viçosa e Prisco Para1so~ doputados 
rec:unhecidos pelo · ~~t.ado da Bahia~ os quaes~ junto á l\'lesa. 
assmnc1u o çompromisso regi111ental. 

O Sn. . LAURO MüLLER _:.. Peço a palavra pela ordem . 
.Q Sn: .. Pn.EsiDE~TE - E' sobre o expediente ? 
O SH. ·LAUHO MüLLER - Não~ senhor, é l)ara fazel.' U11ia 

de_clara\:ãO. 
O SR. PHESIDE~TE - Tem a palavra o Sr. Deputado. 
O Sr. Lauro Müller - Pedi a palavra. .Sr. Presidente: 

para declarar a V. Ex. e ao . Congresso que sõ pelo respeito 
que me merece a Mesa. d·eixei passar sen1 protesto o ac!;o 
Da pron1essa. que acaba de fazer o Sr. Depu~ado pela Bahia, 
Prisco Para1so, porque: tendo-se suscitado •questão -quando 
b :t pouco se achava reunida a Camara dns ~s .. Deput3:dos, 
~tJbre o reconhecimento do 1nesn1o senhor~ nao JUlgo atnda 
liquido o 1nesmo retonhecin1ent.o. (Apoiados.) 
· · Peço que ~e faça: esta ·d~clar.açãQ na acta. 
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ORDEl\I 00 DL-\ 

DISCUSSÃO DO PROJECTO DE êoNSTITüiÇ.{O 

Continúa a prin1eira discussão do projecto de Constitui
ção con1 o parecer da Commissão Especial e emendas apre-
sentadas. · · 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão 
as seguintes 

Emendas 
.Ao art. 6°: 
En1enda substitutiva á quota de 10 %; apresentada pela 

Con11nissão; · 
As assembléas dos estados poderão tribuü .. r até 15 % 

addicionaes aos in1postos de importação, para occorrer ás 
despesas dos mesmos estados. 

Paragrapho unico. Esta disposição só poderá ser alte
rada pelo Co11o<rresso~ mediante dois terços de :votos de seus 
membros.- Serzedello Con·eia e outros. 

Ao art. 4°: 
Accrescente ..... se : 
O Governo da União assumirá o pagamento da divida 

passiva dos estados e do8 juros -respecUvos~ dividas contra
hidas até 15 de novembro de 1890, fi~and& reservado ao 
.congresso a determinação do modo por que dever-se-á rea-
lizar a operação. 

S. R. - Sala das sessões do Congresso Nacional, 17 de 
· dezembro de 1890. - Serzedello Correia. - Antonio Baena. -
J.lfatta Bacellar. - Dr. Fe1-rei1·a Cantão. - Pedro Chermont. 
- Saraiva. - Almeida Ba1·reto. - . J. Retumba. - Pedro Ame
'rico~ -João Vieira. - José Avelino .• - F. da Silveira. -
.r. J. Scabra. - F. A. Rosa e Silva (subscrevo unicamente á 
2:1 parte). - André. Cavalcant-i (sómente en1 relação ú. 
2:1 parte). - Jliguel de Castro (subscrevo a 2n parte, relativa 
á dividas dos estados). - José :..lla1·iano (s:ómente quanto ú. 
2° parte). -. :..4.morim Ga1·c-ta. · 

Ao art. 6°, n. 6: 
Accrescente-se - exceptuados os .bancos: .de ,. •. - rlito real.: 

~ S . . R. - F. A. Rosa e Silva. - Gonçalves Ferrei'ra. - · 
José jJfa'riano - Tolentino de Carvalho. - iuvencio de 
Aguia1'. - Aml~·é Cavalcanti. - . A.lrneida Perna1nbuco. -
Dr. J. Vieira.- .Tosé S1:meão de Oliveira.-· Pereira de Lima. 
-João de Sique·ira.- 'Lefte Oiticica. ___, Dr. Cantão. -Bel
larmirw Carneiro.- Lopes Chaves.- Frederico Guilherme de 
Sottza Serrano. - .illanoel tFrancisco Jfachado.1 

O Sr. José Hygino (*) - Sr. Presidente, é un1 dos me- · 
recilnentos do projecto de Constituição. offerecido pelo Go-

( *) Este discurso, publicado em appendice ná primeir~ 
~dj~ão, substit.ue o !:esumo gue ~!tU! ~e aebàyà_.~ 
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vcrno ~ consi<lera.cão dq Contiesso te~ discriminado as rendas 
.da Un1~o e dos estados, enumerando, no capitulo que· se dis
cute, as' ~fontes de. reqeita da privativa competencia daquella 
~ ~estes. Esclarecidos pela:-e:x:periencia :de no~sa. historia po
hti_c~, os auct~re~ do proJect~ quizerarn corrigir o erro da 
retouna constxtucional de 183-'J: er1·o a ,que em grande parte 
se deve o seu {}On1pleto n1a.Uogi·o. · · · . 

. N aq?ella época~. c_pmo actualmenLe.. o legislador consti
tuinte t1nha por missao crear a vida local reconstruindo a 

o administração provincial sobre a base da aÚtonomia em todo 
o circulo -dos interesses, que . não devessem ser considerados 
nacionaes e, eomo taes, centralizados. o · 
. .o ..Acto. Addi~ional creou as assembléas legislativas pro

vinciaes e 1nvesbu-a5 de largas attribuições, que as habili
tavam a promover o desenvolvimento material e moral das 
províncias; mas, em 1nateria de finanças, ·limitou-se a. dotal
a~ con1 .a ~aculdade d~ lanc?-r_ ímpostos, um~ vez que estes 
nao preJUdiCassem as 1mposzcoes geraes, coniiando assim ao 
cuidado do legislado~ ordinario o. discriminação das rendas 
que [JerLt.mcel·iam ao Im1)erio c as que ficariam. pertencendo 
ás pl'ovincias . . · 
o :\il. Ex. sabe, Sr. Presidente, quaes foran1 as consequen

cias dessa Ian1enía.vel lacuna .• As leis g·erae::~ de orçamento 
.que se seguirarn á decretação do Acto Addicional, absorveram 
as principaes fontes de receita e deixaran1 as administrações 
locaes sem os .recursos necessarios para attenderen1 ás ne
cessidades mais palpitante!S, 1nais vitaes e immedia.tas das. 
províncias.. . 

Ao enthusiasmo, com que foi acolhido o Acto. Addicional, · 
succedeu, logo que. as asseml>léas provinciaes entraram a 
funccionar, uma completa desillusão. 

As importantes attril;>uições, de que ellas estavam in
vestidas, mal podiam ser exercidas, por 1'alt,a de meios; o 
poder de tributar, que lhes fôra conferido, tornou-se em suas 
mãos uma arma inutil, porque os impostos .geraes e.rllaurian1 
•quasi que toda a tnateria tributavel. :Resultou dahi uma ·si
tuação do .penuria: de miseria mais ou menos commum a 
todas as províncias, e para. que ellas sanissem dos apuros 
financeiros em que s~ achavam, foi necessario que o Governo 
central as subvencionasse por longos annos e que coarctasse 
as attribuições do Governo provincial, retirando-lhe serviços 
c encargos de sua· coompeten.cia, como, por exemplo, a magis
b·atura da primeira instancia. 
· Esse pessimo regimen, que annullou as assembléas le-
gislativas e tirou toda a vitalidade ãs administrações Iocaes, 
prolongou-se por ma~s d~ meio seculo, .concorrendo _par~ dar. 
tal intensidade á asp1racao de autonomia,. do emane1paçao da 
tutella e da. de.pendencia para con1 o Centro, que a espíritos 
desilludidos já nâo o bastam reformas -de descentralização 
administrativa: surgiu e avigorou-se a idéa federalista, que a 
revolução de 15 de. novembro veiu proclamar, assistindo a. 
Nação, sem resistencias, sem protestos, sem pesar - e, ~tes 
com geral assoentimento, ao :facto consummado -. a quéda do 
velhas instituições que não puderam crear ra1zes em seu 
·só lo. lFacto singular, que fornece ao philosopho mais uma 
·prova de !lU e a.~ e_ons~ituições e o;; govern9_S nãQ. ~o · ~ér<>_a 
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Uf)parclho~ êlfl!posto:5 ao corpo político da ~açã.'Ü·~ 111as que 
dcvern ser vivos organismos ern correspondencia C·OD1 as suas 
c.xi!!encia:; sociacs e economicas ' 

._ O erro do .AcLo .A.ddicionáÍ não consistiu :sóinente eru 
J1Janler o systerna de presidencjas e;x:ercidas por delegados da 
.immcdíata confianc.;a .Ju iPodcr Executivo~ o que pern1ittiu a 
·este interYir nos negocias os mais nliúdos das localidades e 
consolidar a sua omnipotencia. 

D leg·islador .de 1.83fl não foi sówente tinüuo en1 uão ter 
imitado con1 franqueza a5 constituições locaes dos Estado::; 
Uni-dos, creando~ ao lado das assembl•~as legi~Jat.ivas~ uu1 go
verno tamben1 electivo. 

Erro não menos fatal Joi não ter disc.rin1inadt; as rendas 
das províncias:: · reservando a estas fonte~ de receila privat.i
vas ·e bastantes pp.ra pul-as a salvo da rniseria e a5segurar-
1hes o l)reenc'himento de seu::: fins. 

·Esta licção~ que dcc.otTé de .u1n lung·o pa~:-;adu cJe JH'l•
Yaçõe~ e de dcsen0·anos~ não póde deixar de ~r proveito~a a 
e:3Le Conge•~::;so. que Yai Yotar a Constituic;.ão Federal do Braz H. 

Todo~ o~ · discur~os proferidos ne~ta tribuna~ us nurrJc
ro~a:; eu1en.da:; offert.•dda.:; :i :\le~a. hem r·eyclam que a pl'in
Cipal preoccupação dos n1embros ·desta Casa concentra-se na 
questão da discrhninação das rendas da União e das ex
províncias. conYerLidas agora en.t estados. 
· Parece que no anirrw de todos está a ·c;onvic0ão de que 

nisto Yai: dh•Lo de vende a sorle · i'uturá. da Federação. 
(A.lJúiados.) 

Applaudiuuo a idéa 1'eliz uo projecl.o~ na pal'le •que eleva 
·á allura de urna garantia constitucional a discrhninação da~ 
renda~: penso~ todavia: que a partilha ahi feita não é a ntai::: 

· equitativa: Ill:~m a que melhor corre·sponde aos intuitos do 
1ncsmo proj ecto. 

Exandnar~-~i. .::;mnmadamentc as disp·osi.;ões .Uo projcéLu 
'-~n.1 reiat:-ão <W::> interesses ua União e etn relação aos interes
Ses dos estado~~ pois é elaro . que nenhun1 plano .Pódc ser 
· acceito que não consulte sil11ultanean1ente os jnteresses do 
todo e das partes que o compõen1. 

Segundo 1) systerna do projecto~ é da exclusiva conlpc
l.cacia da União tributar a importação e decretar as taxas do 
seU o~ a:!! contribuit;ões tel cgrap11icas e postacs . 

.:\.' União é vedado lançar ünpost.os sobre a exportação, 
])en.l como sobte a trans1nissão de propriedade e a proprie
dade territorial, que são as í'ontes de 1·eceita privativas dos 
estados. ·· 

·Todas as demais matel"ias niio com.prehendidas nas cx
eepções ficam sujeitas ás imposições da União~ cuinulativa
tnente ou não con1 as do$ estados~ e~ portanto~ á Unãio t! 
facultado lanear hnpostos de consumo sobre gen·eros de pro
ducção interna~ ben1 con1o impostos . dircctos de quotidad'e ou 
repartição. . · 

As disposições do pi·ojecto se completan1 co1n a decla
ração de que os impostos de exportação dos estados cessarão 
em 1898, ou antes: si o Congresso assin1 -delib-erar. 

:Nenhuma obj ecção séri.a se pó de oppôr · ao art. 6° do 
.project:9; ·que enumera os impQs.~os da cp~1petencia p_:r:_i_vativ~ 
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da Uni~o . .A hnpcJJ·tnção. alt~in de ::.et· a : nos~a principal fonte 
de rece1ta. cn~sce ern uma relação e.onsl.antc cont o aug-wento 
:JH'ngre~sivc:. da vopula~,;ão «.! da .· J·iqueza: c como us intpu~os 
de in1porlação at'feeta1n as rela~ões jnterlJacionacs. que .sú av 
(~?_verno F(~Õeral ~ompele reguh'lt·~ toda::; a~ con.sid.eraç.Õe:3 po
h ucas f'! ruu.\n~elra:; aconfo5elilaru que t.a.es impol:'to~ ·~eJam 
re~er·vado::' para a . U n iãu. · . · 

J1P.cahindc, a:-: taxas .do :-:ell o sóhre o~ ncgocius c a:; 
I.J·ani't:Wtõe~. o ~uu JH'Odut!t' au.;;nHmfa lambem em uma re
la~;flo nece~~ada cnm. _o .cJe~envolvirnenl.q destas. ..:\!-' contd
huic;õr.•:-: postaes e t.elegr·althicu:-:. são retribuiçô'e:s í.lf~ servi-:o:-; 
Jeder·ae~. . 

O pro.iel:f.o. porc~n'~ ü ir.11pcr:fei(o e susceptivl~l de~ edUca 
tfü pm·te concer·•fcnte ü~ rendas que rc~el'va priYath·amcnlc 
I;ara. o:; estados . · · 

~o:- impo~to~ di t·ec.l.u~ reae~ frwmarn 1re~ eate:;or·ia:;: 
Ílltpo~r.,,~ solJr··~ a J,~rTa. ~obr·n oB prcJio~ e ~our·~.~ a::- indusl..ría.-:. 
~··gurH.Iu '·' (H'o.ic.•(·tJJ. a pf'inu•ir·a· caf(•gol'ia twd.er~tf.~ exdusiva.
Jlll.'llfY ans .-:;fado:;. :-;c)mf'n.l.e eslt~ poclc~•·ão (Tibular· a h~rTa: 
r11a:-:. qunnt'.' an~ pt'f.!dio~ ~~ ú~ indH~Il.'Ía~. o~ irnpnst.vs -tH.:. 
l't'.(•lns r[t.IS e~l.adosl ])~Jdc.!l'àO t~I1C01lfl'Ul' a C.OJl.CUl'l't.'nCia dO:-; 
thl 'TJniãu . .. Talllbcm os hnpogtos da 'Üni.ãn ~~ os do~ eslados 
pod•·r·ão ae<:cnnular·-~~~ ~o1H'I! o con.sur11u tk~ g'(m.el'o~ de pr.·o
r.luc~ão interna. 8cndn aBsim~ per·gunf.a-se CJUaf. ~~ a base Uo 
:;ysf..ema trihutario . do~ P.:;tados ? ~ão l'\ãn 1JS inqJoS{I)S ú i.r·•!cl.o~ 
tH~lll ~~~ de con~umu. ·~ de::-te nt(H.lo. nii(' se sahe qual t.l pensa
JIIenfn a ([UI.! n j)l'O.Íeclo ~t~ SUhOT'dinOU. qual 0 p!'inci},tÍ(I :::tl))l'C 

q\W a~:o:.t'~nta a \.li-:-;crimina~:ão t.ltl:-t rendas. 
Ve-:::e q.ue o pr·iaci·pa[ cu i dado du:; aucf.or·es dll vrujeet.o foi 

alar~nu·. ·quanlo po:-;sivPl, a esphm:a do ae.c,:ão do l<..i<n"'ct'no Fe
denl.! em nntl.eria 1.rjbutari~~ para. hahilHal-o a haver o:; 
lllei(_)~ ncee~::;ario:::; ao desempenho . dos encarg·1.1s nacionacs., 
1"1\~t..l():; sahé1nos que ao Governo oshi confiada a guarda da 
·honra nacional~ da uignida•dc uo paiz, e que elic Lcm coutra
hido :::;olt•nri l'~ cornprtnnbsos .para com: a~ pot·cncia~ cxtran-
~·, .. ir·a~. c. pnr· con~quoncüt~ l·he deve sct· deixada a. liberdade 
dl' nl1ler ns .11teio5 neees~adn:5. não só para occorrm· ás dcs
pe:;a:Oo: (H'dinaT·ia:':, SCÚãO l:amhem~ <Í.~ ue.~pc:;as extraordinariaS. 
dada a cmergencia de g·uerra ou calam idade pub1 ka. Xão se 
enn1 e:-:.ta e~l..a JWees:::.ida.c..le pl'i :uordia.l ue LOdl) n GoYeTll(\ r·e
gn!(U'll 1enle ctm:-:;l.itu ide) ; wa:-; oôd.c esl e desilh·ral·tlm. SI" r obtido 
~e111 pr·t·.iuizo de utn plann r·a.c.io1utl sobt·e qul.~ se baseie a 
di~ef'imimwão tias rnnda~. e St~m tolh(•J.'-Sf~ a.o:-; c.•8Lado:-: ns re
t.:ur:::(t~ in.di~t.H~n:-:a\~eis · <VJ _. JH'e(•ncbimen.t.o de fins~ que ~ãn tão 
JH~ce:.:~~arim; quanto o:; da. Uni~o. (.4.1Wiados.) 

Além de niío ter s~~s:tema.. o JH'o.ieef..o não dol<l .os eslados 
co1n fonlc::; de rceeita. cot:r.·e:-ttH;r.uJerltc~ a.os :::eu's encargús. Soh o 
l'e!-!"1 mmt dn art. 8('. c! po~:""-ivel que ~e l't~produza. o t ristP. . pa;;:;
~a~ln a que eü~ ·}la -vnuco. alludia. Tndas as foiltcs de rcc.oita 
por.lf'ln 8er· ab::iot·ví da:3· }Jcla~ lei8 de n.n:amento t'edcraes~ menos 
a u·ansrnis::~ão de JH'llJH:ieda:dc e a ptoln·icdaclc · lerritor·íal ! 

Bi tnnsuH.::u·mo~ a. ~x[lerinneia. de outra~ Jcderaoõcs~ vc
rmnos iJtW n disct·imiilUvão da~ rendas obcdcc('\ a um . ·pta~~o. 
que al.t.ende tanto ús conven.icnc.ia::; financeiras da Untat) 
quanto {ls dos resp~c~ivos es.~ados .. 

Nos Estados Un1dos da A.rncrwa ·do Norte são tres os 
45 
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principaes factotes da receita federal proveniente de in1-
postos: os de importação c os de c"bnsumo sohre o fwno e as 
bebidas espirituosas; só exeepcionaimente o governo da 
União recorre a impostos dirc.ctos. Os esiados mantên1-se~ 
pelo contrario~ á custa de impostos directos ~obre a fortuna 
n1ovel e in1movel. 

Na Federacão germaníca. são arrecadados para o Thesouro 
federal os impostos aduaneiros, os de consun1o sobre o as
sucar de beterraba, sobre o fumo e as bebidas espirituosas, 
competindo á União~ no caso de insufficiencia de ~eceita, J·e
part.ir entre os estados quotas :proporcionaes á população de 
cada un1 delles. Quanto aos. ·estados~ a &ua principal receita 
proven1 de in1posições directas, e~ especiahnente, dos iinpo:Stos 
sobre a terra .. os predios c as industrias. · . 

No orçamento federal da Suissa figuran1 os ín1po:;to:: 
aduaneiros~ as contribuições. postaes e te!egraphicas, metade 
do imposto militar, arrecadado pelos oantões e o novo in1-
posto sobre bancos -de -emissão. A Constitui cão de 187 .i re
·serva ao Congresso Nacional a faculdade de supprir a de
ficiencia da receita por Ineio de quotas repartidas entre os 
cantões. Para. occorrer ás despesas locaes, estes arrecadan1, 
quasi que ·exclusivan1ente, in1postos directos, a que têm dado 
·a matima intensidade. 

Destes factos se conclue que nas federações. a que n1e 
tenho l'eferido~ a base do systen1a tributario da União são os 
·impostos de consumo~ ao passo que a base do sy:stema tribu
t.urio dos estados são os irnpostos directos~ e, especialn1ente, os 
que incidem sobre os imn1oveis ruraes e urbanos e as in
dustrias. O Governo Federal recorre sómente a impostos di
rectos de quotidade (Estados Unidos) ou de reparticão (Al
len1anha e Suissa) ern casos eJ;traordinarios, e como. taxa -
n1ovel e complementar'~ 

E' .este principio fund:an1enta1 que. ao 1neu. ver, deveria 
dominar as disposições do projecto no tocante á díscriminacão 

·das rendas . .Os interesses financeiros da União ficarian1 com
. pletamente resalvados, cabendo-lhe~ além dos ilnpostos e . das 
taxas declaradas no art.- 6->. o direito de tributar o constin1o 
de generos de produccão -do paiz, e ainda, em casos extra
ordinarios, o de lançar in1postos directos pessoaes sob todas 
as suas fórmas de ·quotidade ou de repartição. 

Por {)Utl'{) lado~ a C·Ompetencia tributaria dos estados 
alargar-se-ia para abranger não só o,s impostos sobre a terra~ 
.como os; ]mpostos directos 1·eaes sobre os :predios e as 
industrias . 

Deste n1odo, obter-se-ia este duplo resultado: 
·1°, assegurar-se-ian1 aos estados~ por fontes de receita, as 

fontes vivas de sua riqueza, quero dizer. ·a sua agricultura, 
as suas industrias e o seu conunercio interno~ e a renda dos 
.capitaes immobilisados nos seus predios; . 

2°. tornar-se-ia possivel a organização de un1 systema tri-. 
hutario simples e logico. 

Ao envez do acervo de taxas •QUe se aceumulam nos or
çamentos dQs estados e que tanto . ve:xan1 ;e depauperan1 os 
contribuintes, produzindo!> entretanto, muito pouco para o 
fisoo: appareceriam as imposi~ões directa§ dgp:li:Qada~ POI: 
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princípios coinmuns, uniformes. e gravando proporcional-
mente as classes tributadas. · 

A disposi~ão do art~: s~ do project.o, Sr .. Presidente~ 
restringindo a. competencia privativa dos estados ao imposto 
territorial, é tanto menos justificave~ quant.o já as provin
cias estavan1 no goso' da deei'I'IUt urbana, um <dos poucos im
postos que as leis geraes do <>rçamento no passado regimen 
Jhc.s Jundan1 reservado_ Que :razão de conveniencia levou o 
p1·ojeclo a distinguir os in11nvveis ruraes e os urbanos para 
!5Cren1 aquelles tributados sómentc ·pelos estados e estes pelos 
e::f.actos c pela. União ? l\"ão são esses impostos connexos: da. 
u1esma natureza que, en1 outros paizes: encontramos n1uitas 
vezes re~;u1ados pelas n1esnJas leis ? .Essa injustiça, esse ~
bulbo não passou desapercebido á C01nmissão. que approv.ou 
u1na e1nen~ man.tendo aos governos locaes o direiw exclu
sivo de tributar a renda dos predios. 

QuantQ aos iJnpostos sob1·e as industrias~ razões espe
ciaes. aue chamarei -de politica tributaria. Jnilitatn tambcm 
e1n tavôr da co1npetencia· priv~th·a dos estados. E' muito de 
recear .que~ em un1 paiz tão vasto c de 1 antas zonas, <> Go
verno ·Federal possa lançar ind.istincLamente taxas sobre todas 
as nossas industrias nascentes. (Apoiados) • Comprehendo que 
sómente a União po~sa tributar os bancos de enüssão, ou 
que se reserve a faculdade de tributar as estradas de ferro 
rcd~racs! as con:1panhias ~ujas operações se l~xteüuen1 a.Ién1 
do territorio de un1 l~stado, l.!lc.; n1as não justifico. ncn1 ex
plico a faculdade ilHrnitarlá, ineondieü>nal, absoluta, que o 
projeeto lhe deixa, ~e 1nanejar a arma terrível do in1posto 
:;obre qualquer industria que surja en1 un1 recanto qualquer 
do \·asto territorio çla Republica. (A:poiados.) . 

Pa~~e o proj ecto como ·está, e eu não duvido que a pri
meira lei de orçamento. r.nantenha os actuaes i.rnpo.stos de 
jndustria e pronssão~ rêd~ de arrasto a que nenhuma escapa .. 

O.s g·ove1·no.s loeae.s, que estão mais perto~ não são muito 
mais aptos para ajuizarert1 das forças da~ industrias que se 
for1nan1 e se desenvolvem, ouviren1 e attenderein-lhes os 
reclamos ? (AlJoiados.) . 

O projecto, n1esn1o~ r·eeonhece a convenienc.ia da inter
Yenção dos governo? dos B~ta_doS:. para o fim de ampara1· a.s 
suas industrias contra os etJe1t.os das taxas alfandegaes. 

E' assiJn que .o projecto e.onfere aos estados a faculdade 
de lançar in1postos sobre a importa~o, comtanto. que o 
producto seja recolhido aos eofres federaes. 

Para ç·1e~ então: Xaturalmente l)ar·a amparar as indus-
dade ~ 

Nã.o pó<...e ser para fazer renda, pois o producto do iln-
posf..o será percebido para a União. . 

Para que então'? Naturalmente para arnparar as tndus
Ll~ias dos estado:; -contra a ooncur.rencia de sjmiJares extran
geiras. (Apoiados.) · 
- Si, a juízo do j_)rojeeto, o Governo da Uni~o póàe nã.o 
a.n1parar suffici~nt.emente, por n1ei.o de suas t.artfas a]fande
·raes . as industr1as nascentes~ e os governos looaes sao eba
~Ós a soccorrel-as · aggraván-do os impostos de importação~ 
muito mais nocivo ·á aetividade industrial póde ser 9 1,!!!-- ·- -· ~~ 
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po:S.to lan!:.ado · directa1nente pelo l-'oder central sobr-e ÜJ.du.s • 
. tda~ cujas condições elle ignora. (_4.poiados.) 

E:::te pensarneneo de pôr as industrias sob a protecção do::; 
g·t)vel'll')~ locaes e a salvo uos g·olpes :vibrados do Centro, ·au 
o vejo .manifestado en1. -diversas etnendas: pelas .quaes voto . 

.. 1 disposi~:ão do art. $" do proj ecLo é~ pois: manca e im
lJC~d'eita: ton~iderada en1 relat;ão á situaçã0 futura dos 
e~tado~. -. 

Bi a. (;uuside-raruw~~ ag·o1·ê.1.. -em seu::: ··efi'eitos inunediatos. 
hlo •~: quê.mtu ás rendas que p-ropon:.i•)na aos estados neste 
periodu · de transição: eru compensa~ão dos encargos que para 
elles 1Ja:-:sam~ vereuws que os seus defeitos ainda são maiores . 

. o imposto de transmissão de propriedade, que produz 
quaL1·o Jnil cuutos mn todo o territorio da Republica, for

ncc·ei·il : por ora.. aos e5tados recu rso.s ruuito escassos. 
Em Pernambuco: cuja população se eleva a 1.500.000 ha

bitante:;~ e:::sc impostu rende n1cnos de 200 contos; en.1 es-
1 a do~ pequeno-s ou de pequena população, rende 30, 2.0~ 10 e, 
até -1 contos c-0mo ern Govaz. 

. o inlposto territorial:~ ses.rundo o _pensainento do projecto: 
é destinado a substituir v imposto de exporla~ão; n1as mn 
Jnuito-s c~t.ad1. •~ e:::-:3a suhstituit;-ão não se póde op·erar n•) todo 
nen1 mesmo em parte~ 

Como ponderou mui judído::;an1ente o parecer da· Com-
1Ui:5são, · ~~ i3lú o que succederá nos estados do N.iJi'te. em cujos 
ir.lmC'n5C:l:5 :-:ertõe~ a principal industria é a pastoril: póde-se 
dtzer que a terl'a não . tem abi valor venal, que a propriedade 
não e.~!á dividid:.L Jient (j susceptível de d·én1arcação; o gado 
vag·a ü ::-oll.a: percorrendo euorn1c5 · distanoia.s á procura de 
as'Ua c~ do e~casso pas-to. Essa industria prinlitiva não póde 
ser tl-ib11!.ada senão ·por process0s t.amben1 :primitivos: o ·-di- . 
zimo e o in1posto de exportação. . 

ü_ hnposto territorial tan1ben1 não pó de ser applicado. no 
. valle do Amazonas~ on•:Je a 1.naior parfe dos sering-aes existe . 

em terl'as devolutas; o n1eio 1nais cOinmodo e seguro -de at
ting-ir os productos da industria extractiva Ido Pará ·e do 
Amazonas continuará a ser o imposto cobrado no acto <;Ia 
cxportaçã.o. -

. .:\. unica patte do sólo nos estados do Xorte susceptivel 
do inliJOSto territorial é a que se emprega na cultura de g-e
neros de e.xpor·tação; mas é ben1 de ver que ainda ahi a ar
recadação de~se in1po.~to não se póde operar e111 uma época 
desde já prel'b;:ada. O imposto territorial presuppõe un1 ca
dasLro: seja e~te peri'eito ou in1perfeito, tenha ou não base 
rnathematica, pois é indispensavel que se determine o valor -·-

;\·cnal ou de renda dos inlll10Yeis~ para sobre esse valo·r assentar· 
o impo~to. ..:\s despesas con1 o cadastro e a arrecadação, e a 
reluctanda dos contribuintes ao pagan1ento de um in1poslo 
diredü. a. que nfw- ·t·stão habituados, darã() jogar a que . o in1-
posto Lerritorial produza n1uito n1enos do que o de exporta
~·ão. e. cül11o as r~~ ndi.."!.S desses estados são escassas, não se 
Í:Jóde ·exigir. que en1 un1 prazo dado todos se habiliten1 a 
t;Obrar o imposto territorial: e extingam os seus impostos de 
exportação.. Entretanto: o projecto dispõe, no art. so, .§ 2°: 
que os imposto.s de exportação dos estados cessarão ern 1898~ 
~cn1 aUênder qu~: fi4""J caso de não . estaren1 alguns estados pre-
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parados nessa. époc~ para arrecadar o im:post..(l l..erxrHorial. ll'r
se-á de reformar ..a Constituição~ para alarg-ar o prazo~ on. 
deixar-se-á que elles soffran1 graves perturbações em ~ua. 

economia e cn1 suas finanças. Con1 razão pede a Commi.ssão 
a suppressã0 rl_esse artigo~ '· _para que fique ~a1Yo ao~ est· adn~. 
na sua qualidade de corpos vivos e enti-dades autonomicas . .-~ 
direito de modincar nesta parte o seu systema J'inaneeiro. 
quando o permittirem as . circums:tancias peculiares de cada 
um. ·(A1Joiados. ) 

.Sendo pouco productivos os dois impostos de transmi~
são de propriedade e de propriedade territoriaL de .que rne 
tenho occupado~ o beneficio J·cal. a importante vánta~en1 pro
porcionada pelo l)rojecto aos estado~ neste periodo :dr transi
ção resulta da cessação dos impostos de exportação :da União. 
O nreccito prohibitivo do art. so do projecto deixa rle~oeeu
pada unta larga rnargem~ por a.ssin-1 dizer~ de materia trihu
taYel. quc- os govcTno.~ loeac~ oceupnrão. majoranJo o~ im
poMos de expol'la(;ão d-os P~f·.ndn~. Tn frlizment.r. pnr·.ém. P~;::.\ 
h(lnrfieio repartir-~0-:í. mnif-.(1 dcsegualn:cnte. senr1o aJg·un~ 
rsl.::v]ns aqni-nhoado.::: com rendn~ :::.npPriore~ ao~ 0ncargc)~ qu0 
))Ur::t <;]}es pa::;~am. :l(l pa:::.so ([1H' outro~ Sofl'r~rfin ditnillllt(:fíO 
d0 1·cnda. 

No Xorte. a eessação do inrpo:.:.tn ele qur ~r· tr·afa am·n
veit.ará ao Pará. e ao Amazonas~ pois que o eaeau 0 a borracha 
~sl.ão sujeitos ao Íl)1pn:;;L0 ele 0 7(' rh• ·0Xl)nr!ação. para n Unifíí1: 
no Sul. aproYei t.ar;í pr·ineipalmenl (' ao~ .-·~Indo~ qnc se acham 
na zc-ma do eafeeiro. Sirva de cxPmp1n S. Pau lo. nndP · .::(\ m·
recadanl ,1 o/c :::obre a exporl.atãn dn r,aft'~ para o E~larln 0. n o/r 
para a UniãD; cessand_o este u.Himo ill)posto. os ·.1 % do Es
lado l)Oderão ser eleYados a '10 ou 11. %. o que alliviará n~ 
cont.ribu int.e~ 8 prodnzir:-1 ao rnf.' :::.rno tempo ·I o. o o o: 000*. ~P- . 
~·1n1rln calculo feito por pessoa cornpetente.· 

Ben1 diYer~a r~ a ~ituatão dns f.':=:tarln~ cnn1pr0hcmdidn~ 
na zona dn algodão f' do a.~sncal'. 0~ qnaf!~ ·lnctam cnrn uma. 
erisc pP-rrnan~nte e cada vez n1ai~ intensa. o~ ~l'u~ doi.:;; prin
cipaes procluetos. dcpi•eciado~ nela cnneurrencia. dos simHnre.s 
de outras prneedencias e repclJjdo n as~ucar do::; mcreado~ da 
Europa e d0s E~tado~ Unido~ pela~ tarifas p1·otectoras. e~tãn 
i~~~nt.os c:lo in1po~to federal rle export.acão, e. port.anto. a. r>C'S
sacão deste imposto não redun~:iarit em m·'o"Yeito das rendas 
d·f'SSr3 r•st.arlos. ·Por outr·.-~ larlCI. ohri~·ad_o~ por nma impPT·in~a 
ncce~sidad(', por nma força superior ús combinaç:ões arti
nciacs do. legislador~ elles tiram rla ~ua. in1porf·a~ão un1 ~UP
p1eme nt.o de .!,·ecelt.a~ ·que ·par3. alg-uns correspon/ le a ·I !3 c na!·a 
outros a. J I'" da. recPi ta total . 

En1 Perúam.buco. a~ cifra::: ~ão esta~: as de~pesas no ul
timo exerci cio ~e elevaram a :3 . 000 :000B. a rcceit.a foj a pena.-.: 
de : ? . 700 :OOOB. para a (}nal er:-menrreu '"' importac-ão com 
000:000$000. . 

Ora. tendo de ces~ar o impt)~to d~ importação do E~tadn. 
sem ser compensado por ontro.::; hnpos l".os. qlll:- produzan1 
auanl ja corresponrl0ntP. a fntnra 7·Pc~i ta. ::f'T'Ü inff'rinr :í 
àct.ual. ao passo qttc as desp~sa~ angrnentarão consid('ravcl

;m entf\.· P.111 rnai s. talvPz. dP mil conll)~! Xãn mt~n,):::. lanl~'ntavel 
serú a sorte . do visinho E stado da. Pa.ral1~~ba, que perderá a~ 
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'duas principaes rendas de . que vive, a importação e a pas-
;:agem d!J gado. : . 
.. Faltarão~ pois~ a_ esse g:rupo de ·estados~ logo que ·se 
1naugurar o novo reg~men. os n1eíos necessarios para · manter 
as suas _condições :de existencia, e essa situação difficultosa. 
Sr. Presidente, não poderá deixar de in1pressionar tanto mais 
desagradavelmente as populacões do Norte quanto o melhor de 
sua~ rendas continuará a ser recolhido, como no passado 
l·egimen, aos cofres do Thesouro Nacional, ficando os governo::; 
lócaes sem recursos para occorrer ·ás despesas ordinarias e ao 
servi00 das dividas. Pernambuco~ que concorrera para o Im
perio. como agora. concorr;e para a União. com 1.2. 000 :000$. 
rtão terá a imprescindível receita de 4. 000:000$ para rlispender 
com a policia, a ,iustica~ a instruct;.ão publica, os .juros de 
:sun. divida consolidada, etc .... 

10 SR .. F--\LC . .:\.0 E OUTROS SENHORES - Apoiado. 
O SR. JosÉ HYGL."'iO - Devo accr·•escentar que o Estado 

que tenho a subida honra de representar. e em geral os es
tados -do ~orte (oon1 excepção do C'eará.) não têm sido pc
.8ados ao '.r.hesouro Nacional. · . . 

Ha vinte annos passados~ dizia Tavares Bastos, creio que 
em seu livro A P1·ovíncia, que as proYincias do Norte pa
g.aYam t')clas as despesas~ que o Imperio fazia com ellas e 
deix::!Sam~ ainda~ um eonsideravel saldo. Apesar da crise, n 
•que já allu.di1 esta proposição é ainda verdadeira. Tenho 
sob a vista quadros officiaes, nos quaes se encontram 
díscriminadas as receitas e as despesas geraes de oada uma 
·dessas ex-províncias durante o decennio de 1878; a 1888. 

Mostra o quadro r'eferente a Pernambuco que, ·;durante 
todo o decennio, não ·h ou v~ un1 só· anno · etn que a sua re
ceita não désse saldo, sendo o saldo total de ;50.000:000$. O 
1nesmo se observa com relacão á Ba:hia: cujo saldo total foi 
de 57.000:000$ . Son1madas as receitas e as despesas de todas 
essas províncias no mesn1o período, vê-se ·que~ a ~despesa foi 
de 273.000:000$ e a receita de 419.000 :OO.Qr.~·~ o que dá. o 
saldo . de 146.000 :OQtüo$, que foi applicado a outros encargos 
do Imperio. 

Dada a dcscgualdude elas rendas qu-e passam para os es
tados, pergunta-se qual o rneio pr'atico ·de · attender de· pre
sente ás necessidades dos que são menos favorecidos ou d~ 
todo desfavorecidos ? 

Sendo o desequili.brio proveniente da exportaÇão, .que 
aproveita a uns~ c da importacã.o, que wpToveita a outros, 
entend·eu a C01nmissão que devia prropôr~ como n1·edida transi
taria, se concedesse aos estados a qu-0ta. de 1.0 % sobre 0.5 
.jmpostos de importação de :mercadorias extrangeiras, quando 
.destinadas ao consumo no seu respectivo territorio. 

O nobre repre~entant~ da Bahia~ Ministrá da · Fa~enda, 
in1pugnou essa quota, servindo-se de um argumento que 
prova de mais. A União precisa de todas as suas rendas, 
disse S. Ex., porque as. despesas se elevam a mais de 
200. 000:000$. Todas as rendas da União e dos estados não 
ser'iam de mais para occorrer . a despesas superiores a 

· 200. 00{) :000$ ! Por esta razão, a U~ião. não poderia abrir 



-712-

cor'respondam aos seus importantíss imos encargos e os po
nham a salvo da miseria incompatível com a autonorhia . 

Passo agora a outro ponto. 
O nobre Ministro da Fazenda inlm'pellou a Commissão 

sobre uma emenda, que ella approvt'ira, r elativa a bancos dr 
emissão . Disse S. :Ex. quo não entendera b em o pensamen[r, 
ria Commis"ão. offen,cenilo rssa r~nwnda. que TlNle a Sll'PlW<'»
são do art. 6", n. 6, e a modificac;ão do art. 33, ~ 8", do projeclo. 

J<:' facil explicrw o in tuito ela Commissão. 

O art. fi•, n . 6, do pro.i ect.o, declara que é f]a ·exclusivn 
competcneia da União crwn· bancos de emissií.o; o art. 3;~. 
§ s•, precisa que a compctencia privativa para crear b ancos rl l' 
emissão c legislar sobt'e ella pertence ao Congresso Nacional. 
A Commissão propõe qu.~. sómrnte fique c'lnsigna.do na Con
st.itni~\iio o principio d0 que ao Congresso compete legislar 
sobre a cmifl~iio 'hancaría. O inLnif•) ria Commissão .fo i r!Pixa r 
ao lcg·islarlor ordinario toda a lihr.rdadc para adopLar o sy;>:
tcma hancario que lhe parl'i\CJ' ntai~ naeommorlaclo :ís rxigrn
ciR« eeonomieas ·elo paíz . .. 

O Sn. Jos1~ AVELTNO- Não apoiado. I sLo rlevc ser fnncln
m cnlal ; ó uma qncst.ão que cl(wr. cnl.rar na Consf.ifn i1:ã.o; i, 
u m principi0. anLPS ele t.nrln. ( lfn oni1•ng apn.riPs.) 

f) .Sn . .Tm.~ JlYGINÓ - :\ l'mrnda da f:om missfio JWoclama 
ju_s l.amenl e. eomn princípio fundamontal e eonsl.il.ucional, a 
eompdencia prival.iva do ·Congresso para legislar sobre llanrn, 
de oin issfw. 

· O Sn .• To:;;J~ _'\VI,LJNn - !\Ias, cnnv11m qn·e isto fique non
Ri:;rnado nn l!onsfilnic;:ii.n, e V. J<:x . rlis>"e qnr fir-a rrsPnad•• 
rara o Pndf'I' Leg-islatiYn IIJ'di nn,·io . 

.O Sn. Jos1~ liYmNo - Vej o qnr níi.o me Ji?. enmprf'henrlri·. 

O Sn . .Tos1~ A VELINO - Hem; o que t! pl'<'risn r> qne esli· 
ponto Jiqt.w lwm r selarecirln. 

-O SR . .Jnsl~ HYmNo - Eu 1"\sfava rxplíeancln o pcn~mnent•• 
ria· f:nmm is,;iin. rplanrlo Jll'O!)fl7. a f' !l1Pnrln ]Wifl qnnl nn Cnn
Rtihnição d<'v-r sr•e crmsigna(ln, flllJ'a r simpl •'-~mrnf.r\ o p!'i n
cipio rlr que sü ao l:nn_g·,·esso enmpetc legi<: ln.r !'nh i'R hn.nr•r,.: 
de emi'<são. 

O intuito i la Gnmm ís.~iín r\ qur ;>,r• deixe ao lf'gislnrliw nr
dinm·in. ao Congresso Nacional. ampla lihcrrlnrlr pa1•a. arloptnr
n <.:ysff'INl rrnf\ lhe par<'r'.Cl' mui~ convcnicmle . 

O Sn . .JosÉ :\vET.JNO - Ah i divergimos. 

<O Sn .• Jos1~ HYGJNO - Em que pont.o '? 

O 811 . .Jos1~ AvllLINO - Explicarei depois. Nfí.o quero in 
t.errnmprr a V . Ex. H<' i -de usar·' da palavra oppnrtunamcnlf'. 

O Sn . .JnRJ~ HYGTNO - Não ·ha sys t.ema hancarin que fenl!:1 
um ...-alrw ah!'nlnt.o. Os systnmas variam de J)aiz n paiz, r 
tt•m variado no m esmo paiz, conforme as 1\poca<.: e as eh·eum
::; fancia,; rconoJ)l iea,; nu fi nancPi ras ria Nação. Ahi es tão n~ 
E;;tadns U nirlns ;la Amrr i-ra rl'l :'{oriF . 1(11[) 1<'-m nscilladn 
<'nh'<1 os syiSirmas rl<' um :!Janeo nar,innnl e da d<'scen t,ralizn~ 
ção háncaria, 
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A Constituição é uma lei rija, não clnw contrr senão 
thrs<C~s geraes e bastanl e elasLicas, para accommodarem-se com 
a evolução S'lCi<Ul c cconomica dos povos, e isto não poderia 
acontecer si os preceitos constitucionaes consagrassem theo
rias dogmaticas e absolutas, Por isso entendeu a Commissão, 
ao meu ver com perfeita razão, que, resalvado o principio 
Junclamental de que ~sómente á União cabe o direito incon
t.cst.avel e inconlestado .de legislar sobre a emissão bancaria, 
Indo o mais que se refere aos systemas .de bancos entra mi 
eompeteneia do legislador orclinario, (Apoiados.) 

O principio Jundamental ela privativa competencia ela 
Fnião para legislar sobre a Pmissão bancaria, creio que toclos 
os membros rlesLc Congresso o accPitam, quaesquer que sejam 
a~ suas vista . .:; quanto ao systema .r]p monopol i o ou pluraliclarle 
rlr' hancos offieia,.~s. 011 parl.ieularrs, ele. Crmsignado simples
rnrnte este principio na Constitui cão, a questão ela organil7,a

r;ii.o hanc::u·ia nã.o fica pre.i•urlicada. mas arliacla, para .ser rr
.snlvicla rlrfinitivamrmte pelo porlrt· competente, rrue é o 
CongTcsso. e em oceasiiio oppoduna, e desle modo a emenda 
da Commis;;;ão JaeiliLa a solução pr·ovisoria rlü nma momr:n
Lanra qurslão qur. posta r:m outr0s Lermos, dividiria, I.Rvrz, o 
CongTr:sso em dois campos opposLos. 

O proj ecto, como está' coneebiclo, restringe a libercla:cle do 
legislador ordinario; exclue, por exem[llo, a adopr;ão de um 
regimen hancario identico ao da Suissa. Alli, como V. Ex. 
sabe, os capitalistas, as eompanhias, os cantões. podem errar' 
haneos de emissão, mediante as eondições e -garantias csla
l.u idas na lei federal ele 18811 e precedendo uma simples au
rlorizar;ãn rlo ({ov1wno Frrlr:ral. 

POrlc..:lsc. rlc. antemão af':srguraT que o clesrnvnl'.•inwnlo 
rr·nnnrnico drslr paiz não rxi.ia a adopcfin dr: um regimen de 
df'RCPnl.rnlização banrrrria, eomo o rla Snissa, que. lilwrl:trá n~ 
Psl.arlo;;; dos favorrs das e a ixas fil i aos sujeitas ús inst.rnc
I'Õcs rlc. uma cl i rc.r.tori a rwnl ral c das suas preferrncia.s mu ita!'l 
\·rzr.s injustas ? 

Por minha vrr. declaro qur nãn pnrlc eomprr.hr.nder n 
argumrnl') clr qnr. se scrvi11 o nohrr MinisiJ'O da Fazenda, para 
impn::mar a cnwnrla da Commissiio. inyneando ns fados or
l'll!''J'idos nos Esi.a{]os Unidos anlr.s ck serem alli errados os 
hmwos rcgionaes:. 

,Q Sn. SE!lzEnELLO - E' r, ·qne p•ídr acontece!' rnl r e nrís. 

O Sn . .Tos1~ H'YGlNO - Na Fcrlrral'l\o nm·i'C)-:l!iH'J'irr,na r•s 
rslaclos que a compôrm arrngm·am-s•• n' podei' d1.' crPal' bancns 
rlc emissão r: de. legislar ;;;ohrn cllcs. nslabeler.enclo as concliçõr.s 
i' a;; garantias. c eonrmlendo os Javnres CJllf\ bem wwriam. 
;;;urg·iram ecrca 'cln J. G•OO bancos rlos typos os mais diversos. 
rnjas notas lançaram a rlcsorrlr.m r. a confnsfto na 'circulaç.ã.o 
monrtaria. 

i\Ias qnn rcla(;ã0 tôm rssrs farlos ahn,iYos com a PnH'nrln 
da Com missão. que consagra. rm I PrnYl~ precisos c cla1·ns. a 
rnmprlcncia cxelusiva rla União para leg·islar sobrn han1•os 
di'- cmissnn? Arlmiltirlo I'Slc prineipio l"rmsi.itueional. ~ngur
'f' qnr fiS cslarlos não porlrrão lre!islar sobre bancos, r. si o 
Congrrssn lhes clrr a fannlrlarlc riP crcar llancos, rssa facul
darln não porlrrú Sfll' exrrrirla .'<rniio de acrtn·do r no;; trrmos 
da lei feclcr'ai. 



:0 Sa.. JosÉ Av.ELtNo - Já li em un1 discurso que os 
JJancos dos éstados trazem dinheiro .. íaeil e barato . 

• O SR • .SERZEDEÍ..Lo - Per'mitte o abuso. 
O SR. .JosÉ AV.ELINo - Certamente. tanto que se diz -

{linheiro facil e barato.. . · 
. . 

O Sa . . · S:ERZEDELLo - O n1onopólid deste ou daquelle 
systenut, nã~J o deve consignar a Constituição. 

U]\.! SR. REPRESENTANTE- ~{as SÓ O Congresso é .que le-· 
gisla sobre bancos. · · 

O SR. SERZEDELLo - Quando me for dada· a palavra me 
oc:cu.parei deste assumpto. 

U).t SR.· nEPR.ESF.~T.A~'"TE ~ ·Como me chl apartes, en tam-
hrn1 Ih~os dotl . . 

O SR.. SERZEDELLO - l\Tas os aparte~ interrornpern o 
·orador. : - · 

O Sn. JosJ~ liYCJxo - O argutücnto do nobre :Ministro- da 
;Fazenda 6~ pois~ contraproducente~ visto como a ell)enda da 
Gommissão ne~ terminantemente, a competencia dús estados 
para legislarem sobre a emissão ban·caria e concentra essa 
faculdade no Congresro Nacional. . 

Quanto ao melhor systema de organizacão bancaria. não 
·~ isto materia constitucional. mas deve ser obiecto de · uma 
lei or.dinaria, que o Congresso decretará opp"or'tunamente. 
(Apoiados.) , 

~\ Commissão approvou uma emenda suppres:siva do 
art. 11 do projecto. Segundo este artigo, ~nos ae:sumptos ·que 
pertencem concurrentemente ao Governo da União e aos go

Yernos · d~Js -estados. o exercic·io da auetoridade p-elo- primeiro 
·obsta a accão do segundo e anntilla. ·de então em deante, as 
lei-s e· d.isposicões della emanadas.» Como está redigicJo. o "art. 11 
envolve um contrasenso : affirma a competencia cumulativa 
da União e dos esta-dos sobre certos assumptos~ e. ao mesmo 
tempo~ annnlla a cornpetencia. destes e os actos .praticados em 
virtude della~ desde que o GoYeUJ,o Federal ·tenha exercido 
nm acf.o de auctoridade. sobre taes n1af..erias. O C'T-0verno da 
União crêa uma faculdade. um estabelecimento de instruc-

. ção superior ·em un1 Estado; tanto basta para que fiquem 
annulladas as leis e regulan1entos desse Estado sobre a in
struccão publica superior ? iO Governo Federal promove a im
migração para um Estado; as leis desse 'Estado sobre a im- · 
migração ficarão. ípso facto~ annulladas ? E' claro qu8 não 
deve s·er assin1. pois que a acção ria Un ião c a dos estados 
~obre os mesn1os assumptos poden1 .ser exercidas parallela;.; 
mente, sem cru e se cruz~n1. sem que se estorven1 ~ 

lO art. 11 encerra, :porém. un1 pen5a.J!lento verdadeiro~ 
que deve ser~ assignalado. Póde bem succader que. em ne
g-ocios da co.mpetencia cumulat1va da União c dos estados. a 
accão destes contrarie a daquella; ·suscitar -se-ão conflicto5, -~ 
f_:; necPssaria uma ·reõra que os resolvn.. . . 

Snpponha-se que 6 GoYerno Federal celebra tin1 tra
tado· de com.mercio con1 os F.stad0s Uni-dos, pelo qual são 
reduzidos os nossos impostos de importac.:.ão sobre genero~· 
nort·e-americanos, por' exemplo . . . · · 



.Q Sa. RAl\nno B.-\1\CELLos - iQ: kerosene.· 
O .SR • . JosÉ HYGINO - Seja a banha <le porcà .. Como no 

Estado do nobre representante que ·acaba de l1onrar-me com 
o aparte. vai-se desenvolvendo a industria da banha · de 
porco, a Assen1hléa Legislativa do Rio .Grande do Sul: pre
valecendo-se do disposto no art. so, § 3°~ do projecto!' !anca 
11111 imposto pJ~ohibitivo sobre aquelle 31rtigo1 ex:rangeiro. Eis 
o conflicto. · O Governo Federal usou de uma faculdade con
stitucional, celebrando o tratado. este foi ·approvado pel_o 
Congrésso e é un1a lei do paíz. Por outro Jado, a Assembléa 
do Rio Grande do Sul usou. tan1ben1, de uma faculdade . 
constitucional. Ora, a lei federal, a lei <lo todo não póda 

r~cdcr á lC!i particular .de 11111 dos estados~ .seria suboJrdinar os 
interesses nacionaes aos interesses locaes; por consequencia, 

. ~~ a lei federal que, em taes caso~. deve prevalecer. annullandn 
as leis e regulan1entos locaes que· lhe forem antaaon'ic·os. 

Esta é que n1e parece ser a parte de verdade que 8e 
~nc~rra. no ~n~t.. 11. ao qual~ no seio da Comn1issfw. 
un1a t'mendn. coneebidn. nestes termos: «Nos assum1ptos qu~ 
fotenl da competencia da União e d'Js estados. as ·leis fe
dcraes prevalecerão sobre ns disposições ·tncompativeis das 
leis ~ regula.n1ento:5 locaes, salvos os direitos adquiridos.'> 
~las a Co.mmis-~ão entendeu qne cT'a · n1ais simples resolver a 
difficuldade supprim!,ndo o ~ ar,L 11. con1o si essa suppressã_o 
j mpeçlisse que no futuro surjan1 conflictos ·e _que estes tenl1am 
de ser resolvidos. 

Nã0 é preferível que a Constituição ·eonsagre a este 
respeito u1n principio claro e certo ? Esse principio orga
nico não póde ser .outro senão o do predomínio da lei federal, 
decretada nos lin1ites <la· eonl!)etencia Ido ·Congresso. 

O n1eu ten1po está -1(}-uasi findo, e, por isso, não 1ne oc
cuparei, corno pretendia fazel-o~ eon1 outras emendas rela
tivas a varios artigos do capitulo en1 discussão. 

Ter'111inarei referindo-n1e á n1ateria do art. 1 o do pro
jecto. 

A forn1oa .federativa~ Sl'. Pi"esidente, é um invoo.to do genio 
norte-an1ericano. Os membros Ó·O celebre Congresso de Phila
delphia descobrh·am essa fôrma de governo, assim como 
Franklin descobriu o pára-raios~ FultQn o vapor, l\:Iorse o t-ele
grapho, Edi~on o phono~;-ra.pho. 

Dentre o::; num-erosos ty:pos de .Confederação: que .a an
tiguidade classica -e os tempos lllodernos .. J lOS off~:rem, ne
nlJ.unl houve, até os i'ins do seculo passad<>, . que reunisse os ca-
racteres essenciaes da iFeder~ão .. · . · 

_o\. idéa í'ederativa surgiu, pela primeira vez, á luz da His
loria, eoncretizacta na Con~tituiçãQ norte-americana de :178ii ., 

Collocados entre a Confede1·ação, que se n1o.strara comple
i a1nente nulla dura:nt.e seis annp:) de u1n governo impotente, e 
c. ~stado uno e simples, a que se oppunham. as tradições dos 
povos norte-americanos, o.s membros daquell~ Congresso cogí
Laram e acharám uma í'órma interm.edlaria, que 1nes propor
c:ionava as· vantagens d~ .outras .duas, sem os seus inconveni
entes; e essa · fórma sahiu tão ajustada ás circ~tancias pe
culiares cio paiz, que se -lhe deve ~m gt<inde parte ,a prodigiosa 



f•)rt1ma l)01Hica e· .coinmcrciul a fJU..? :l. Nneão se elevou -en1 tão 
cnrto espaço de tempo .. 

A ela5ticiclac!e da f<'ínna federativa ten1 permil.tido appli
ea.l-a vantajosan1ente a outros povos crn situa<)ões ana.logas. 

eomo n. Sui5Sa e. not.a.Yelmcnl..e-~ a Allrmnnha~ qtw a at'feiroou 
ao ~regimcn monarchico. 

:\"a America~ sua patria nativa~ ella se ten1 propag·ado e pa
TPCP. destinada a vir a ~cr a fórma prcd01ninante. (Apoiados.) 

De~ta trHmna .já se obscrvon. c con1 peJ·feita razão. que a 
no5~n ~ituw:ão é n1n i r o diver~a ela rio~ poy.o:.- da. America rio ?\nr
te. quando se constiLuiram cn1 Re})Uhlica fc-cleratiYa. Nós vimo~ 
dn Imprrio 11110 ·P. crnl.ralizar1n~ rlles par·Ur·a-m da soberania elo~ 
()~fnrk,~. 

:X a Am0.ri c a do No r!.·~ -0 di fficil probl emn a resoi.Yrr c.onsi~-
1 ia f'm l iJnilm· o porlcr pnbl i e. o do.-: estado~. para C.l'f'ar-::;0 a ~o
hl'!'ar:in r:~wiunnl: f\J~Irt• ll(Í~ ·a diJfienlda.-Jr• ,·_·::ol;í f'Jl1 Jiri1i!:~r o 
l'od,~r- t•f'nll-:11. 11m·a nhtir-~r P~paco <Í neti1c.1 auf(•nntnie:l do~ 
g·oYP1'11fll· lnenr~. 
. ElJ(~~ fol'am da di~prrsfi.o para :.1 conccnf.rn.ção <la~ forç~a:=:; 
~~ r·1~dccflmu:: a un-t llJOvimcn;·.n ermtri1·::~o. A jni':7.i•':W!:1. t~f· . .;;
sn. djveJ·~irJadr no nos5o ponl o rlr parf.irln. n5n P•.'•rlc rlcixm· rlr 
fnzr-r-~P :::cntir em cndn pag-ina da Constituição q11P org-aniza
Jnos. 

o~ nortP-amrJ'icanos: -erlncados durante sccnlos na e~cola 
do :;,· f'lf-fft';'cr•tilrn,~nt~ df':::cr.nr!r>nt(·~ f.' cnnLilwarlorr~ d:1:-: gf'r<lrii .. ~ 
vnwm 1s qufl. ])al'a ~~gu irr-m a :.;na f.c:. reli-g-iosa. YiN~~m1 fundar 
11:1~ :flnr-e.sf:1~ da .An10.r·ica urna. pnt.ria livre~ formam nm pet'1eil.o 
cnn f:ra:.;te com os J10VOS ·do Bl~azil~ l1abHuad.os desde os tempos 

o:···,ln.niaf's a vf'r n0 Go,·rt'no nma provirlf'n(:ia :m-bhma1~ iJwum-
h i.-l:'t r](~ p0n~a.r por elle~ (~ rlr~ fazcl-0s fc•lize~ . ..:\ e~cravidfto r• a 

nmnipnl r•ncia. do GoYerno impediram que entre n<ís se opern~~.~ 
n ·:'dncn(:ã·n 11n1itica f' moral da ::\acfio. J!:~ uma · ohra. int0h·n .-lf' 
l'f'eor1~: 1.ruc6io crnr· vamos PJWf•laJ·! .. ' . 

Ent.retani·O~ ··Sr. Presidente. poe nJuito a:rt.ific.ial que. seja -n. 
proees~o pelD qual entrl) nós sn fôrma a Federaçã.o. 30h un1 
ponl.o de yjs!a às no~sas eil~c.umst~.ncias sã-o analoga.s :í.s elo~ 
E~l.a.dos T.7nido:;: ela A.rnerica do Norte. Ein nma Ya.stissim~ 
re:g·iã.o. ·como o Braz i L nã-o pôde haYe.r uma união p-ern1anen te. 
prospera c pacifica que não se baseie sobre a unificação elos 
inlet·'(•.::-sfl:::. nat1nr1af'::: ~ a rlf'~Cf'ntrariza(:ã0 rlí1~ int.f'resse~ lnear~ 

~:lpoirulos. } 

Vjne-u la-dn~ pl"'la r·ar,.a. p~la lingu~~ 110lo rlireiln ...• 

O SP.. BADARI'i - E pela religião. 
O SR .. Jos1~ HYOlNO ~- ... tendo a m·csma ll5storja~ as nlcs

ma~ fl•a.dicõrs. o nw~mo ·gr·úo ·dl"' f'Yf)'lução. n1a.~ r.onsf.it.uido~ rn1 
eondic:õcs economicas c Joea0s diversas. nós~ o:; brazileiros~ 
snn1os aptos para adoptar uma forma politica, que (~ ao mesmo 
f.f'mpo nma nniã.o de est-ados e nma uniri.0 naci·onal. 

Votando pelo art.. 1" do projecr-.o~ que proclama a forma 
fcrlcral:.iYa. en o far:o na r·onvic(:.ã.o dP- qn e correspondn ús a:-:
ni ra•:õr·~ - da ~a(:ãn f:' C(lncorro para a sua pro~r•cí·ida.:J;:~ . . {J/íJ.i! r; 
hr·m 'ln'II.UO 1Jt.:m _: O Orudor rJ t;U 'tníi)'[Jnentudo.) 
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Sã:.::_ Iid:v:~ upoiadas e cntra1n conjuncta.~ni~nte t.m1 discu:=;são 
a<; ~cgu tl!W5 · 

E·m.eru.las. 

Ao a.rt. O .. 

D?rwis das lJalav-ras - In1postos sobre importação ex
t.rangeu·a~ - accreseente-se: - sendo do producto de taes im
postos ent.reg•uc a_ cada Estado ~a quarta paríe do que nelle· fôr 
arrecadado. · · · · 

!\o filn \Jo n1e~1no artigo ucerescente-se: 

Os Ül1po::;to:::; dee1··~1.ados pda União de~eHt sel' unifor-nws 
•'·te") t·(·do· ... u·.:: e·~~ta{]o~ .... f. u.. ' ·' ~ ..... ~ :;. 

Sala das sessõe~. 18 de dezemJJro de JSHO. -
Juúo Barballw. · 

Depois do a1·t. 10 

~\l'l. Sórncntc deixa de~ ser dn cornpctenciu dos es-
tado~ altUiilo qu<:! nesta Consti Luição é exprcssmncnte :r;~:,..;r
vauo ã União co1no indi~pen5ave1 á existencia della. 

Sala da-s. sessõeB. 18 de dezen1bro -de 1.890. -- João Bw·-
balho. · 

O Sr. Urbano Marcondes - .A deputação do 'R1io de ;Ja
Jwiro aJn·esentou uma mnenda relat.iva ao art. 2'\ parügraphu 
ur1ico~ pela qual~ ~i o Cong-re~so :Tesolver a 1nudanc-a da ea
pital~ serei o actuãl Districto :Federal incorporado ao Estado 
do. n i o de .Janeiro~ on Jorn1al'á Ulll novo Estado. 

O Sn. OI .. lVEIBA PI);TO - -E~ apenas un1a reivindicat;ã). 

O SR., 'UR13.~'0 :3L\.HCO?\DEs - .:\.ntes da 1nudança da Ca
pital do Brazil, da Bahia :para o Rio de Jan~iro: o D1stri~Lü 
Federal: que chamava-se n1odestan1entc l\'Iunicipio Ne_utro, 

JJCrtencia á antlga provinc.ia do Rio de .J.aneiro e~ desde _então 
ac~~ hoje~ a sepat·ação que existiu foi sómente artificial e 
n111ito incon:lpl0La: persistindo sernpre a união. pelos preee-
denle:3 historico.s:: políticos~ sociae.s e financeiros. · 

:Eu venho apenas apres·entar-vos algun1as ~onsidcraçõe~~ 
e. ~i a nossa emenda n1erecer-vos attenoão, si julgardes· digna 
de ~e1· discutida~ co1no ju.st.an1entc esperamo~, outros Inem
hro~ t.la bancada fh.uninense virão elucidar-vos com brilhan
tismo~ a que não posso pretender. 

I-Ia rnuitos aunos ·razian1os noss-a.s eleições con1muus~ e l..l 
?llueicipio XeutrQ era composto pelos tres prin1eiros districtos 
d.eitoraes elo Rio de .Janeiro. 

ü Sn.. LoPES TRov-~o - Outr'ora. 
O Sn.. Uns...\...' O l\L\H.CONDES - Não ha muito te1npo. 
O SR.· LOPES Tnov-~o - l\1-as~ ~mbora; não é hoje. 

( 

O SR. UHBAXO ~L-\rv::oNDES - O Imperio sen1pre respeitou 
a união; não é possivel que a Republica, regimen de união. 
:venha .. nos separar. (A11artes.) · 
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O SR. LOPES TRov.~o - !\-las 1neu. collega conclue em con-t 
trario do que sustenta. 

O SR. UP..B-~"'\0 l\{,\HCO~D.ES- Entre nó~ a u11ião é tão 
intin1a, que os habitantes do interior, quando vên1 a e::;ta 
Capital: costun1ruu dizer: Yamos para a cidade. 

:O Sn.. LoPES 'rRov.{o - São n1odos de dizer. lJeia n1e:5111a 
J;azão que o _atbeu diz: G1·acas a D-e·J.ts. 

. -
O SR. URB&"o l\:Luu:oxoEs - l\!uitos 1noran1 no mes1n1J 

E:5tado; outros, durante a estàção ealn1osa,n1udan1-Se para as 
nossa:> cidades, Petropolis, Friburgo, Theresopolis e outras, 
onde Yiven1 grande parte do anno de nossa vida: sem outra 
differença 1nais que o aprazin1ento do bon1 clima de nossa~ 
pittorescas cidades do interior .. 

O Sn.. LOPES Tnov.{o - Pela rnes1na ra:tão por que podüun 
ir para S . Paulo.Então mu.de'mol-a para S. Paulo. 

O SR. UrmA~~o l\1:.-\'ROONDES - Ha outr{) argumento, que se 
f:e1n levantado: que a Capital :Federal ten1 elementos de vidJ. _ 
propria. Não é ·verdade: a Capital Federal deve sua opulen- -
cia ú. seiva do llio de Janeiro. 

O SR. LoPES TR{)V-~o - Júh! Oh! 
O Sn. URBANO M ... \.RCONDES - Este arg.un1ento de rjqueza 

para. viver .só: encerra etu si utna ame~....a áqu~lles estados 
cujas condições financeiras não fo~em prosperas • 

..:~Jém do quc~t S. l)aulo c :\Iina::; pos.suen1 regiões~ municí
pios ein condições doe gJ:aude prosperidade, e ninguem se lent
bra de destacal-os por isso. Em todo o caso: o que nos sue
cede não seria já.n1ais ~onsentido por nenhum · outro . Estad.J 
do Brazil. O desenvolvimento da ·Capital Fetleral é devido a 
estar junto ao Rio de Janeiro~ Estado riquissimo na produc
<:ão do eafé~ que. constitue o pl"incipal comm-ercio da capital e 
a mais abundante. fonte de rendã dq paiz. 

O SR.. BEVILAQUA - Porque não se faz a impa:rtaç~'i..o :por 
Xicthcroy? 

O SR. Utill.-\..'ú i\i.AR:CONDES - Porque não ten1os porto al-
fandegado. (T'rocarn-se apartes.) · 

O Estado do Rio~ que já foi~ .ciurante a l\Ionarchia~ nu::ilo 
perseguido pela vjgilancia constante de seus agentes ... 

· O Sn. LoPES TaovÃo - Qual .perseguido ! Pois ahi não 
.era quart-el general da 1\Ionarchia? 

O SR. UnnA~"o MARCONDES··- Exactan1ente; mas! tendo sido 
o burgo podre da l\Ionarchia, nã.o deve C{)ntinua:r a ·ser perse
gti i do da Rep.ublica 4 . 

O SR. LoPES TRov.:{o - Ao passo que nós aqui estavam os 
Iuctando, os sei!hores tinham lá 9 director politico: o Sr. Pau
lino. 

O Sn. BADARó - Cidadão muito distincto . 
. o SR. LoPES TRoVÃo - Distinctissimo~ não duvido~ 111as 

ora o chefe do elemento conservador, da resistencia contra a 
Democracia 4 

0 SR. URBANO MARCONDES - .A. deputação do Rio de J":l
p.ei_r9, perfei~amen~e _uni.da neste pensamento, es~á conven-

:: 
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ci.da 9e que a Nac;~o, aqui reunida. devoh·erá a parte dü t-er
l'I t.or:.w de se{! Estado, . que e lla tomou-I~e emprestado para 
servir -de -Cap1tal ao pa1z, quando, pela mudanc.{a, não tiver _ 
1nais neces~idade della. 

Tal qual c.stá~ e:Sse artigo <.la Constituição ~eria un1 atten
tatlo á integridade territorial, á soberania, á. -autonomia do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Nós son1os pelas nacionalidades pequenas, n1as não sonws • 
. pelas nacionalidades minusculas; e por isso a bancada do Ri.) 
de :-Tane~r~ pede· ao. Congresso que não d.eixe ficar no projeclo 
a. {hSpOSIÇ<K• que~ alh ~e acha~ 1nas a emenda que apreserltámo~. 

Queren1os para -esta Capital os destino-:3 d.e ~~ova-Yory, 
r;1as ·não queremos para -ella o papel de l\ior:ai!·O, nern de _J\.n-
dorr·a. (.Muito· bern; 1nuito ben-z.) . · 

E' lida, apoiada e entra conjunctamente em diseussão a 
• seguinte 

Emenda 

Ao art. 6° 

Art. Sobre os direitos de in1portacão será lancado 
o addicional de 15 o/Q: cujo producto pertencerá ao Estado em 
·que fôr ar.reca.da-do. . 

§ Esta taxa cessará passados cinco anrliJ:i. ~alvo si 
o Congresso entender que os estados não pod~m dispensai-a 
sen1 prejuízo dos serviços a seu cargo. · 
. ,§. Con1 1·elação aos estados -que não têm alfandega: o 

Poder federal estabelec.erá o 1nodo pelo qna~ d-e\·e ser feita a 
distribuição da receita arrecadada na alfandega por onde se 
faça a importação de seus generos· de consumo. 

§. A distribuição de que trata o p~ragrapho antecedent2 
entrará desde logo en1 vigor, mas deverá 'ser submettida á ap
provação do Congresso en1 sua prjmeira reunião ordinaria. 

En1 18 de deze1nbro de 1890. -José Ma1·iano. - André 
Cavalcanti. - l ~ V·ieií·a. - Frederico Guilherme de 
Souza Se'n·ano. - Luiz de Andrade. - Almeida Pernambuco. 
- F. A. Rosa e Silva.. - Tolentino de Carvalho. - João de 
Siquei-ra. - Costa Rod1·ig-ues - Santos Pereü·a. - Antonio 

. Azeredo. - Bellannino Carnei-ro. 
O Sr. Meira de Vasconcellos - Sr. Presidente. Srs. do 

Con!!resso. tard-e e a n1ás 'horas c:11be-me tomar a palavra 
sobr ... e o projec.to de Constituição que se debate nesta Casa. De
pois de un1a longa. sessão, ou antes~ de uma dupla sessão, que 
se celebrou hoje neste recinto~ é natural que todos os espi
rito se acham fatigad-os. · 

O SR.. JosÉ AvELINO - 1.\tieta:de só, porque a outra n1etad~ 
não trabalhou . 

0 SR. 1\IEIFL<\. DE VASCONCELLOS·- · E~, portanto, infeliei
<lade para o orador ·que tem de oeeupar a vossa atten<:ão:- por
que alén1 de não possuir os dotes neeessarios para prendel-a~ 
vai luctar ~-ontra ~sta diffieuldade, para a qual d·e certo não· 
contribuiu. 

Entretanto: ·é forç-oso usar da i)alavra, porque não venho 
t.azer e~híbição de dotes oratorios, mas, simplesmente, ~esem-
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pcnhue-mo de u rn deYN' ,;agra(lo . Ne:>la oecasião, em que' s-e 
lt•afa de a;.;.~euLar as !JUse::; .l'uudamentaes :;obl'c que tem do 
:;er· leYantat1a a. grandeza fulum uo Brazi l, é preciso que cada 

11111 •comprchentla a responsabili·dadc que lhe cabe e ponha de 
pal'le mal entendidas susecp libilidacles e injustificados tu
m or·e,; -ele agu·a.dar on deixai' de agraciar aos seus collegas. 

Quel'O pronuncia;r-llH.·I ~oln·e o projeet.o de Constituição, 
al'il!l de que seja effecliva e real a minha rcsponsahilidade, 
e1.m10 deve~ ser a de todo;.; a·quelle.s que I'cce'beram do J> OV.• 
l ll·u:;~ileiro a hollrosa rnissão de repll'esenLal- o nesta augus ta 
/l.s:::emhlt'a, eonlrilll!illclo, assim, pal'a fumhu· e e·unso! idar a 
ubra da SJJa grandeza e prosperidade futura, e não encami
nlml-o a uma vida desconhe<'ida. tnrt.uosa e cheia de tropeços 
c pam a qnal nãn .o levarão, sem duvida, tantos patl'iolas que 
:;e St'nlam nesta Ga&a. 

Eu I'eeunhec·o que, de todas as questões •CilW ·estão a pul
lular no lll),jo deste ptojecto de Constituição, a mais grave, a 
!llai;: eap.i la l, a mais p r eprmtl•'rante e. para dizer em nma r>a
lnn•u, a mais v i la! de todas ellm; ú a questão da {lise,riminat; ão 
daii 1·enda~. qu e cn cl1amarci o nervo ü a Fmlcrar;ão . (Apu·ía
dos.! 

Mas, l~t:m por isso eu nw eximirei d e dizer algumas 'Pa
I a \Tlt.~ :::obn• •mira.~ quesl ÕP;; de somenos imptlr( ancia, Iam b• .~tn 
enu tii.las t•m •.lmcmlas q·ue Live a, honra de offcreecr ú. cousi
l'iL'·mçüo do CongTe&so, c oooupar-me-ei agora •dessas ques
tões, para dcpüi:; trat ar da que se refere á discriminaçã.o dao 
!'endas . 

Em Tefat}úo ao .Ul't. 1" da Constituição, mandei á Mesa 
uma e.mcnda. que á pr imeira vist,a poderá parecer u m siJU · 

]Jie.:oi lrucadill!o ele pah~n·as, nms qH e p.ara mim -cnce!J.·ra alto~ 
rrüwipios, qun r.k cer !o nãu OSL'Hparaut ;'i Jll~l'spieac ia da . 
qt.wlles qtw ~.( \ dig·nar·am laneal' sua~ vi:;;tas sohrP ella. 

1'~u propm. que -;e sul,stilu is;;e ' ' 1." artigo da c:uns!.i Lu i',.:<t l>, 
que üiz (lenrh/J : «A Na\)ãü Braziloira. ·adaptando ·como fót·nm 
d e governo a llepubl ie-u F ederativa, pl'üclam:vla pelo Jc.~~rcto 
11. 1. 1.h• I;, d1• nuvt•mh ru olt• ltlH\1, ('o!ls ti tue- se. por união w·r·
p t~Lua e i ndi~ . .;.ulrrvel eutr·<·~ ;;ua~ a11 Li gas proviiH.:.ias, em J :sLado' 
l ' nidos du Brazil" . pm· um nnlru. que é. eg11almenlc iinbstiln
l.ivo de uma emenda fiPJJI 'uYadft IH• seio da Comrnissão tios 21. . 

A C!Jmmissão ·dO" ;.! I t~l.lfell(leu d e Yer· supprilllÍI' . .,Jn pt'U
.ied.u con~tilnci oilal as palavras «p1·oclamada pelo du c,·e/.· ' 
n. /, de./5 d i? nrnem.TJI'U de 188!)>>. Eu. por611, snlJstituo as ,•x
pri~~~üe:-; - A .Yw:du ll1·asil.eh·1.1,, 1'[(' ... ai.(\ 1H8\l, p elas ,wguin l' ~ "· 
- - O 1>0'''' /;ra.zi!ciro, r eC(II!hf'Ct'ndo Nnn o lün·t· mani(cslw·ií.u 
tlu sua vonlwlc a prorlt.t.mw:fio da Repu/ll ica /<'ederai'ivo. f c it!J 
a. .J.) du novembro de 188!}, e SUJlJWimo as palavra;-; - perpe
tua u 'imtisso/:a:ruL Para íslo ten ho hnas razões, qu e 111ín rn·•:
c;~:<•m sei~ denJOnst.mda~. po eq!IP sãn in f. ui l.iYas. •: bas!.a '"'l'l' l ll 
tmuneiadas, pal'a ~erem ccmlpreht•nd irlas (~ 111 torlo seu t\leancr'.· 
Subslitno a palavra nru.:üo, JlOl'Qlll', segundo todns os pllhli
cislas. ntv:ãn si:,m ifica 0 povo org1anizaclo e .i á ·eonst.i Luidu; 1'. 
·pelo fac! o da revolução (: íncontüst.aYel que o povo ·bl'azilc ir·,' 
dewrganizou - s<:, <lescon;;;t.itn iu-se, e Tl~Jr isso t ra ta de Jazer 
n este momento .novo pacto fun damental, pelo qu al deva reger 
os seus destinos . 

Eu entendo qu e é mais correeto, em l.oga r de nação, dizer 
povu, mesmo porqu e é mais domoeratieo, p ois é em nnnw da 
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soberania do ·povo que nós nos congregamos aqui presente
rnente para constituir uma nova fórn1a de governo. 

Depois m~e parec:e que o artigo constitucional. do mesmo 
n1odo que a en1enda dos .Z:L e1nprega sem effeitó pratico as 
palavras pe'rpetua e ind'issoluvel: porque essa . soberania, em 
nome da qual nos achan1os reunidos~ não poderia. por esse 
facto ficar limitada~ nem por esses qualifi~ativos a união seria 
melhor garantida. . . 

. Nós não saben1os o que são estas :phrases convencionaes? 
Pois não temos o exemplo frisante e recente -de que não pu
deram salvar a Monarchia a1s expressõe·s que se acham· na 
Ccnstituição. n1onarchica~ pela qual o Imperador. com toda a. 
sua dynastia, era declarado defensor perpetuo do Brasil? De 
que scrven1 estas expressões? A perpetuidade do in1perante e 
de sua dynastia voou en1 estilhaços de ante da vontade. omn i
potente do povo brazileiro. 

Não admiUa1nos. portanto. estas formulas gastas~ inutei~, 
que Yieranl da reale·zn . c que não podem jámais ser acceita'3 
c ·cncampadas por un1a fórma de governo. como esta que tra-
f;an1os de constituir. · 

A Fedet·ação, meus senhones, a RcpGblica Federativa não 
s:cri'L mais duradoura. no Brazil pelo facto de se dizer ·em sua 
Ccmsf:.ituição que .as antigas -províncias do Imperio se consti- . 
tu irão em união per·p.ctu.a e . indissoluvel; não. 

~\ união c a inrlissolubilidade· hão de s·er u.ma resultante 
da:" .condições em que foren1 lançadas as bases desta Consti
tn;çfío, e. si nli.o se e·onsultaren1 os .grandes interesses na ... 
cionacs. as legitimas aspirações deste paiz e ·O ideal autono-
111ico de suas antigas províncias~ na Constitu~ção poderão 
ser colloca~das. quantas vezes quizerem, estas ~hapas de 
per·pe~uidade c indissolü;bilidade~ . porque, ficai ç_ertos, ellas 
não terão a força de antepor-se e resistir a essa grande von
tade para a qual não ha Jilnites (A .. po·iados.: 'muito b·em) - .a 
soberania popular. · 

Si, por e.ste ·n1odo, procurei alterar a enTenda da Con1-
n1issão dos 2·1 na parte em que conserva do texto constitucio
nal a·s expressões - união perpetua e indissoluv-:el - por outro 
lado a.cho, tan1ben1, que, não assistiu a menor pr.ocedencia á 
mesma Commissão~ quando retirou do 1 o artigo da Constitu-i
ção toda ·c qualquer referencia ao facto da Revolução -de i-5 
de novembro. 

Nãó · accei te i e:xactamente o artigo do texto constitu
cional, quando faz n1enção de un1 decreto, porque não com
pr.ehendo uma lei ~ prin1aria~ fundamental, faz.endo referencia 
á un1a lei anterior. A r-evol:ucão fez-se; a Nação foi chamada a. 
pronunciar-se s·obre e lia, .. e a •Constit_uição é a primeira lei 
que surge da vontade nacionaL depoi~ deste grande aconte · 
~in1~ento. (.4.poiadós.) 

Portanto. opino que· s_e faça un1a correcção neste ponto, 
pelo n1odo cónstante de :ininha en1enda. 

O silencio guardado sobre o grandio~o: facto da mais ex
traordinaria revoluçã:c que o n1undo tmn visto e que ainda. 
hoje traz pasn1as todas as nações civilisadas, poderá ser to
n1ado por ingratidão do povo brazileiro para con1 aquelles 
que ·se identific_~.t~ªrn com::·o~ ~eus -destinos e se fizeram inst.ru-
nlentos de sua vontade. ,. 

Por o.utro lado~ esse silencio dará pretexto à que os ma
levolos .digam~ qnn a ·revolução não fni Jilih1l. gf'-nuina da von- · 

~6 
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tade nacional, -e, · antes, lhe foi imposta pela forca armada, 
quando a verdade, que está na consciencia do paiz, é que r. .. 
Exercito e a Armada, os gloriosos Exercito e Armada nacio
naes, não foram mais do que os executores desse ideal de de
mocracia~ que .procurava explodir do coração de todos os 
brazileiros: desse grande acontecimento que teria de dar-se. 
mais cedo ou mais tarde. · (Apoiados; muito bem; mu,-ito be'm.) 

A segunda e1nenda, Sr. Presidente, que foi por mim apre
sentada j,untamente c·om outros collegas, é a g:ue manda 
substituir o art. 4°. '" 

Nesta emenda o que ha de capital é o que :vou assignala~ 
á apreciação do ~ongresso. 

Em primeiro Iogar, entendi que se devia tornar mais 
rpreciso o pensamento consagrado no texto constitucional, no 
caso ·ein que cabe á União subsidiar os estados, em virtude 
de calamidade publica. O te:rto. constitucional não é bastanta 
preciso, porque usa da expressão: podendo subsidiar~ e essa 
phrase, podendo su_bsid'ia1·, in1porta o arbitrío de · vir ou não 
a União em auxilio dos ·est.ados. 

Ora, parece-me que esse arbitrio é antinoroico con1 o 
r&ghnen que se trata de estabelecer, e, portanto, vai ferir a 
Federação. O regimen federativo não é mais do que um pacto 

. de amizade, de fraternajdde, entre as antigas províncias do 
In1perio, e, por conseq'uencia, o subsidio que ·a União presta 
ao Estado, que soffrc, não é u1na generosidade, n1as sin1 o 
.resultado de um dever. 

Eu digo, pois, na emenda, :qué devem os estados ser 
su'hsidiados em caso de calamidade publica. 

Como, porém, essa formula impe:rativa poderia talvez 
importar que cada vez que houvesse uma calamidade· !PU-

· blica, ou um Estado a inventasse, viesse a União fiear obri
gada a prestar o subsidio reclan1ado, sem mais exa1ne,. ·e 

· ainda n1esmo no caso de não precisar _ delle o Estado, eu 
juntei ú. emenda uma linütação, diz:.endõ : «quando seja ne
cessario». · .- r 

Assin1, por ·este mecanismo, ~hegan1os ao resultado de 
crear para os estados o direito (!e reclamar o subsidia em . 
casos especiaes, mas deixando á União a faculdade de es
tudar e conhecer a necessidade desse subsidio e de ir em 
auxilio do Estado que reclama. 

· Não quero con1 isto irrogar um.a injuria aos estados; 
n1as convém prevenir todas as hypotheses, porque póde ap
parecer alguma reclamacão <le subsidio por. n1otivo de cala
tnidade, mas calamidade creada ou inventada, e não é ju~to . 
que a União fique sujeita a taes eventualidades. 

· Onde está o homem, está o abuso, está a paixão, · e nada 
justifioa a intervenção pecuniaria 1a União . em favor dJs es
tados, quando ella não · é necessaria. 

A segunda . parte da minha emen-da substitutiva ao ar
tig-o 4ó não envolve uma idéa. nova e, antes, assenta em um 
pensamento consagrado na emenda do muito illustr-e Sr. Con
selheiro Sa,raiv::t ao mesmo artigo. 

Mas devo dizer que vej·o estas cousas con1 toda a descon
fiança possivel: _porqu~~ para chegar~nos a um regirnen de 
justiça~ de respelto r eciproco e de anuzade, !lntes d~ tudo d~-: 
verüo~ descop.fiar, porque esse, a meu ver, e o cam1nho P!ais-
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se~o .de acharmos un1 mo_dus 'Vivendi~ que consagre tQdos 
os d1re1tos e garanta todas as· obrigações. . _ 

~a ver~ade" eu enxerguei na emenda . {]o Sr. Conselheiro 
S~r·~:nva rHais a!guma ço:usa além da idéa da União pagai· as 
d1v1das contrah1das pelos ·estados· até 15 de novembro. · 

_ Póde, pelo· menos, parecer aos interpretes da Constitui
ça~, aos legisladores orãina1·ios, que ao lado deste beneficio 
fo1 recqnhecido á União o direito de intervir na vida · eco
nomica dos estados e em seu regimen financeiro~ represen
tan:c!_o elles o. ~p~.pcl desgracado do Egypto ern relac;ã.o a essa 

-Un1ao... Evitei este perigo dizendo que a UnHio tomaria 
~ seu . ·cargo as dividas dos ·estados cont.rahidas até 15 de 
novembro de 1890, e que un1a lei ordinaria regularia a Jórma 
desse pagamento. (H a urn apw·te.) . 

Sr. President-e, essa id'éa de pr..gar a União a divida dos 
estados não é uma idéa que deva ser reJeitada in li1nine, . 
nern tamben1 acceita in l'irnúte. E' preciso ·est.u{lar as suas 
condiçõe:;:;, para então concluir pela acccilabiUdadc ou rcjei
ta:bilidade dclla. 

::'\ão deYe ser rejeitada ln lünlne. porqun rrs divi-das dos 
estados são o ,fatal ·resultado do regimen cccahido. resultado 
<ia aLrophia _.que exercia n Centl'o :5ohre seus mémbros. a~ 
províncias, e da desorgàniznção a que ·estas fo:r·am condcmna- · 
das, e nada mais generoso, no momento em que se passa a 
uma vida nova, do qu c vir a União em auxilio dos esta(] os. 
cban1ando a si ~ dividas l·ocaes c reconhecendo. assim, que 
elias -- não eram mais que o resultado da ccntralizaçüo mo
nar.chica e dos erros. dessa politica. 

', 

U~í Srt. REPRESE~"TANTE - Foram creadas pelas assenl
bléas provinciaes. 

0 Sa.·.l\fEIRA DE VASCONCELLOS - 0 meu nobre collega .' 
sabe, naquelle~-l!len, o que eram as assembléas provin
ciaes: eram a chancella dos presidentes de província. Algu
nl::tS, excepcionalmente, souberam · cun1prir o seü ·dever de 
honra, co !locando-se acima da . influencia fatal dos delegados 
do Góverno central. (H.a um ... p.parte.) · 

De mais, a m·edida proposta- não é uma originalid:.tde. 
Nós sabem-os que, nos Estados Uni·dos~ votada a Constituiçã.o 
de 1789. a União ·Chamou a si as dividas de todos os estados 
por un1· ·pensan1ento generoso, porque reconheceu-sé que ella:-3 
n?.o ·eran1 senão o resultado das luctas, dos trabalhos a que 
todos se submetteram por an1or da· revolução;- . 

Assim. 'tomando a .si .as dividas dos estados! .. a União 
norte-americana não fez mais do que .dar · aos estados un1a 
compensação pelos seus sacrifícios .. - · . . .. · . . . 

.Só ha, portanto.. que appl~ud1r .em sen1-elharrte Id_e_a~ 
hoje aventada entre nós. Mas, s1 por outro lado~ a · Uni ao 
pretender intervir na· administração financeira de cada u1n 
dos -e~tados em virtude do beneficio que lhes faz, creio que 
não s~rei eu o unico a protestar contra sem·elhante beneficio, 
verdadeiro prêsente de gregos; porque· sel-o-ão tod.as nesta 
Casa. · . 
· Conforme uma emenda a que .ouvi refer1r-se o n1eu. 

iilustrado {.'Dlle.g·a de representação, o Sr. .Jos·é íHygino. 1?~-:
rece-me que é pensa-mento do Governo manter ·para a ~nmo · 
o systema· de discrh11inaçã9 de rendas, adoptado no proJecto 
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de ,Coristitui~ão, . e de só . neste easo, tomar a ~i o pagamento 
{}a,S dividas dos-estados. . 

· Si~ po_i.s: a União: não só =quer ex-clusivamente para ·si as . 
fontes de renda:s que podem· dar mais recursp, con1-o; tambem . . 
ficar com . direito de tributar todas as· outras; co:m ·e.x:eepçã0 ·. 
das Inendonadas no art. so; si a União pretende deixar os 
estad~s nas mesn1as condit;,ões, senão em plCores do que as 
en1 que se achavan1 no tempo da l\ionarchia, nestas .cir
cun1stancias o pagan1ento da divida dos ·estados será. um be
u~fi.cio illusorio~ uma verdadeira embaçaàella~ e acho prefe-
1Tvel que eHes paguen1 com seus :recursos e conforme j,ul
garenl conveniente as divid-as de <IUe se acham onerados. . 

Ce-m._ a largueza que dá o projecto. de· 'Constituição á. 
União; esta irá ·tirar dos· nossos bolsos aquillo com que terá 
de pagar . nossa divida., isto b: a divida dos es.tados. Si assiln 
é. o favor é nullo. 
· 1Prefiro que cada Estado pague o que deve, conforn1e 

suas circ_un1stancias, tendo ein vista as particularidades do 
rr:gin1en en1 que vai .entrar~ n1as não _.concorrerei para que 
subsista a miseria em que sempre vivelan1 as províncias~ de
vido á uniformidade de leis por que se regia1n e de que l;e
sult.a-va para ellas a paralysação ·de gra,nde parte de suas 
força·s. e~ por ultimo~ .a, ruína. 

Mando tambe·m tilna en1enda ao art. 5<>, que em grande 
parte reproduz a n1ateria do mesn1o artigo. · 

O Incu fin1~ com esta einenda, foi corrígir uma inadver
tcncia dos que organizaran1 o projeeto de Constituição. . . 

· Ahi se diz (lê) : 

« O Governo federal não poderá intervir cn1 negoQcios DC:
cul1a.res aos estados, salvo: 

L" Para repellir inva$ão extrang.ei.ra ou d~ un1 Estad.o 
en1 outro: .. · · 

t2.0 Pára n1anter a fórn1a republicana fede:rativa; 
3/) Para estabelecer a ordem e a tranquillidade nos es

l.ados~ á requisição dos poderes locaes; 
4.0 Para assegurar a e:-oocução -das leis . do Congresso .e o· 

cum·primento das sentenças federaes. · 
Meus senhores~ qualquer· de ' vós, examinandQ esf.as hy

potheses a que faz referencia a prhneira parte do artigo, qLH~ 
acabo de lêr~ reconhecerá logo á primeira vista que nenhuma 
conne:xão tem ·elJas co1n ·assum·ptos~ que se possam dizer pe
cuUar.es á vida dos estados. ~Parece que · ba na disposição 
un1a visível contradic~ão. Ninguem -dirá oue, repellir · a in..:. 
vasão extrang-eira ou de um Estado em outrAo, n1anter a for.mà 
repulblicana fe·dera!, restabelecer a orden1 e a tranquillidad0 
nos estados e a:;segurar a execução das leis do CongreS!?O c 
o cun1prim-ento de sentenças federaes, constituem n~godo pe
cul 1ar aos estados. Todas essas c ousas sã·o de interesse geral 
e: -por consequencia, da compete.ncia ·do Governo $ederal. · 

Estabeleci como principio que, em caso algum.; a União 
intervirá nos negocios . peculiares aos estado-s. Este princi
pio será· uma . regra sem ex.cep<)ãO. Mas, para frisar . hypothe~ 
ses. ·em que :cumpre á União agir nos estados a bem da pro
pria Federação~ ~specifiquei os ~asas de que trata . o arL 5", 
an1-plia.ndo....IQ.~ · .un1 DOuco. Fíca, assin1~ -em harmonia a pri-
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meira parte do -citado artigo da Constituição coro os· seus · 
diff-erentes paragraphos. - . . 
. - 'Sr.· Presidente, ten1o está.r abUsando da . attenção -de' U1Ems . 

coll~a~ . (Não apoiadO;_~); . não o · digo _pelo rilero desejo · de 
ouyu· :essa.s- contestaçoes. mas por e-star corivericido de que· a 
nunha palavra em nada.= os esclare~·e e _ n1uito m·enos os deleita. 
(Não ·· apoiados.) · · · 

. UM. SR. REPRESENTANTE - A ·palavra de- V. Ex~ é .el~-
quente. · 

Ü Srt. :l\fEirL<\ DE VASCONCELLOS ~ Vou, Sr. Presidente~ 
abordar · a .magna questão · da discriminae.ão das rendas. · 

A meu ver!· é ·em torno desse eixo que gyra ·toda a qu-estão 
da ];i"''ederação entre nós. 

A Federação é a discriminação das rendas·. 
· Si não tiver·mos a fortuna de assentar em un1 regin1en 

financeiro que venha satisfazer as justas aspirações dos es
tados -_ e com ellas as justas aspirações da União! podere·mos 
te·r feito tudo~ -: ter dado aqui . muitas . provas, . não· eu, ma3 
todos os meus collegas. de muito talento. de muita illustra
ção, n1esm-o de grande amor da Patria, mas n.ão teremos feito 
coesa alguma, porqu~ não · teren1os fundado e ·nramado ·O sys-
tema federativo no Brazil. · . 

Deixaremos os nossos estados no mesmo P'~ em que a 
Revoluçãp encontrou as antiga·.:; provincias .e teren1os de 
veJ-os novamente· preoccupado$ com a realização da verda
dcia i{léa federativa, .por.que esta não é consequencia da 

. Re:pub.Uc~ pois que vinha já desde o tempo -Ca Monarchia, e 
nella poderia ter-se realizad-o;· ou -então · agitado o problema da 
Federação. . 

Referindo-me a- : um trecho dO discurso aqui pronun
ciado pelo. Sr. Ministro da Fazen:Qa, devo dizer que. si é ver
dàde . que a . CMonarchia nos. deixou 0 beneficio da . únidad~. :é 
força confessar que essa unidade não foi . a resultante· do:; 
processos por ena-en1pregados e~ ao contrario. teria de des
apparecer .em breve tempo. si a Monarchja ·continuasse entre 
nós ·e não mudassem.os de rumo. . . . 

Os estados não teriam •OUtro r-emedio 'senão se occupa-
rerr~ da s~paração, . e· muitos ~·nella já pensavam:. · -= 

lDize.r , :portanto. 8r. · Presidente~ ·que (\ ·Republica não_ 
deve ficar--abaixo da Monarchia neste ponto, nã<;> é dizer tudo, 
ou. antes. é occultar um lado -cta· verdade historica. ·A Mo
narchia, surda aos· reclan1os deste grande .collosso sul-am-eri-
cano, implellia-o, fatalmente, ao desn1embramento. · 

Era questão de mais ou n1enos an:nos~ sinão · viesse a Fe-
deração. · · · · 

A ~preoccupacão, portanto, desse perigo não nos deve 
abandonar uni só momento. Si assin1 n1e exprimo. não· é por
que seja partidario da separação, ou a olhe com indifferença. 

· . ·Creio mesmo que ningue:ç.1 a quererá. · · · . 
Mas~ ·por isso mesmo que devemos vP:lar pela n_os~a In-

.- tegrida-de; 'que devemos fazer da nossa unidade um ~~t~go_ de 
fê do nosso patriotisn1o, quebrando por ella todas as ~os.<;a.~ 
armas; por isso n1esmo que ·devemos· u~ariar-nos --~e vir ~ 
dia a dar ao m:nndo ·-o espectaculo grandioso de dçns. oo}D~sos. 
a·mericanos. um no ·norte e outro no sul dest~.-. vastJSSID]C_l 
continente, --é que não nos ·é licito fechar os· olhos para· nao . 
ver todas as difficuldades que se amontoam no nosso ca-
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m.in~'!o ·e que~ devidamente enfrentadas, con1 ·corag~m e . pa
triOt1~ffi·\ .!Jen1 podem ser removidas. . 

~SI·- Pres1dente~ o si::::tep.}a crcad.o pelo -projectÔ O~DRti:.. 
t~:cional em n12.teria q~ discrin1inaçáo de rendas, força é eon
rcssar, não s.atisfaz absolutamente á 1naioria dos estados do 
Th·a:dl. - · 
· · Pcn~o que isso mesn1o está na con5ciencia . daquelles. que 
não ou:;anl diiel-o. As discussões havidas neste Congresso e 
us 'U!'Ug-os publicados pela in1prensa, tudo revela que ha urna 
CGDSa no ar, q11:e nos inquieta~ ·que nos preoccupa e que nos · 
traz apprehensivos pela sorte da Federação. · 
.. Essa eo11sa é~ e nã.o pó.de deixar de ser~ a soluçã-o do im-
portantíssimo problen:ta -da discriminação das rendas.-

E' para desejar que adopten1os. un1 systema ~apaz de at
tE-r:.der aos interesses da União sen1 prejudicar os intere9ses 
dos estados, e vice-versa . 

.Si h a~ aqui no Congre~so~ alguns representantes que se 
n1ostran1~ em extrerno, zelosos pelos interesses dos estados, 
ou outros que ~e ·mosf ran1 eg·n-a.Jmenf.e desvela.dns peJos inte-
resses da UnJão. -

E' n i.sto~ segundo n1e parece~ que está todo o erro. O que 
c.onviria era barn1onízar todos os jnteresscs. 

Entretanto, devo dizer que -o proprio Sr. Ministro da · Fa-
7.GE·da, .cuja palavra brilhante~ sedu~Ctora n1esmo, nem teve 
força para nos -convencer ·da e:.'\:cellencia do ren1edio que elt~ 
quiz aqui ol'ferecer-:-lios con1o solucão. a essa quesliio, pareceu 
1·esentir·-se de um desses pontos de vista extremnclos, de qu~ 
acabo de f aliai. S. Ex. pareceu coUo·car-se, antes, do lado 
dos interesses· da·: União, occupando-se s61nente de garantir a 
esta todos os ~meios de uma commoda e folgada . subsisten~ia, 
·quando -devia;: como fiel da balança, na posiçã-o eni que se 
acha, pesª'r . tambem o problema l)elo que diz respeito ao5 

· interesses .dQs-estados~ . · - · 
· Não occulto que, nesta questão~ quapdo não se queira 

tomar o n1eio termo. é preferível defender os interesses do-; 
e.sta-dos. {Nqo apoiado). Não me collooo ·neste ponto 'ô.e vista: . 
1n:.'is estou dizendo que~ a ter de . acceitar um destes .e:-drmnos 
- rlef'endce os interesses da UnHio ou defender os' interesses 
dos e-stados - é pr~.ferivcl acceilar o .ultin1o. 

Pela 1nesma razão aqui ul1cgada pelo Sr. 1\iinistro ôa Fa
zend~ n1a.s- contraproducentemente a m-eu vêr, não podemos 
seguir passo a passo· o processo que seguiran1 os norte-ame
ricanos em sua organização politica. A razão· é, como todos 
temos dito e repetido. e não deixa de ser uma grande ver
dade, _que as colonias·, que constituíram os Es_tados Unidos 
da America do Norte. tinham calfla uma sua v1da separada~ 
sua vida eeonon1ica independente, sua vida propria. 

Quando se juntarenl tDdas para constituir cup1a \Fe
deracão, pretenderam manter toda a sua autonon1ia e inde
rpencfencia financeira, e qual foi o resultado? Foi a Un.ião não 
ter o necessario para manter-se~ por ter ficado na mais com
pleta dependencia dos ~stados~ a .que tinha de pedir ~odos os, 
recursos pecuniarios para o custeio dos grandes serv1ç.os na-· 
cionaes a· seu cargo. · 

Mas ,nós; .que vin1os da ·centralização ferrenha, de utna 
verdadeira . servidão cconomica, politica e social; nós;, que 

···--··..-...· 
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·. yiviam.os,. . por assin: _ dizer. :_a: vida dos pári~s ·.e nos . ~c h a ,Ta.rúos 
atrelados: a ·~m reg1men íyrannjeo. ~. _. . · . . · ··.. . · 

U:r\{ sn.. RE::Prtis:EN~.,\..~TE ~ T'\~·ánriico · : ·n.ãÓ::: 
. . -· . . . .. ·. ' . . ~ - ., . .. .::~· 

.- 0 . :SR. MEIR.A DE VASCONCELLOS. _ • asph'-''"Xiados em todas 
as .n()~$a.s aspirações? estão ahi para_ o __ dizer~ todos os estados, 
principalmente . os do Norte.. . · · · 

O _:MESMo · sn~ REPR:Es~~TA ... ~T.E - ·.Foi um rei ma~~nimo ~ 
· IQ SR. MEIRA n~ VAsco~CELLos ~- N.ão me refiro á p~ssoa 
do re1, faJJí? do regliD·Pn:-. f alio da instituição, e o regimen · póde 
ser tyrann1co, como fo1. . . . . 

· Nós~ que vimos, ·· repito, · d'esse regimen, :não <levemos · 
ter nenhnm medo· de apertar -um pouco as redeas ao Oeritro · 
e aff!ouxal-as um pouco aos esJ.ados. porque o correctivo 
está ~Justamente no· n1eio ·h isto rico em que vai csf:abel-ecer-se 
entre nós o regimen ·federativo. · · · · 

. Não se póde recear que essa autonomia. que se quer dar 
aos estados. possa chegar ao ponto de destruir a União, ao 
passo que tuào quanto fizermos no sentido ·de encher de 
for~a <lell}asjada a União, poder-.i àar f3D1 resultado a sepa-
ra-çao. .. . · 

Sr. Presidente~ não posso acompanhar a.quelles · que 
vê~n1 ·en1 uma certa largueza d'e autono·rnia financeira que 
queremos para os estad-os, um perigo inevitavel Dara a União. 

Eu não comp:rehendL n1esmo. o simiie. aliás briDw.ntü na 
f6rma~ usado aqui pelo illustre Minist~o da Fázcnda, de que 
os estados, sendo memb~os da União. que é o . organismo~ 
devemo-nos occu~ar desse organismo, dando-lhe vida e fbrÇQ, 
para. depoi~. preoccuparmo-nos coro os estados. · 

Mas, senhores. como termos o organismo . valido, f-orte e 
· robusto, segundo as .lei-s :phy.siologicas ·que S . Exa. procurou 
~ppiica.r -ao . mundo sociologico, si ·esses membros ~ão ra.chi-: . 
t1cos e enfezados, incapazes de concorrer para a -sauide . do or- . 
ganism.o? · 

Nesta questão de. Fed-eração, antes de sabermos quaes· os 
meios de que di-spõe ·a U.nião~ devemos .-saber q.uaes os meios 
de que dü~põem ·os :estados. . . . . . . . . 

Tanto é isto verdade, que o honrado J\Hnistro da Fazenda 
nc$ disse aqui que, si os ·estados~ constituidn o r egin1en f1- . 
nanceiro da União~ ~egundo o projecto 1de Cons-tituic;ã·o •. não 
tiverem m-eios para viver~ é ·qúe a tFcderac;ão é imposs1vel. 
Não, senhores, a conclusão é .outra; não podemos ter a Federa- · 
Ção --se · part.ir dos estados para ·a -União. -sem prime,iramente 
·Cdnheeer · suas forcas é condições · -d·e vida:. para que . elles se 
po-ssam constituir com autonomia e vive~ sob esta fórma de 
governo.. . - · · · . · · · 

. ti:M Sn! REPRESENTA...~TE - São elles que f-ormam a União. 
. O SR. ]\fEIRA DE. V.As~CELLOS - S. Ex. o Sr. Ministr~ 

dis~-nos qu:e, sera a União~ não podia!l1 o~ . esta·:I~s. viver. St 
· isto até um certo P.onto é verdade, o e nnuto ma1s que sem 

os estado_s não póde haver União. Depois~ S. Ex .. J!ã~ pro~ 
curou encarar de freinte, oomo -devia fazel-o, este <hfficil. pro
!1Ieina. Procurou fechar os olhos -deante do precipicio -qu~ · se 
cà'\Ta ·d·eante ·de nós, e disse que é uma verdade;· que ·esta n_a · 

· consciencia de todos, que nem -um · só dos ·estados do Brazll 



. ' 

: . .. 
· poder-d, ir i ver por . si. lno regbnen da separação · p~ _cada_ 
um· delles •. · 

Senhores~. quem :não con hree que o· perigo n:Io. psl:ii · nisto~ 
. n?as e~n que os esLw•)s se procurem eonst..ituir :í. parl.e~ divi- . 
d1ndo-se~ ifN)r exemplo. eu1 Norte e Sul e ern ou r.t·ns ag-rupa- · 
ções? 

Quem não Yt3 o perigo qu,. :1dvPm desse desmembra-
mento?. 

UMA voz - E' impossivel. 
0 SR. :MEIRA DE VASGO'NCELLOS -·- !mpos•sivel?! 
OuTRA voz - E' o que se -dizia da Republica. 
0 SR. 1\-fEIRA VASCONCELLOS -Impossível~ não .. Não digo 

aue a separaçã•o. se dê a.ctualment.e: n1as virá. ·conlo veiu a 
Republica. · · · · r 

Penso que aquelles que tratàn1 com -desprezo essa idé3 
perigosa~ não a tomando ao sério, sãJo justamente os -que n1e-
nos servem á causa da Fc•deração. . ~-

u~.,. SR. REPRESENTANTE - 0 maior inimigo do f.edera
Jismo é. ju-stamente essa: preoccupação de enfraquecer a União. 

· OSR .. ~!·EIRA DE 'YASCONCELLOS- Perdoe-me V. Ex.; não 
:pretendo que a União não v·ele pela sorte {los -estados. não 
interponha su~a 'ju~ta auctoridade -sobre f.odos elles. Nãn é 
di_sso .que se trata; ninguen1 pretende. enfraquecer a Uniã:O .. 
o que quero evitar é queJ, .deixando os estados ·na m·esma vida 
e regimen de outr'ora, sem forças, sem recursos, sem auto
nomia financeira;· ·ellés7 sintam-se verdadeiramente desillu...;.: 
didos, quando a ·esperanca ~e todos~ na M-onar-chia, em re_: 
lação ao ·régi:meli: :,~f~erativo~ era a Republica. · 

· No regimen deca-hido as províncias rruciocinavan:I por este __ 
modo e neste raCiocínio en:contrava.m um 'lenitivo: quando 
tivermos a Republiea Federati:va. sob as verdadeiras bases, 
que garanta aos .estados sua autonomia e desenvolvimento . 

. realizar-se-ão as nossas esp erancas, saeudindo-se o jugo da 
· centralizacão~· ·que já não nodemos supportar. . · . 

. · . E. si não· fôra a agitação federalista e a fé no advento da 
Hepublic!a, a C0D!:equencia da política do Imperio teria cs~do ?. ' 
separação. 

· · D SR. Lmz :MURAT -· E' impossível. 
. . .. 

O SR~ MEJRA DE ·vASC'ONCELLos - E' . para que nã~> r~he-
gu.emos a este resultado tristíssimo, que, repit~, ·nenhum bra
zileiro 1póde. afagar, que não de'\·emos. tratar _ass-im. com . tanto 
desprezo a idéa da separação; devemos, ao ·contrario, conside-

J:ar -o perigo, tel--o deante. dos olhos~ .e a .historia ahi está para 
cn~inar-nos que é, Justamente, o :pouco rcaso com que se trata 
. o .$offriment.o dos· povos que produz .essas grandes transfor-
Inações. ·· mas, que gera as revoluções. (Apoiados.: m,Jl.itos :; 
apartes.) . . :: . 

1\fas, como se fez a RepubliC3.? O processo seria o mesmo 
para a separação. Pois o meu collega nã.o sab~ que no· Brazil 
a idéa da separação ger1ninava ... 

O SR LUIZ MURAT - Nã-o apoiado;' germinou em .São 
Paulo! :para - ·desappar~er rapidamente. 



..:,_ 729-

' _._ ·O SR. MEIR.<\ DE :VASCONCELios·:_:_··.:: •• ·.e que o··que oon~ . ·:.· . 
segui-u ~e tel-a . em se~s · p~-ssos foi justamente a .esperança :da · 
Federac_ao.? Homens poh tlC()S . da . Monarehia., que_ foran1 ouvi- . 
<los .p~los _.que tinha.n1 o poder- official,_ -previram ·que· a Mo..:. · · 
Jiar·ch ta tmha os seus· dias eontados si a t·efor.·ma. . da Fe--
dera~~~ão não fosse adoptada. (Afuitos aiJa1·tes.) . 

A idéa fl~ ,s~parac;ão gcrn1inava. no A1nazonas~ ·no Pará 
em S. Paulo~· no . Rio Grande do Sul e em · outros estados;. esta 
~~ Que ~; a. :verdade. (Aparte.~.) . · · . · 

Senhores, não qü(~ro a Fnião fraca; o que digo é que 
não devemos .olhar eom tanto desprezo para esses movimen- , ... 
tos da opinião. Os apartes .do nobre Deputado f'azem...:...me re-

. cordar justamente uma situação em . que tive occasião de 
a-char-me . no ·Estado d·e Pernambuco,; de que me orgulho· de 
ser .filho e .que .tenh.o a honra de . rep-resentar. ·Não sou repu
blitcano . historico~ não arregimentei-me sob ·essa grandiosa 
bandeira. E' verdade .que a Republica _suprehendeu-me . f6ra · 
de seus ·acampamentos ... 

0 SR. LUIZ MURAT d:á um aparte. 
·. 0 SR 1\fEIR-\. · OE VASCONCELLOS - V. Ex." permitta ·· 

que eu complete meu pensamento ... Pretendia retirar-m-e da 
yida politic3.: porque não me achava e não m-e acho nas condi
cães de ser homem p_olitico · e~ demais. senUa-me completa
mente -desgostoso com os partidos monarehicos~ que me pa
rocianl incapazes ·de· fazer a .feHcidade da Patria. Tudo isto 
enchia-me d·e syn11pathia pela Republica~ que_ eu co·nsiderava 
uma realidade e1n pl'oximos dias. Assim foi que, em julh-o do 
annó passado~ na Assembléa . -de minha província~ disse, quàsi 
con1 a clarividencia de un1 prophet~ que a Republica niar-- . 

· chav.a_ a passos largos~- e que o gabinete Ouro-Preto não . teria 
successor~ na Monarchia. · ._· . . . · . . .. · 

N-essa o.ccasião m,e tomaram é por um :\risionad-o·; é justa
n-:ente o que pód e a·contecer ;com à idéa separatist~ e _faç.D 
votos para que não se realize. . · · · ·· ~ < · 

Sr. Presidente. 'VOU tratar ·do -ponto da. discrii:ninação das 
rendas. A minha -émenda, que é tambem _assignada ~por QU
tros collegas~ consiste em dar á União · eorii:petencia privatiVa. 
para taxar certa-s fontes de rc\ceita:~ e · em attribuit• aos estados 
comnetencia para tributar tudo o mai-s .quanto não se compre
henda nessas fontes . de receita destinadas á União~ conferindo, 
por excepção, -co.mp·etenci:a~ cun1ul~tiva á União e aos e_~tad~s 
em relação ao imposto de :importacão~ porquant<;> a Un1ao fi
cará com direito a lançar contribuições sobre a importação ex-:- . 
trangeira~ e · -os.· ~sf,ados ficarão -.~oro direi~o de deçretal-as só:... 
m·ent~ sobre os . generos .d-essa ·Importaçao que. t1yerem c~n
sumo nos seus respectivos · territorios .. ·· .~ . _ .. · . 

· ·· · Creio que · só por este modo faren1os da . Federaçao uma 
realidade.: · · . · ... · ' · · · .. · · · .. .- · 

· Convém não e~e-cer~ em nossa orientac~, . aquillo' que 
hn 'P01JCO vo-s assignalei~ isto é~ que~ ao contr~r10 _dos Estados 
Unidos. não vimos :da divisão dos estados, nao : vJomos· _da se
paração · d-e" interesses~·· mas 'rin1os da ~1nidade~ do Imper10 e da 
centralização administrativa. · . . _ · · · _ 

E' preciso~. portant_o: {}rear. ·barre l-r~ ·para .que· nao pro
_.sjga. essa centralizaçã'O,. para . ~e ·ena n(lo _venha a~eentu?r
se justamente onde é mais :-perigosa,. no campo . f1nancerrq, 

. ' . . 
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porque .n~ste é qu.e. está a verdade1ra autonõnliá dos· estados .. ·. 
Ora:. àUtDnom1a dos rstados só no .papel; dizer que elles · têm· 
vida· propria e tirar-lhes os recursos necessarí.os. não ·é mais 
do que uma irrisão. umn. zon1baria: e dar-lhes ·a ~utonomia 
da ri1iseria c da penuria. ou outra · qual.quer~ n1en-os aquella 
que resulta do systcma federativo. , : · 

Reservando para a União os impostos dA-sabida, de en
tra.da c estada •de nnxios. as taxas de sellos e os direitos sobre 
a importac;.ão, as intposições sobre titulas de renda federal. 
as eontribuições sobre correios e tclegraphos e sobre ·outro5 
serviços tambem de natureza federal~ penso ter deixado um 
canll)O bastante vasto e fecundo á União. para ·que ·possa au-
ferir todos os n1eios de vida d.e que pre'cisa. e que reconhece 
deve ter~ porque essas fontes de receita! .qu~ são destinadas -á. 
tTnião~ são. effe·cth:an1:ente~ as n1ais producth·as. Assim o 
affirn1o~ não só pela experiencia .do ·nosso regimen finaneeir•.J, 
como tambem pela ·circumstancia de que -os impostos · alludi
dos tendem a crescer, em paiz como este~ que se desc!n
volve todos os dias; C'ill que a industria augmenta~ a immi
gracã<) chega em: 1granàe es~ala e tudo promette · melhora~ e 
Dr05pera~. · 
· IE' tambem para notar. que os im·postos preferidos para 

·· n. União têm de augmentar necessariamente~ . ainda que não 
srjan1 elevadas as sua.s taxas. . _ . 

. Adn1Htindo, 1nesn1o~ un1 ·caso de càlamidadc publica on 
<I c- guerr~ acredito que . a IU-nifio encontraria~ ainda. recursos. 
para -essas eveniualida.nés. 110 aug'n1ento dessas t ::.xas. 

Em todo o casq, não tenho duvida em acceita.r e em-~ dar 
á União o dire}to .. de.- lançar impostos ãirectos <>u~ me$mo~ urna 
contribuição-. s-ob~---· a receita -dos estados, nos .. casos de cala~ 
midade publica ·ou de f;!uerra. Além. disto, em um c_aso de ca-

. ·midade publica ' ou. de ·guerra: . os . estado's levantar-se-ão 
patriotican1ente! para vir em auxilio ·da .TJ:njão, porque assim 
o exigem .. os seus proprios interesses. · · _ .. .. . 

. ·· ·,Já tivemos ·O · ex:e!nplo da guerra do Paraguy, sob o regi~ 
mr:n moTi.archico. com rrue se achava. aliás. menos consorciad-o 
0 povo do qu c . com a Repub lica, e sabemos que as assembléas 
pró\rinciaes ::ç!:ecretaram quotas para auxilio do · Gove~no geraL 

. . ~ós~ que vimos os part.iceulares e .os empregados ·publicos, 
ainda.: . ·<OS de categoria. .. infima. contribuírem oom dona-. 
tiv.-os ou· com uma percentagen1 dos seus vencimentos em favor 
rl~.ssa guerra. não podemos {]uvidar da fraterlüclade e espirito 
de solidariedad~ que reinam entre os brazi1eiros, e que, si já 
·se fazia sentir naquelle tempo de uma po1itica menos ::;ym .. 
pathica ·ás províncias. muito mais . deverá ·crescer e augmentar 
sob -este regimen de · liberdade, de egualdade e fraternidàde. 
(Apoiados e apartes.) · 
. ,_0 argumento invocado pelo illustrado Ministro · da. Fa
zenda, que direi .que foi um arrumento ad te1·rorem,. pelo qual 
aqui nos declarou . que, -ou .~cceitariàmos o systema de tiis·~ri
mjnação de rendas, que está na Cons~ituiç.ão~ e. teriamos~ as
sjm. verda-deira Fedr,rac;:.ão. e com ella a nr·osperidade da for
tuna publica da União erri seu maior gráo~ ou .nos af!tsf!lt·i~
mos desse~ svstema. e. então. teríamos de marchar para a des- . 
hc-nra para -a bancarrota. nfí·o procede absolutamente . . 
- _S. Ex.., falando-nos aqui no exccssn da despesa pública, 
nem teve: em. vista ~ que este accrescimo é, ~. e . não póde deixar 
<i e sér, 1considerado como anormal, como consequente rlo · r e- · 
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giz:nen dietato'r1al, _ :regimen .. de transição ·.de umà: fórtr!~ : de' 
governo; que· s.e dero;ga, para uma }órma de governo que se . 
Jevanfa~ neJn t~m}Je;:t1 · se ~cmbr·9u d\3 que ·. a despesa publica 
tem àe .ser n)odera-q.a, JX>·rque: ·é·.:·este.·q .proprio .dever --da Repu
blica: .que combateu em nome da :economia · dos dinheiro:s . _pu--·· . · 
blicos e~ portanto, não .póde ·fazer despei:di·cios: ·nem gastos inl-
n1oderados .. · · ·· · · -

· Não deve, pois, S. Ex. argumentar co_m esse . aecres:!inlo 
de dispensa~ que eu. 1)elo menos: não fa·ria pesar na balança~ 
quando . tivesse de julgar os . dignos e honrados membros dfl 
Governo Provisorio; porque acho que, si SS. Excs. podiam· 
ter evitado algumas, ou muitas, dessas ·despesas: em todo o 
caso, têm l):~or si a altenuantt_ de se t.eren1 . encontrado em po- · 
.sição de poder abusar, e de ·não · terem escapado a esta lei 
commum a um poder diictatorial - o a'í'bi.tr-io, . o abuso. 
Quando um homem, que co-ncentra · em .-si- tantos podere5, 

. commette algtu.n~ abusos, esses abusos podem ·dei:tar ·de ser 
levados ~m linha de conta, tratando-se de in;;tituir un1 regi-
meu·· novo de governo. . . · . . 

· J?odiamos occorre.t· a esse excesso de fJespesa~ e é talvez 
C• que tenhamos de fazer~ contrahindo .um e.mprestimo: ~ara 
cc•1n elle pagar essas despesas excepcionaes~ extraordinarin.s~ 
muitas dellas ·-=ociosas e outras adia v eis, mesmo porque s6 
assjm poderíamos . entrar em verdadeiro regimen _ financ!ciro 
em relacão :á União. . . .. 

Satisfeitas e~5as despesas assim nccrcscjdas, que não po- . 
oem continuar por "muito tempo nos nossos orÇamentos; re
organizados os nossos servfços entrando:: o ;Brazil · cn1 un1 re- · 
gin)en · -de verdadeira ec-onomia~ pergunto-vos: Não são mais 
que suffkientes os recursos que -lhe podem. dar estas fontes 
de r .enda que lhe as·si:gnaramos: ·e não ·fica perfeitamente ga
rantida a União CO·m o direito ·que . lhe. reservamos de, em 

. casos éxtraordinaribs de ~ guerra ou calamid_ade publica, lan:
Ç~.1~ uma quota sobre as rendas dos estados: ou mesmo, impos..:.. 
tos dir-ectos sobre · os seus habitantes, para .ocoorrer .a estes 
servjc.os extraordjnarios? Dê -certo au·e ·sim. . . . . . . -

O Sa -CoST.tl Ju.NIOR - Si rv. Ex. nos provasse -por a!ga- -. 
rismos que -o · art . . 6° d:á ·renda sufficiente p~ra a União, eu 
.~staria de a:ccôrdo·. ~ . 

' . 

O Sn. !viEmA DE VAscoNCELr .. os - Desejaria ·entrar . n:~:::t.a 
qncslão un1 pouco majs prnfundarnente. jogando~ n1esmo. -e.o1n 
algarisn1os, apesar ae .iá se o haver feito aqu·i nesta Casa p0r 
tantas vezes, que se torna. fastidioso v-oltar a este terr.eno ... · 

:O SR. BAR.BOSA LIMA ·- - l\.fesmo por(rue não estam.os dis
cutindo o orcanlento. . ' . 

. 0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - ... mas; Si voltar de . 
. novo á. tribuna, porque vejo que não n1e · será ·pqssivel rcon
cluír hoje todas as minhas_ .considerações, ·pretendo fazel-:o, 
e talvez hoje mesmo o faca em parte. 
. · Devemos, senhores~ attender a um · exemplo bem frisante 
e que não p6de dei:x1ar de aetuàr n·este n10.m~J1to em nos~os 
espiritos 4e servjr para delle tirarmos ·as ·licçõês que todos o~ 
povos deven1 beber na historia c na vida uns dos outros- ~ 
. A solidariedade da humani·dade é uma lei que ·a ella se 
impõe e que deve reger· ·os destinos· dos _ povos~ d-eterminando 
que uns não possam -fecha-r ·os o1hos aos ex.en1plos dos outros, 
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:t.pJ'Q\-'eÍ Lllndo-se das ~Ua.tl lieções. inspirando:-se· nas :suis deS
;;'t"a~~a.~ ou. mesmo. nas suas felicidades~ para dahi chegàrén{ 
l:~mhem. ao .rn~~•nu gr:io rlc pros!p.erida<:le . a _._qüc.· esses - povos ' 
t•~rn dlf'"~mtlo. \'f''mn~ arfnalnlenle~ d·~· unl certo .tempo a. esta 
parte. d~·~df~ I snr,, flll(' ~ T.Tn iã(l A.nwricana .regorgita .de renda~~ 
Os nH~us nnbrt..'S {'nllega~ sahen1 ·que (fepois de .acabada a, gue!J.'T3. 
de Secces~ão~ <'s Estados l=7nidos preoc.cuparam~se de pagar a 
~l}a ~norn1e di-yida~ a mais a.ssnmbrnf;n divida que u1:11a nação 
.J~Hl1als .contraluu. · 

·Pois bem; a União Ameri·eana~ para a qual se deixou, 
como saben1 todos os meus collegas. e o .disse aqui o iHU:S

. tr~do Ministro da !Fazenda. a. competencia cumulativa para_ 
·tr1.butar todas ·as fontes da -receita . . que :podiam . ser tambem 

. tributadas pelos estados~ ·che~ou a pagar essa enorn1e divida, 
e logo~ creio que depois do seu prin1eiro orçamento~ em se
&U!-da á guerra~ encontrou un1 grande sa)do. No exeroicio se
guinte, novo saldo se avoluma~ nos que se lhe segu.em, novos 
saldos se formam~ e ainda agora~ a despeito de todos os es-

. fo:r:ços empr~gados para. di:minp.ir~e a receita, c~mo se tem 
feito. reduzindo-se os Impostos~ esses saldos teimosos~ po1 .. 
a~$in1 <lizer~ caprichosos~ . cori.1o ·que para affirmar aa 
D1·Ufndo que a .grandeza <ie um povo está justamente 
·no acerto, no tino . . no ~riterio, na prudencia, com que são di-
rigidos os ,seus destinos; ·esses saldos sempr~ avultados se 
impõem~ atordoan1 os ·estadi.stas am-ericanos. amedrontam o 

· commercio e; com·o que~ · an1eaçan1 to_dos os dias de uma crise 
monetaria. 

o. SR. Z.~1A - ._A nossa tendencia aqui é para o· deficit; 
o .deficit -é que não ame_drronta. (Riso.) · · 
· \0. c SR. MEIR..-\. DE·' .. VASCONCELLOS - Os meus ·colle;gas co·m~ 
pr.eh.enden1 que : .trogo· est-e ·e:x.e.mplo de pujança de receita 
para' m.ostrar que.: não devem.os deixar á· União competen-cia 

... ·cumulativa com . os . est.rudos para tributar todas as fontes de 
>-re·ceita, · porque havemos de · chegar a esse resultado; muito · .. 
mais que os Estados. Uni-dos~ pela tendencia que .temos _para 
a centralizaç;ão. e os estados hão de continuar asphy:nados 
e .pobres~ n1esino poTque~ devo accdniJuar. · quando se nota 
essa ássombrosa pro·speridade na União An1ericana, quando 

. os s:eús ·cofres regorgitam de- dinheiro, muitos . de seus es
tad()S luctam com: pesadas dividas~ e não são lá muito prospe-
res. - · 

A abundanc.ia de receita é tal para a União norte-ame
ri.cana. que os Estados Unidos pagaram toda a sua divida, 
menos·· ·a.quella parte que não podia ser. reembolsada aind~ 
porque · tem prazo certo e os possuidores de títulos en~en
diam que não deviam recebei-os~ potx]ue delles a:af~riam 
juros magníficos. interes·ses muito bons~ e não. ·podiam s ... er 
obrigados a acceitar o reembolso -dos mesmos tltuJ.os, ·senao 
nos urazos marcados nos respectivos emprestimos. . . . 

· Entretanto. a receita tem sido tão a.Ssombrosa, e eontinúa 
a sel-o. ·que o0 Gov.erno Federal entendeu que~ só para · dar a~~ 
plicação a tanto dinheiro accumulado em -~uas arcas, _deVIa. 
dar . premi os de 40~ ·::: 50 e 60.- % _ aos p~ssu1do·res det t1tulos 
da div-jda· publica, para que elles . acceitassem o reembolso 
d-esse:; titulos ~ · · · · -o SR.' ··ZA..:."\! ... \ ··- Podiam, bem, emprestar-nos·.· :_ 
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. . ·.O S~ Co~'.rA JUl'HOR -'~,[~s tudo isso se deu ·coin o Sy$ten1a 
tr1butar1o que \~. Ex. defende? Parece que: foi, antes, oom o 
systen1a do prOJecto do Governo. 

9 Sn. MEIRA DE YASCQ'NCELLO.s - Bem: mas vê V; Ex. 
que Isto é un1-i:nal. · . · 

O SR. ·CosTA .JUNIOR -:- Acl1o que n~o é; e s( é um 1~1al~ 
eu o quero para o n1eu pa1z. 

· 0 SR.~ MEIRA DE VASCONCET .. J.;OS ~ 1\ias, .(levemos evitar a 
plethor!l~ esse engorgitamento dê riquez~ d-e força no Centro, 
asphy:nando as extremidades, os membros da União com 
prE'juizo das suas. rendas? E~ este o exemplo que tràgo. 

E é pre1ciso observar aos nobres d.epu:tadós que esses pe
rigo é n1uito mais -digno de nota entre nós. deve ser mais 
evitado do que devia ser nos Estados Unidos da _4..merica do 
Norte; porque~ con1o já disse, alli a autonomia, .que os es
tados já possuiam~ importava um correctivo ao regimen fi
nanceiro estabelecido~ e entre nós dá-se o 'contrario: o regi
n1en de centralização. em que vivernos, deve aggravar n1UlV.1 
1nais a sort-e dos estados~ concorrendo para que esse facto, 
que alli se esUb dando, p:ossa dar-se aiqui com muito maior 
pj'cjuizo para os Esl_acJ.os Unidos do Brasil. 

o. Sn. Pn.EsiDEN'rE- .Lembro ao nobr.e Deputado que está 
exgottada a sua hora de fallar. 

0 SR. MEIRA. DE VASOONCEJ.-LOS - Vou .concluir. Poderia 
citar mais, para a,ttenuar o argun1ent.o que se invo·ca em re
la~ão aos grand€·S ·encargos que pesam sobre a União e a 
impo.ssib.iliclade de poder -ella prover a todos, sa;tisfactoria~ 
lnente~ si~ porvent.ur·a~ não he deixarm.as a faculdade de: 
conjuncta:t11-ente c:on1 os estados, tributar todas as font~s de 
receita; po.deria~ digo! ·.citar ta.mbem o facto que tivemos 
1p10r occ.asiãci da nossa en1ancipa·Ç~ão d·o reginlen -coloniaL 
En1ancipárno-nos. em .Condições financeiras muito mais pre-
carias, tristes n1esmo . · · · 

O SR. -~~NIBAL FAr .. c..~o - Esta situação. a de 15 de no
Yenlbro, ,.·oi a nyais prospera que ·tem havido no Brazil em 
épocas revolucionarias e ' . 

O SR. MEIRA DE VASCOiNCELDOS - E' verdade .. 
Quando passámos do regimen colonial para o -da nossa 

Ind-ependencia, não tínhamos~ sequer~ finanças; vivian1os en1 
J)Orfeito. :C1.1a<Jos, 'a .nossa r_eceit~ era ~inima; logo após _a p;-o
clam·ação da Indepe:ndenc,la! foi preciso que um banqueiro 1n-. 
oolez viesse en1 auxilio, do. Brazil, pondo á disposição do Go
~~erno os recursos necessarios para prover as grandes de-spe
sa:S que r e sul tavarn do facto da revolução.-

0 SR. A . .:..~NIBAT ... FALCÃO-·- Houve um em.prestimo secreto, 
e a prin1eira lei de orçan1ento foi de i827. · 

0 SR. ÚEIRA DE VASCONCELLOS -· A receita de 1823 . foi 
de tres n1il e tantos contos, facto ·que~ por. si~ devia a.Sson:~brar 
os homens druquella época, si não fossem bastante patr1o.tas 
c não previssem o· futuro, para não se aten1oriz.aren1 daquel1a 
situação. O mesino não se d{ti a~tualmente. Então~ etn 1S~5 
0 1826, o · accrcscimo :cln. d('sp~sa importou em cerca ou· U)al'S 



. d~ metade da receita, e hoje= por muit{) éxaJggerado qúe seja o 
augmPnto da despesa publica~ em todo o caso,· não atting·e a 
sen1elhante proporção. Naqtie11e tempo o' 'paiz era novo, in-
· f ante. · · · · · ·· · ··· · · . ··· · . · · 

'Ü SR .. AN~IBAL FALC..~o - Havia menos sciencia e mais 
patriotisn1o. __ · · 

0 SR. :M:E!RA DE VASCONCELLCS -· Hoje~ .O Br~zE orgtJha
se de ser civilizado e . tem asson1brado, não . . só a· America, 
n1as todos os povos cultos d{)· Universo, pelo seu· cres·cente 
desenvolvimento. · 

Por -consequcncia~ nestas ·condições e, presupposto u1n 
gov,!rno sensato. não devemo·s ter receio de bancarrota. Se
nlelbante receio' ilnporta um ·sar.casn1o ath·ado á face deste 
povo. . 

10 Sn. ANNIB.:\L FALCÃO - Flez.-se un1a revolução de 
· graca. 

O Sn. ZA!v!.,-\ - E' bon1 não ·apusar. 
, O SR. 1\IEIR.\ DE V.ASCO-NCELLOS - Peço desc_ulpa ans 

meus collegas por ter occupado a sua attencão por tanto 
ten1po. Lanwnto que a hora não Jne pcrn1itta tratar da dis
criminação das rendas com o desenvolvimento que requer a 
importanda do assumpt.o. o que en1 breve farei. 

Não concluirei o n1cu discurso~ sem responder ao aparte 
·de un1 dos meus eollegas, de que 'não deven1os terner nenhun1 
perigo, que mareharnos en1 n1ar .de rcsas. 

UM Sn. REl:lRESE..~TAN.rE - Não disse tal. 
. -

0 Sr::.~ C\l:EIH.A · DE VASCONCELLOS ___j Uma cou-sa nesf..a 
Con~tituiçãq, antes'~ de: tudo~ deve pr-eoêcupar-nos - é que os-· 
estildos não podem. :receitar o regimen financeiro -estabel·e-
ci·do pelo projecto de: Constituição. c 

. Si ínsistirer:n, vere1nos os estados, que Já· não eran1 pros
peras~ que Iuctavan1 com innun1eras difficuldades, completa
nlente decahidos. 

· Ba::;ta lançar as vistas para os estados do. :Nor.oote. 
·Pernambuco, esse bravo leão~ que n1archou semp.re na van-

güarda da Naç-ão Brazi!eira, decai a o'lhos vistos. · 
As suas estradas de- rodagen1 acham-se . abandonadas;· a 

sua lavoura vive a braços· con1 uma longa crise~ de I(!Ue está 
longe de sabjr vencedora; a. sua indu.stria permanece asphy
x!acla~ por falta de meios~ não que ella não os tivesse~ mas 
·porque todos eran1 poucos para sere1;n sorvidüs pelo mino
tauro da 1\'Ionarchia. 

E'; pois~ preciso que a Republica não se ~onverta nesse 
1ninotauro: é precis·o não distinguir Norte e Sul. e não des
enrarmo::; 11111 s6 momento do5 h1teresses de todos os estados. -
Conven1 não esquecer nunca que a F-ederação parte da jus
tiça na cliscrín1inação das rendas. . . 
. Si não se consultaren1 :ess-es interesses. si não -forem O! · 

estados dotados de rnejos necessarios para ·o desenvolvimento 
dDs seus serviços, para o impulsionamento das suas indus
trias: si. ao· :eontrario. foren1 elles esbulhados de seus r e-·· 
cursos e~ portanto, ari sua 'rerdadeira autonomia. vó,s, que 
ides votar esta- Constituição, podeis ficar certos de que. · no 
fin1 elas contas, tereis votado uma Çonslituição, mas, Lamhcn1, 

/ 
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·tereis deixado no-seu. b_ojo - ·p germen· da ,separação. (Apetià-
. dos; muito bem.) · é · _ ~ · · · · ' . • • 

o. SR. -.<\..~NIBAL FALCÃO ~ Serâ a .Constituição de 1824 •• 

(O · orado'r é te~i~itado p~r· ,;,uúo$-Srs. representcúnes.) . 
· · O Sa. EsPIR.IT-o S.-\.."'iTT (pela orde~) ~ Requeiro a V. Ex. 
q11e adie a _ discussão, Jll>r _ não ·haver mais numero. 
~ 10( SR. PRE~ID:J~ ..... ,~TE - Desde que nã:O ha ·numero: não 
posso consultar a Casa. - _ . ·: 

· _!()I" SR. · .Jo·sÉ l\'l:-1Rl.t\NO - (pela-ordem)-~ Sr ~ Presid-ente, 
p.enso que V. Ex. está de uma severidade pouco compative1 
com a nossa situação. · 

O SR. PRESIDENTE - Não sou eu, é o Regimento . 
. O :S.R. JosÉ l\iARIANo- V. Ex., neste moilwnto, não pódc 

estribar-se no Regimento. · · 
O Regimento não facultava que se abrisse a sessão de

pois de passada a hora, entretanto a sessão foi aberta quasi 
que por um acto dictatorial . . -
.. O SR. Pn.ESIDE.~TE - iO Congresso foi êonsultado ncsie 
sentido .. 

0 -~n. ~TosB 1\fARL<U'O - · N.ão ponho en1 duvida. O Con
gresso quiz da_r uma: prova de ·que estava animado do melhor. 
desejo de apressar os seus trabalhos. 

O SR. - PRES!DE..l\iTE - Pec-o ao nobre Deputado que me 
permitia ler o artigo à-o Regimento. · 

O SR. ·• JosÊ MA:à:rwo --< CoTh.~eço ·o artig~ do Regimento. 
V. Ex;, que ébom, -que ·é humanitario, póde por si tomar 

o arbítrio <le suspende'r a sessão, e· nós amanhã lhe daremos 
um . voto _de adhesão neste sentido. 

· U~f. - SR. REPRESENTANTE - ·É iSSO·: é b:8Uo, _mas é 'illegal. 
O rSn.. JosÉ 1\fARIA'NO - · Nãq poden1os trabalhar a essa 

hQra.. -
. -

O SR. PRESIDENTE - Não posso attender ao pedido do 
1lobre Deputado; esta Gadeira não é nlinha proPTiedade. O 
art. 35 de nosso Regimento é expresso - (lertdo) : «Si, po:r 
motivo de den1ora. a sessão teomeçar depois da hora rctgi
Inental, durará o · tem.po nec.essario para completar quatro 
horas de effectivo trabalho.» A aiiegação do nobre Deputado 
não · procede, porque· o Presidente, ao abrir a sessão. mos
trbu duvida em fa.::er funccionar: o Congresso: ~ o ·Congresso 
resolveu no sentido affirmativo. 

O SR. ZAMA - Nesse caso requeiro · que V. Ex. applique 
· bs meios materiaes de que falia o. Regimento. ,. 

O SR. PRESID&."''TE - Tem a pàlavra o Sr. Espirito 
Santo. · 

O .SR. ZAMA - Como se obrig:1. a failar, nesta hora, a · 
terceira pessoa -da. Santissima Trindade ! 

o Sr. Esnirito. Santo - Sr. Presidente. tendo de f aliar 
crn hora tão adeantaõ.a, quando, além disso, · me :co~be a pala
vra de surpresa e eu me acho c_ompletam.~nte fatigado, fo~-
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~~mente es::;es n1otivos devem -collocar-llle na contingen\Cia 
de não justifiicar o ineu plano de:discrimínação de rendas .a{) 
alcance das minhas . Jor{tas. . . 

. Si~ de: ac-côr-<io con1 o -niodo g.eral -de considerar a questão, 
~() procura como qti e estabelecer a: concepção do plano da Fe
deração, sujeitando a esse plano as diversas contingencias a 
que ~P. v<?,em . ::;njeitos os P.staclos~ considero o facto de un1a 
maneira div-ersa: atte.ndendo · a que todos!' na preoccupação 
da pol it.ica. deYem ter en1 vista.: principalmellte, a applí0ação 
pratica dos meios conducentes a melhorar o estado de um 
povo. 

Eu ·quero~ antes~ acconunodar as fórn1as -de governo á nossa 
Patria. do que aecon1n1oda:::· a organização della a uma fôrma 
politica particular. · :_ 

.Julgo~ Sr. Presidente, ·Que é ponto capital nesta ordem 
de investigaçqes, termos ·conio rnorte de nos~a,s eogitacões, 
f!xar de um lado a melhm.· condição de vida dos estados~ de modo 
a não prejudicar a unidade~ ·e de outro Jado ampliar os. meios 
de expansão da liberdade en1 sua-s diversas espheras de acção. 

Eu poderia~ , senhores~ en1 tern1o3 mais precisos~ dizer: 
Encaro as nec~:ssir!ados da Federação Brazileira. não c01no 
republicano que olha com uma .ctedicacão platoni·C:a para uma 
fórma politic-<1~ mas. díversan1ente~ con1o homem pratico~ que 
está acostumado a ·con1prehender os effeitos perniciosos, re
sultantes do systema da concentração politi·ca. 

De accôrdo, portanto, com ps principios que acabo de es
tabelecer. direi: Toda f~ qualquer n1ed1da que ten1 PO!' :fim 
-estabelecer regras e l)tinei-pios directores de uma nacão~ não 
aco:rnpanhando as condições naturaes~ as exigencias verdadei
ras ·que se impõen1 espontanean1ente á sua urg.anização~ se: 
tornam odio-sas~ tendem . a cahir, e o goveri?:-o, por sua ~Vez, 
tem exhibido as verdadeiras provas praticas ae · sua inconve-
nien·cia. · · .-· . . -· · 

· E' mais uma razão que reforça o ponto de vista com que 
vou encarar a questão . . 

!Preoécupand'o-se o organizador do .proje~to de ·Constitui
ção~ co::-no se têm preoccupado -torlos ·aquelles que ·posterior
mente trataram deste proJ ecto~ de basear a questão dos re-
1cursos financeiros :dos .estados e <la União na discrin1inação 
de rendas. o resultado 'Consiste em ficar a Unjão BrazH~1ra 
]Yr·opl'iam,inte. <:om 133 . i05: 440~, c os estados com ........ . 
1U.700:100$000. . 

0 StL GABI~O BEZOURO - iQinde -colheu esses dados ? 

O SR. EsPIHITO S:~~TO - No orçamento da receita e des
pesa de -1 890. 

O SR. GABLNo BEzouRo - De 1890? 
10 SR. EsPIRITO SA~TO - Sim~ senhor; si quize~ verifi.~ar, 

mande ver no Thesouro .. 
O 'SR • . GABI~o BEzouF~o - Não~ senhor;. eu não tive e 

desejava saber a fonte. :. ·· 
10 SR. EsPIRITO SANTO -Eu o prÇ)-Curei parti'Cularmente.; 
0 SR. GABI.~O BEZOURO - Alh! :particularmente? 
O SR. EsPIRITü SANTO - .Sim~ senhor; pelo desejo~ que 

f ~nha~ de f.ra tar· da eau~a geral. 



· T01nandc• este .. tL-alJn:lhu~ YOU ~- di:Scutir os . effeitoS. pratico~ 
<1o~ ·S)"stema . -de diserim~naoã~ .de rendas firmado pela Consti
_tul~ao, tendo 110r base o orcameilto de 1890: ·· · - -: .: 

·Organizei, de. a:cc<)rdo con1 estes dados~ un1 quadro qw.: 
nos ·yai dizer. com 1inguagon1 eloquerite~ quaes . são os r.'):;ul-:
ütdos rcacs; ainda n1ais, este · quauro .está .organizado ·.fle :n10(h 
a provar .quaes os effeitos ·que 'poder-ão resultar das :priooi
JJ~ws propostas qv~ ~e tên1 ap:Z·esentado no sentido ue re::;ol-

. ver a questão e~ ap.ós estas ob::.e1·va~ões seguras . e firmes. clle 

. apresentará; a maneira Ilela qual·. julgo n1ais razoavel a so-
luc.ão. · 

Pois ben1: eolllo -eu ia {i]zendo~ o proj-ccto ·de Constituição 
e:5tabelec-e a 'Clisc.rhninacão de n1odo · tal~ que, fie~do a Fe
deraoão con1 os ünpostos de · import.a~ão e marítimos~ os de 
'~'-•rre i o. ."-i~l1o.... .:•te.. u:; do art. 6 .... ' e nc.ando os c~t.ados com 
us impostos de exportacão: territodal~ de transn1issão <le. pro
ll deda-dP. etc .. temos q·lll~ -a re1Hla dos estados ser-á r-estrida 
<t 28.260 :000$~ do:; quacs. abatendo-se . 1-1.790 :900$~ deve 
fi<'-:U' a (I~ n~t..w lo~. 1Jl"'OJ.n·iamcntc. a quantia de 1G. 790: tüO~ooo. 

YL nw~mt•. ·lll) qun.dro a]lt'esentado aqui, anteriorment~~
.llf'ln ·· ~f·uutlor Jl11y J3arbo~a. a quanUa de 15· mil -contos . 

E' po~siv{'l quó haja -qu.alquet.~ j'alta !,)equena neM.c' dado:-: 
por mini apresentados;_ a;;sim cOmo não se !póâe -estabelecer 
~~ru :tb.soJn to que elles= -dove1n servir para. as oc.ir.cun1stancias 

.: presentes: n1as ·a::; relações entre elles não po·d~riio ~:\:-pe-ri-
JIIentar alteração IWOfunda. · 

U~t Sn. HEI>RESE~1·.\NTE - ':-. Ex . . não poderá pu.tilicar 
. f.l wappa:? 

O ~n. E:-:'PJnrro· · S.A~1·o - . Certan1ente~ pois é sobre elle 
(J u e Y(Ht d i~cut.h·. · · " 

. . tbt _.$n. ru~vrmsi::sT~'-NTJ:: -· .Aocho-o tão. lJ•:.m. que, ua 
1nin h a ol'>ini~o~ dcvja · tamben1 ·. ser pubtic-a<:Io .. -

.. O .Sn.. }~sPIRrro ~s~\.;.'T·,) - Poi:S bctn; eu o pnhlicareL . 
· (.:.:\ pá-rtc.y.) . . . . . 

Tomo como. l•ase da. n1inhtt Ul'!h'Uineutaoão o s~DUinte . 
principio:: a .Fedei'ação se torna. fôrma. ~c govet·no prel"el"ivct 
dr~ntre aqneHas que p-ertencem ao g-overno.repu]!lic.a.no; porqn_(:. 
:obedecendo ao;; . pre-ceitos geraes do poder nac10n.al: por n1e1o 
~le uma "'~rdadeira delegação~ a ttende ainda. ·I:tai~ t~~ cxigen
da.s da~ }t)('él1 id<lde~. rlr maneira CJUC a acr-ão do poder ~c va.i 
desen:·n,lvendu cn1 ésphora~ diversas. de modo. a adaptar-se · 
de prontpt.o :i~ exigenc.ias Iocaes . · · . . · 

. De~ta .JlUl.neira se í'órn1a :U:lna grande entidade nac-io11al. · 
. t•:.H;-.lo tOinc.' eleli1ento::; componentes outras tantas · entidades 
1'"i·l'c .•í(am•~nte disc.rilnina:d.as; vcrda.dcira..s·. pe~soa~ poliUe:i .. 
ton~(·r·\·ar.ldo para con1 a · "União os 1uesmos direitos e rela\:.ões 
.que eon~(·.1~va.n1 os ddadãos en1 rcla~ão a un1 Estado em -par-
t.ieular. · . . 

.E 1-!:St.a verdade est-<1 tão acentuada no espirito de todfJ:::. 
·(lile Ycn1os 1rat.ar-sc a càda -mon1ento · <la . autononlia dos e~
·tados .. ,Pois bem; _em n{)me ·{!essa autonomia,.· vou· estabekcer 
t.I.Ín prinêipió de disc.rin1inação de ·rendas!' de n1odo. a tornal~o 
ainda n1ai:;;. al)PliC.aYel ao rcgin1en den1óeratie·o ~ 

· .. ·. · Os cs.t.ados são pessôas autono1ui-e.as ;perante a. I;'nião; c1 
·e·m. relaoão . 5 qu-ost~o financeira, são verdadei!OS. ·c_smtrib~
tes~ os estados· têm suas rendas: clles contrJõturao com a 

rn 
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sua. quota:, indispensavel á manutenção da União, e ficarão 
com aquella que · se torna necessaria para as suas despesas 
!)articulares. . · · · . · 

· .Mas!' pergunto. em que condições se deve estabelec-er· este 
tributo dos estados em rela~ão á União? Não é questão nova. 
Será novo problema , saber qual a base de ·tributar o indivi
duo em relação ao: governo a que pertence? 

Não. E' uma,-o,questão perfeitamente elucidada. 
O n1odo n1ais nat.ural de ~sta.belecer o in1posto é torna1-o. 

quanto possivel~ proporcional á renda do contribuinte . 
.:\eho. enUin. que. em priücinio. os estados deven1 concor

rer para a União na razão directa dos seus recursos pecunia
rios, na proporção das suas rendas. ·(Apoiados.) 

Portanto, qual a verdadeira discriminação das rendas? 
ü tributo dos "e· tados -para com a F-edera cão deve s ·r pro
porcional á totalidade das rendas arrecadadas nelles. 

Não 'Constitue objecto de l)reoooupação a maneira de pro
ceder a semelhante arrecadação. Si a renda se refere áquel
!es interesses~ cuja con1pétencia de tributar pertence á Fe
deração, deve ser por esta arrecada,da; si se refere áquellas 
fontes, éujos interesses economicos giram na esphera eir-

-cumscripta do territorio de um Estado, deve ser arrecadada 
por·· esse Estado: mas, urna vez feita .esta arrecadação, não 
pr~isa haver discriminação da fonte de onde partiu.. Toda 
a discriminação a. este respeito ·é simplesmente subtil e acei
dental.' 

UM Sa. REPRESE.STA.~ - · E' o que leva á disparidade. 
O SR. EsPmiTO SA~To -· - Sem duvida ... 
Antes de estudar este asSullll>to em si, vou mostrar que . o 

systema da Const.ituição e todo.s aquellcs que têm sido apre
sentados pcccam .pela ba.s.e, J}Or não a.ttenderen1 á verdadeira 
.conrepcão que a scieneia permitte estabelecer sobre a ·na
t:ureza uos impostos. -

J)iz-~e aue quaesquer ~endas resultantes dQ imposto ~ie 
importa.cão devem. pertencer á Federação, e as de exportação 
a-os. estados; porque as primeiras só d:evem. ser tributa1as 
peJa Federac_:.ão~ u1na .vez que influem nos interesses geraes 
e internacionaes. ~ as seguudas devem ser tributada:S pelos 
estados. porque- · ~o referem, particularn1ente·, aos seus inte
·resses er.onomicos. Diz-se. ainda. que a intervencão desses e~
tados ·sobre a .Federação importa uma invasão de esphera de 

· attribuições~ -constituindo a intervenoão desta sobre aquel
les um atrophiamento dos interesses looaes. 

Perfeitan1ente :de accôrdo. attendendo á .questão debaixo 
:do ponto ·de vista economico, tendo em vista a influencia que 
p6de exercer a attribuição de estabelecer o imposto por parte 
dos e-stados ou da Federacão; n1a.s, o resultado desse im·pos.to 
·é o dinheiro, e este~ depois de arrecadado, não · p6de trazer .o. 
vestigio da fonte de onde partiu. · 

. . Quanto á competenciá. de tributar, não. resta duvida que 
se. deve · estabelecer a .. discriminação da renda; quanto . ao di

. 'r~ítõ · tte possuir o resUlt-ado 4o trihut_o, ha _nma duvjda com
pletá e àbsoluto.. Tanto pertence a um· Estado o tributo ar
recadado por meio de uma imposição geral, . quaitto lhe per

- 1 hnr.P., aind.a, o tributo arrecadado por n1eio de u~a decreta~ão 
.. Jocal.. : · · 
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, O imposto sobre ~P.Qrtação, l'eferind~e aos artigos que 
t•::m entrada · en1 um Estado qualquer, versa sobre· valot·es 
que devem ser permutados nesse Estado, e, bem assi~ os hn-
postos de exportação.. · . · · · · · · 

· Nós saben10s, por un1 prineiJ)io economico, que a in1por
tacão~ como a C:\."])ortação~ equivale aos termos de uma troca 
de artigos por artigos. ou de artigos por dinheiro. 

Os productos, assim como o dinheiro. ~ pelo qual elles po
dem .ser permutados, represe:p.tam nada mais do que serviços, 
e esses servicos pertencem em regra ao Estado no qual se· dá 
a transaccão. · 

Com que titulo poderá a União reservar para si as ren
c.~as úos impostos de importação, de preferencia á dos impo-s
tos de exportação? 

Esta . representa um serviço, .que só poderá ter compensa_. 
ção em especie ou em dinheiro; mas, não é a fórma com que 
podem ser reve.stidos os .serviços prestados, que altera a es
sencia do valor contido · nelles. O dinheiro representa o ser
viço sob a fórma de moeda, de artigos ou de generos, <:>s quaes 
são todos obj ectos uteis ao consumo das duas partes contra-. 
otantes. 

Pergunto : O fado de ser o ·serviço expresso em csp.-Jêies 
diversas é que eonstitu e o titulo bastante para discriminar a. 
-propriedade em dive~sos possuidores? Por certo que não. 
Nestas condições~ Srs., si não é possível estabelecer a me
nor duvida de .qu~ as taxas de impostos sobre os generos im
portados e generos exportados são valores accessori~s a esse::; 
mesmos .generos, a propriedade dessa taxa. a quem ipertence?, 

Ao agente que faz a transacção. · 
Já se vê que não se póàe dar á União ou aos estados a 

tu·cferencia .Qa posse da renda resultante do imoostN, pela 
unica razão que firma a . conveniencia por. parte dessas duas 
entidades políticas, de tributar . as mercadorias. . :: 

Entendo .que ~c deve facultar ·á · União e aos estados a. 
attribuição para decretar os . impostos; mas não: reeonheç:) 
a necessidade da discrimi~aç~o das re:ndas resultantes, por
que ellas pertencem aos estados que as produzem. ·. 

~- Estabelecido con1o principio que os estados são pessôas . :... 
politicas, o imposto sobre eiies deve ser estabelecido na razão 
de suas rendas; porqUe, senhores, , a primeira concepção que 
d cve servir de base á ·-pratica de um regimen livre é aquella. 
rnn virtude da qual todos devem ser tratados eguaimente ne-
ra.nte a conectividade. · 

Por .que razão, á me.dida que se pretende affirmar a· 
. tnaior efficacia do principio da liberdade em relacão a uma. 
associação {i.olitica, se vai ao mesmo tempo estabelecer o 
principjo da deseg:ualdade. do monopolio . . das contribui~õe~ 
por ·parte de uns, .e do gozo, da isenção ·do tributo por parte . 
de outros ? E' justamente este fa~to que decorre de uma ma
neira irrecusavel do systema da discriminação da renda apre-
sentada pelo projecto de Cons"itui~ão. · 

· Quereis ·ver? . 
Sendo a totalidade das rendas dp Estado, de a-ceôrdo co~ 

este quadro ( 7nostrando) ~ f 4.9. 89·5 : 540:aoo~ ficam para os · es- · 
tados 16.469:100$000 . 

. Procurando a relação de proporcionalidade entre esta: 
quantia e a .Primeira, · temos que ficarão para os ·e~t.ados 
·20 % da totalidade das. rendas de toda a. Uniã~:._ 



Para l1aver (• principh• da equidade da contr·ibuição~· ·seria. 
Jlf'te~;-;:n·io mw c:~1da um do~ · diYc·t·sos ~~4ados contribui~~!' 
f~orn 80 % rle Ruas renda~ totaes. van1os a ver si isso .se dá! 
Si ·:é verdade!eo o principio da discrimina<.;ão da .:renda~ tendo 
por ha~:! os imposto~ de in1portacão e de exportacã·o~ ve:iam0s 
~j elJe aftendc ao prinéipio alludido. 

Por e:;;1n i.abella s•~ veeific.a o ~eg·uinle: 

. . . o Espirito· Sani0 ·.contribue cC01n. ·4ft ·o/o de --suas-renda5'-.-· ", 
Hahitt. tl.llH $(i c;; . . .l~'i Yai ah~m da quarla P<l:l'l.f!. 
Serg·i pe~ con1 50 o/o. · 
.Ala:g'ôas~ con1 84 o/c . Tão fraco ern seu~ J'eCt!r~o:; p:•

(·uniario~ e. assim mesmo. ainda tem de vergar sob o p.e:::(' 
·da exa·cç.ão! · 

O ~R. OrrrCICA - · Valha-n(·~ esta con~G1ação! 

O SR. EsPIJUTO SA~To -. Pernambuco contr-ihuc cn1n 
89 %. 

Parabyba. com Si % . 
·n.i ,i tir·an.dt! ,do Snrh·. c0n1 .19 ~lo. 
·r:,-~:n·ú. :·nrn 8~1 9~. 
O SR. · B ,\P.BnSA L DI.\ - Ane:::m· da secca. 
O SR. EsPlRITO SA_,"'TT - E' verdade. 
Piauby, con1 82. %. 
Jfaranllão. com 89 % . 
Pará. c.om 69 %. 
:\ma.Zonas. com 67 %. 
S. Paulo.· con1 58 o/c • 
Paraná. eon1 52 o/c . 
Santa Catharina. con1 SJ o/o • 
Rio Gra·nde do SuL con1 82 % . 
l\fatto Gros~o. ~con1 · 9-2 % . 
·:\ra~. nnlai ht~m: B. : Paulo .. com 38 (lc. 

O ,S1:. _\XTÃO P~un"' - E-~ 0 mais feliz de fodos. 
O SR. BAD~\RÓ - E :\finas? V. Ex. não ,;;e r_efe:·iú a )fina;-;. 

O SR. EsPmiTO s_L\,."\iTO - Digo que não se póde estabéle-
{!(~r e~tudo en1 relaoão a l\finas e Rio ·de .Janeiro~ pnrquc tiS 
suas rendas são incJuj-das nas da Capital Federal. · 

O SR. BADARÓ - Só·? S. Panlr.• tarnbc:n~ -Es.piriio ·~~ a-:.1~ ,, 
c- Bahia. 

0 Sr. . ESPIRITO ~AXTO - ~·ão. S. Paulo tem tl .Al !'ar:dt;!:fl 
·fie• '~anto~ . ~fio '.:~lc'\s doi:-' c:;t.ndn,:.;: P Go,yaz. Ho !'odo I n •:::: ,. -:.~ 
l"'r e;O;ta razãc• que :::e dá f) faeto d1~. ao pa~~o~quP. o~ hnnr ,~t(l5 
:de importação t.otaes se elevan1 a 149.895 :5-4~os. ~ô na Capital 
rFederal estes iln.postos renden1 82.779 :8008-: 8 porqu ~~ ),)ara 
e lia concorrem )Iinas c Rio de .Ja-neiro~ assi1J1 ;?Om0 Goya7. • 

..:\ · renda federal (~ dP 1.:?t.G:35:5 .. }0~: 1nn.~ a rt!nda da ·Ca
·1Jital anda em 70.9R8:800B; ao pa:::.so !iuc terno~ 28.-:?·G():OOO!:~ 
(;onlo conse·queneia dos in1po~to~ de t'·xp·:d:H;ão. tr·an:;:mi ·5~ão 
d8 prc•pri.e-da:clc em toda a DnHin. I! . 790 : :JOI!~~ sãD atn~t~a
da.clos pela Capital Fr:lderal . 

. .. • Já se. Vf} .que ahi estão accun1ulados ,·,.;; irnpnsto.::> de }fi nas 
•· Rio de .Janeirr:. cn.ia 1JU.iantn não se pt'íd•.! avaliar. r1rH· nfic., :-:e 
ter DS algarismos das 1:aesn1as renda.s. · 
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·Estahelooida · a quota equitativâ dos estados e. compa
·rando as rendas geraes~ ven1os qual a diffcrcnça ela-; eontri
lnth.lil>s dos ~~slados_ -ern rr.•Ja~·ão ao que d~Yian1 eontrihnir·. 

lh~ferir-me-ci a alguns rBtado.s. • 
·A Hahia. q1.w I em J 1.:3-'17 :,IOCI$. elo l.olal dt• :--ua:; r(:tH]as 

ü.788:450$ são resultantes •dos imposf.os de i111P(II'tae.fin >fi
eando :cmn un1a renda particula,· de 1.528:650BOOn. 

-- Attendendo á relação -de 2() para .'~O. v o mos qué a P.<l hit}. 
r·ontribue con1 mais 7:34 :73-í$000. · 

·.Pernamhueo contribue c0m '1 .ü:?7 :StM;; mais tln qnn de
Y•~ria c.ontribuir. 

A Par.ahyba contr·ibue com ma i5 do que <JeYia: ..:\.l:lig·.lla:::. · · 
con1 ()8 :000$ n1ais do que devia: o Ceal·:í. 187:000$ rnni.õ; -.:lo 
qu~ -devia: Piauhy·, com n1ais 10 :000$; Maranhão. com mais 
217:0008: ao passo .que o Par;1 (~.ont.J'ibur ~~om mf\,ÍJnr· qua.ntin. 
d•~ DR7:~1:i-í~ : :\ma.:lo-na:.:. f:{llll ·1:?2:000$ mPnos: ~- Paulo 
~ ~o1n :! . ·;:;:- :tiOnB nH!nU~: Paran":i. ~OI :noo~. r• ~anl a. f:atlt:nina. 
eom 11. :000$ menos. · 

Já~~ Yê que~ de n.ccDr-do r~.om a discrimiua(:ãn da rPnda dP
nlg-t ms · ,:.stados~ uns c.ont-rihtH'I11 r•xr('~sh:arn~)lt.f· pa1·a mPno~~ 
onlrns _ P:xcri=:si:vamcnt(~ r1m·a n1ai::. 

E' .- ~ ,·irlf\n1.e. pnis. fJllP .. o~ HJ o/c ~ o~ I :5o cjt! rnw f t·-m ~ido 
1)l'flfJ(ISto~. ·~m ·nada fa.r.nm dr>~apparcr·er· a in iquir1adn lW di.~
! r· i hn i eão da l't~n.da do~ .... stad4}5 .: 

Para estabelecer de modo cquHat.ivo a di;:;c tirn i naç:ãn das 
rendas na Frdeíraç:ão l~razil cü·a. nu !ll( \ l1.•mhr-ci dP a.p1·rsentar 
nma emenda eonePbicla. da f6rrna. por· que pa~~o a lc·r ~:ti: : : 

«Additamcntn -.- Cnrn a. ntrmr·r·a(;.ão de nrt. 6 rlcYe :=;t~r 
incluído no _proje-cto de Constituição~ depois do art. 5": o se-
guinte: r 

Art. 6.0 Os estados · contribuirã'o c·on1 . a . quota p-arte de 
7D %pa.ra [l .Federa.r;:ão. reseryando pa~ra si os 30 % res
tlnte~ da totalidade elas rr.ndas arreeadadn.5 en1 cada UT11 .rl+~llf'S. 

·Paragrapbo unh~o. A esphera de CO'lnpetcncia dn. ~·União 
e dos estados para cl-erretar impostos~ ~er<i. d'PtP.:rminarla no-s 
:-in I(' artigos seguintes. 

C3-r SR. HEPHESE~~T.-\STE - 2'\iio :;a! jsfaz a l .tYdo~ o~ es-
1 nr ln~. Eu podPl~i~. provar . eon1 alg-arismo~. r fali o 1>n1 alga
ri~mn-s. pm·fJllt~. nP;;;tPs uH i. mos Lrrnpos. PlJ ~·~ t•~rn ! idn muHn. 
•:ht~! iP- iclad~. 

O SR. Esr>rRITO SANTO - PN·dru~-111P o mCll tflllef!a. 0==
a-lga.ri::.mos podmn provar l'Om vrrdadei-ra cxact.idã.o n- fa.cto
prati·co de un1 principio. Em relação ·ao apart. r do nobre . 
Deputado~ devo dizer ·a v .. Ex. (rue a fune0ão da União. as
sim. como a funec_:ão· rl e. qnalqnr~r associaç!'í:o polith:a. não con
siste cn1 contentar a ~Stl:' ou .;í..quelle ckla-rlão. a este r1u ê.Í..quellc 
E:::ta<lo. .A func(~ão do E:-tad0 ·roni;:i~tP ef11 f!'ai·antir a ac<_:ão 
do dir('it.n. ·a e-~phE>ra rla lilwr-rladr. :ele t.nr·nar . ·uma r·~alidarle o 
prine.ipi0 da lei. concnrr,..•ndu para _;;;ua :fiel f''x'~~~u~ãn. E. ~ ~ :-ta 
a . opiniã(l .-1~ t.0clo e qualqnrr hnm<>m cru e e~liY{)J· <·on,·Pncido 
rlos princípios democ.ratiaco~ . O go\~ernr. · de urna naoãn nã.o., 
se destina a. sati-sfazer, exü:!:ene-ía:;:. A União deve ter nor o·bri-· 
.g:ação .. facilitar a~ ·cond.jcões ner.essarias para · ·que ca(Ja um 
possa. servir-se de sua aetivida-de~ ãesenYolvendo-a~ de sorte 
que cada Estado ·possa ·fazer prosperar ~s suas rendas. Si~ 

_.porv(!ntul'a1 a-lgun1 não s~ puder ·manter, .resta- queixar-.sc d~ 
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si mesmo. Recorra á sua actividade.. Não é justo, porém, 
que se venha dizer que se quer .. 'ser livre, sem se procurar 
fazer alguma cousa para exercer con1 acção propria -essa mes
ma liberdade. O nobre Deputado diz que a minha emenda 
nao cuutcllta · os estados. .Mas, con1o não contenta "! Eu .qui
zera que o meu illustre co !lega formulasse a sua obj ecção 
cou1 lH<:us clareza. u que não póde contentar os estados oeve 
ser o seguinte: .é que alguns estados ricos e prosperos se 
vejam sugados de sua forca, porque todas as relidas são con-
sumidas pela União. . . . 

Outros mais felizes, que por uma eventualidade qualquer 
v~m a po.ssu1r para as suas despesas proprias . uma grande 
parte de sua renda, e nesse caso se acha o Estado do nobre 
.!Jeputado que aHi está assentado, esses eslados dizem: ~sou 
muito prospero, sou rico~ . 

Pelo quadro que aqui está, estabeleci as rendas totaes 
de accót·do com os dados officiaes. ~ão para S . Pauto ..... . 
1.2.000:000$, para a Bahia, 11.000 :000$000, para Pernambuco, 
10.000 :000$; logo, são ricos, pujantes de recursos os e::;tat1os 
de S. Paulo, Bahia e Pernambuco; não quero saber si são 
do Norte ou do Sul. Não me refiro a :Minas e ao .H.io de Ja
neiro; porque supponbo que são estados tãó ricos con1o estes: 
tenho plena convicção disso, embora não se lhes possa eom
l)utar a renda. 

u::--.r Sn. REPRESE);T~\..~TE -· . E o Hio Grand-e do Sul ? 

O SR. ESPIRITO .S.-\NTO - O Rio Grande do Sul ten1 8 ou 
9. 000 :000$. Todos est-es estados são ricos. ' 

A un ic.a differença é esta: 
Pernambuco, con1 dez mil · e tantos contos, dá nove mil 

·e tantos c fica com n1il e poucos; Bahia~ que rende 1 1.000:0008, 
dá nove mil e tantos e f~ca com n1il e poucos; rnas S. Panlo, 
que rende 12. 0_00: 000$. dá sete n1il e tantos e fica com cinco 
mil. Tslo é uma partilha leonina; absolutan1ente não serve. 
Naturalme<ntc fará com que se levantem os outr-os estados, 
dizendo: Es~n União é iniqua; o Estado de S. Paulo fica c.om 
grande part~ de sua renda, tem o privilegio de gosar e não 
contribuir senão <enl pequena escala; ao passo que .os outros 
estados têm o privil~:io de contribuir e não partilh-ar. fi
oando. assim. atrophiadas as suas forcas. 

O 'Sn. GABINO BEZOURo-::-Elle póde responder: Trabalhen1. 
Isso é o rcsu Ituclo de nosso trabalho. · 

O Sn. tE.SPIRtTo SANTO Não ten1 paridade a. resposta;meu 
nobre collega não comprehendeu a n1inha argumentação, tenho 
o direito de não eonsentir que m~ explor-em, que tomem toda 
a seiva de n1inha ·vida. toflo o suor que transuda do ex:er
cicio de minhas forcas, quando outros, que gosam das mesmas 
vant3gcns que eu. tên1 o privilegio de viver descançados. de 
não ser contribuint-es. Si: entretanto, se e_stabelecer o principio 
equitativo da contribuição, si fôr mantida a justiça., nenhum 
Estado terá o direito de queixar-se, si, porventura, os seus 
recursos não forem bastantes para as suas despesas; porque. 
então, direi : Quereis ser livre5y fazei as vossas despesas na 
medida de vossa forca: ou creai novas fontes ·de renda e 
reduzi vossos ·encargos. Declarar que não tendes,. é dizer que 
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não estais nas condi~ões de ser lhTes, de constituir vid41 au
f.onoma. ~ias a discriminação feita é iníqua, parcial, injusta. 

_ YeJan1os agora como effe!}tivamente tem uma raz,ão mais 
profunda do que a principio . se pensava, o argumento que 
a.presentamos. . . · 

Segundo ouvi , propalar-se :pelo reeinto desfe Congresoo" 
consta que o Governo conoordára em se <lar 15 % d-os iil1POS-. 
tos de i::nportação . . 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO (Jfinistro da .4a1"'icultu-ra) -
Info1·mo a. V. Ex. que o Go-verno não foi ouvido S{)bre isso •. 

VozEs - O Sr. ::\-Iinistro da Fazenda o declarou. 
o Sn. Fn.-\NCISCO GL!CERTO (Jfi-ní.t;fí"O a~. Agricultu?·a) -

O GoYcrno nadn tem com isso. -
O Sn. ESPJRITo SANTo- OuYi ·dizér que o Governo· ·con

cordaria, . não se opporia. 
O · Sn. FRANCISCO GLICERtO (Ministro dtO. Agr.ic-ultu'l"a). -

Nn.da ha. .· 

:0 ~R- ESPIIUTO !SAN'l'O - 1\fas admit.t.a-se qne fosse ,·er
dade. Declaro que acho inconveniente est.a medida. A qnes
tão não é de quota. Filho de Pernambuco. affirmo que meu Es
tarlo t~rn recursos, iem dinheiro para. mant:~r ~uns despesas 
(:t r.rrinrlns): o do que 11reci~a é que n Fencrar.ão ec:t~bel~ca 
medidas eanit.ati'vas no systema de c0ntribnicão delle para. 
com a União: e seria mesmo um quebrantamento de orgulho 
crn.anõo. crrnserYa11rlo a altivrz de :filho daquella. te-rra~ ~u 
não dissesse: - Não que~o favores. · · 

Se in ·a. Uniãv · eou Haliya c ju!;ta. mantenhan1os o prin- · 
cipjo da· eauidade. não queremos mais nada. .. 

J\fa::;. fi;;da eu. snpponha-se aue fossem concedidos ess0s 
·.= ···15 % arldicirmar.-.s. O resultado da im:portação anda por oi-

t.ent:a n1í1 e tantos contos dP. réis. · · .-
:Abat.endn rla totalidade cl .!sses imnnsf.os aqnP-11e~ atié per

tencem á. Capital Federa.t ficam redtizido.s a 50. 000 contos~ 
de que 15 % .são set-e mil e tantos contos~ que. reunidos a!ls. 
16 mil e tant.0·5t ronfos. somma.m 23 mH contos. 

Pois bem: seg·undo . a medida aue apresento. ainda deb:o. 
o Gnve-rno Cí'm ma i~ . di!lhciro; já s·c vê que a minha questão 
não é de· quota para a União. 

O SR. BARBOSA LrM'A - Será uma solução maravilhosa~ 
O SR. EsPmiTO R-\..7\;TO - Os imuo::tos goeraes im"Portam 

<'n1 toda a Republica em f 50 }lOO contos. sendo 82.000 arreca
. <lados na Ca-pital Federal. Ficam. como diffex-ença, para a 
rend::-. f o tal dos e~f.ados. 67. i f 5:7 40$0(.)0. 

Trinta por oonto dessa quantia vem a ser 20.134.:722$000. 
ou menos do QU·e o Governo virá a deixa,_. aos estados no caso 
de ser ~doptado o systema a que me referi. 

J'á se "~ê que penso co·m verdadeira' orientação. s~m os 
e~a~t!eros de um federnlista. ideologo. que qu·eira impôr o 
molde federativo á população brazileira só porque assim se 
tem feito em t}Utras nações, importando isso esquecer que 
os :po"·os não são -feitos para os governos, . rnas os governos 
para os povos. · · 
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Rrconllccr.ndo a vantag-em do governo federativo , é pre
ei~n. t'ulrcl.anln, Olllar par·a a Patria e eomprehendel' quo 
ella nã.o p(ldc fazce muclanç.as hrnsc.as em sua vida ·economica 
e systema fíllam~eiro; qnp a;; murlanr.as polit.icas sc Ol)crmn 
facilmenf n, mas qne a.~ r" rormas no.-.; cost.umes ele tiJU pDvo 
11ilo siio lrahalho dn legísla:clor, nem de políf.iDO (;lltdto ln:nn: 
apoiados). . 

N~:;:.Las condi~\Ões, 1'\ ,prt,eiso tratar corn cuida-do e com 
crit:flrio da questão; os qnp desejam o syslcma f:ederatiyo não 
podem ter rxagg·t:Tos de Hlllrlanças lwnscas, sob pena de des
mcmlwamento . 

.Já se y,~ qne não po:'<~n I Pl' JH'eoceumlções sobre as eonsr·
f(nr'neias que nos póde ll'azrt• esta tFederação. :Não. O qw~ 
qnrro 1; o seguinte. 

l.'M Sn. llr~PRJ~Sbl"T,\?\'!'E -- E' en l't·aquecet' o Centro. 

O Sn . E SPIH1'J'O S .1.:Vt'O ···- Qn,,t·n o Crntro nHli::; r.nfraquc-. 
cldo 'do flll c c::;tava. 

Xiío eOJnprclwnflP que cl• lll a PXlíneç;Tn elo .Scn:1cln vil<l 
. li c·. in demos :::oi pr JH'OfluH!n .J1f! ·'Y"I;CHlU dn Jl~llronatf•, ·do fi . 
·thotif<mn. dos privilrgiós? Xã.o dc~vcmos querer J)roceder Nm1 
unw rapidrz Yt•rfiginnsa. dP manri1·a qun 1~m vrz d!' nnf .. _ 
J'i t•nw,; a~ Ya nt agcns da lilJf'rdade Gm enmnn1íil. Vl'flh:unns a 
fa\' ll!'l'{' (' J' n sy.~tl·;llia dP dr · ~fiíJI isrno r• ; Jí' di.el.adu,·a nn s P<''IJHI' 
rJns lncnlitlar!e~. (;lpca·tcs .) 

D ign n sr•g11 inlr: toda. o q n a lquPr pt•ülc n\,'ÜO dr i.m.po)J· a 
ll i iJa nn1;iin nma atli tmlü, uma modificaefio -qtw n ão esteja ,r,. 
arenrdo r·nm a;; "na,; enndiçõr,; Juttnnl'!~-:'! , nãn ''· liber dade. ·, 
r•nmprPi'São, nftn 1: flpsr•nYniYim rnl.o. t' relroe.esso par a. o sy~
lema dn dt•spotismn. ( !In um a)Jar tt·.) 

n Sr. não púdr· l!·an;;;fol'lllU1' lllrta C.t'C~lllÇa 1':1pi<1amenl r 
em 11111 homem, ha <le t'4S])Prar que a naturezi< 0 fa!:a. 

\c•sl.a' cnncl ieõe<, ufío pôde .~r.r minha prc·o(·rnpaçn.o rsh 
cxa~gr.rada autonomia. o lo;;; f'~ lados . 

:\eho que a eonquis t.a da librrrlack nfto ronsiste JWÍ JI 
cip:-llnw ntP em '!ornar n E•d ndn antonomn. pl!i'qur 1wnso C)!ll' 

podr IHI.\'í'l' tyrannia ~ c despot ismos fan tn rm rst1c1rloR isn
larlns. romo vivPJHio f ' tn eomnmm. 

l:r·eio que a fonte ria ganuüin. ria lil}(•t·darlr nfto ~~ ,;lü sinl
plr.~Jnr•niP na autonomia. dos e:;fn rl o;;. r;;;k~: na 1 ihrrdadc• dn.
munieipios. ].;' pnra. a·hi qr1r S<'l ·rlí.'Yf'l'iam yolfae fortaR as noF:sa~ 
vi." ! as. 

li :\r Sn . lltw H E:H E.."'l 'r.\t>:TE - .\ l n;d:tl rrra ,; uma l•'rriN·n
:í atllonomia ·dns pr0vinciac; "? 

l ' r>.t·[!'l i ilít•. i1 lnglalr J' I'a. 

F:--1 8n. fiRPTn<:SE:\'PANTE --- :\ Jnglah~ r·ea 1; 11ma F t' tlern
<}ín'! ( /111 nu1r·os oprt.rir' g.) 

O Sn . l •; fil'fl\l 'r n Sx~'ro - Na Inglaterra. ÍIJ,conlesla 
\'Pli!l <·nl, ·. n :i.•l t· a. aulnnmnia. dos nnnlii1Í fl ios . 

l ··.\l s.;H. l t EPRESEXT.\2'/'I'E -- A lnglal nt'J·a da l rl andfl! .\ 
lt J;.;ln ! (' ITa lln pt! tipPI' i ~mn! 

O SH. l~sr>mTTn ~.\STn -- -- Ex i.~t" a rm l(!nnm i::~ do.~ .ltiJ 

:1ír i.pio". 
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. u~r Sn.. REPRESENTA:."'lTE - i&-xiste a. an tonomin. . de morre~ 
de fome. 

O St~ !EsPIRITO 'SA:x'To - Is:::o nãú é qnesUio política~ é 
questão social. f A11artr~s.) - . 

;"Meus ·collegas~ a li'herdade não · d~scc do Governo para o 
·povo~ sóbe do .povo para o· Góvcrno. (Apoiado.-:;.) Por isso di!f;'n 
que nós fievcn1os dirigir as no~sas vi~tas uo ::;:t~.nf..ido de tornat· 
antononws os n1unicipios~ pm~que n syst.en1a ~~n auLm:tomia 
de nn1 Estado ·pódc fazeJ' apcna~ con1 que se di~~ClYâne o Bys
f.ema. dos .privilegias. do;:; r11nnopolios. (Apartr;.;.) 

O verdadeiro pa~so pnr·a a 1 ibcnlade con~i::-te t•m to;:·
nar-se a lct como regra permanente e cfficaz. em ser el1a. uma 
,·crdadc c ser 1'acilm en l.e ex e cuJa da. · 

O ~H.. ·Pn.ESJDEXTg - Ob~erYt) ao oradu.r· qne a hrwa ~~::-~.:'i 
fH'N.!nchida. · 

VoZEl4 - CnnJin11r·; ainda pt'•de fa1lar· llllt qunr·lo dr• hM·n.. 
O 81:. E:4P.1BI'I'n ~.\ST•) - E=--l.abelc•e.i c·omo qttflla pní•l(! 

dt~~ n~l.ados :30 (lr da t.()f.alidad'-• dn:-' ~mlB renda~. 
Xr~!~ ca~o. ,., E~t.ado do Ji:~pirHo·-sanl.n U·r•í Ó't:n0;j8; 

t'lllt•(•t :rui n. pP!a C(lll:-il i lu i~:fin. I in h a li():· I :)()~flnn. 

···········~· ····· ···· · ·· · ·· ····· ······· ·················=' ~ 

· P•!rn:unbuco. q11c- tinha éq)ena.s J.J:3l :000$;. e com ().~ 
:lihlie!onat~S fic.aria c.om 1..939:0().0$. Yil'á a lei' ;~ . i~·/9:000~000.. 

_ () SR. ANXIBAT. FAT.c.:\,o-Pois Pernmnbnco não pr<·ejsa rlc 
nnda rlis:;;o. 

·· O ·sn. ESPTRlTo SA);'TO - E~~a é n1nif.o_ bôa· ! 

•0 i~ll. :\X:;-;IBAL -FALC~\o-~ôs chlll105 á TJI)ião. 
Ú SR. ESPIRITO SAXTO - Parahyba~ que tinha :·12J :000$, 

fic~:u·ia con1 1.66:000$ e eom os add icionae;:;. e pela cpwta }'íarte 
rrnc Jlu:. c.ornpeLe tm·:."t 197 :000$'.0:00. (Crm.ti."tnw. a lt.J,·~J 

u~'[ Sn_ fti;:PRESEXTANTJ:: - E a. Cniã(l C.()lli. ({ll:lJ\I.í_l ' riear·:.í.•! 
O .sn. ESPlRITo SA~To - .A üniãt) fiea com eecea de~ lrint.:1. 

,'\ t..:tnto~ mil c.rmtn~. não aUendPnfl(, ao arígrnento da r·pruln. 

O ~fE5~TQ 'SI<. 'RIP.PRE~I~:_\;TA:\'TE -. Xãn rlt•~g-a . 

O S.n.. EsPmno ·SANTo - ~las. a.lü·nderu.l() ao an;::·m~nf-_r, 
dP 20 %. ficarü com 1 :.;o. non~noo*. 

o Sn.. BARBOSA LI::\fA - Enl todo o ca:;o. o.st:í. rndltor r],) 
qrw eom o pJano . dn 'Sr. )[ir,ü;tro da Fazenda. 

O ~r.. :t:.sPJHT1·o S"\:\'TQ - Pela tabclla que apt·0.~eíJiarnn:-; ,. 
:-'(' yt• qn .-. o~ 0.st.aclo~. d~ accôt'(lo com o prnj N~l:o . ,.lf' t::.111:;! i
tu1~ãu. fi~;al'ão co1n rccnr~os exíguos, muito embora l r•nhan1 
dt.• 111anf.-Pr-se . faz4:'nd() rl~spesas considcraY0is; uns Jicarn fa
Yt:I'f'r..idos· c outro5 pre:hlliicados. não r>od0ndo~ por esta. razão. 
a maim.- · pa.l'le deHP.s s·atisfazr>r- os seus prindpacs encarg·ns: 
1'!11r·r·lanlo. a ljnião promct.l.e ceder 15 o/o ele ~ua renda. ou 

· 1 o o/c dos irnpost.os de ilnportação dos din~rsos estados. X estas 
eonciiçõcs· é que devemos raciocinar sobre os diversos mc1os 
de melhorar . as condições q11er da União~ quer elo~ ef;tadoe. 



Tabella demonstrativa da renda approximada de cada Estado resultante dél quota parte correspondente a 30 o;o· da totalidade das suas rendas, organizada em vista dos dados estatisticoe do orçamento das receitas e despesas do Estado 
do Brazil para o exercicio de lS90. ' 

C.\.PlTAL 
FEDERAL 

Renda total ..•. , . . .. .. .. • . 82. 77J:800$ 

DiffeL·ença ent1·e a renda total 

ESPIRITO 
SANTO 

B.\HI.\ 

316:350$ 11.317:\00$ 

sgRGIPB 

227:270$ 

I 
ALAGÔAS (ERNAMBUCO 

1.123:830$110.797:520$ --6~-,9-:9-1-0$ 

PA.RA.HYBA 
RIO GRANDE 

DO NORTE 

210:5i0$ 

CEARÁ. 

2.023:260$ 

PIAUHY MARANHÃO' AMAZONAS SÃO PAULO 

336:840$ 2.515:000$ 9,903:330$ 959:900$ 12·.882:990$ 

P.\.RA.NÁ 

737:220$ 

SAN'l'A 
C,\THARINA 

801:050$ 

RIO GRANDE 
DO SUL 

8,5i3:510$ 

MATTO 
GROSSO 

433:860$ 

e a da Capital Federal.... .. .. . .. .. • .. .. . • .. .. .. • • . . .. . • . . . .. . • • • . . . • . . . . . . . . . . • . • .. . . . . • .. .. . . . . • • • . . . . . • . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .. .. • • . .. . .. • . .. . . . • . .. .. • . .. • • • . . .. .. . .. .. .. .. .. • • . • • .. • .. • . .. • .. • .. . . . .. . .. .. • . • ......... .. 

Renda fede1•al de aeeôl'do corn 
o projecto....... ... . . . . .. 70.9.'!8:800$ 

Differença ent1•e a L'enda geral 
dos estados e a da Capital 
Fede1•al ............... .. 

Renda dos estados, do accôt•do 
com o projecto ........... 11.700:900$ 

HO: 190$ 9. 788:150$ 113:760$ 1.206:860$ 9.1i65:S10$ 

-------

176:160$ 1.521:850$ 113:510$ 216:970$ 1.131:710$ 

----------1 ---- ---- ----- ----
Differença ent,·e a renda pal'

ticulal' dos estados e a da 
Capit:l.l Federal. ........... . ········· ··········. ············ ······ .. ········· ........... .. 

i' 
10>:300$ 1.810:806$ 319:650$ 2.283:000$ 6.057:170$ 615:600$ 7 .5í8:460$ 3S3:250$ 65! :670$ 7.017:650$ 

---- ---- ---- ----1---- -----

············ ............ . ············ ....................... ············· ············ 

105:140$ 21>:000$ 67:190$ 26.3:000$ 2.919:210$ 314:300$ 5.33>:530$ 3B 970$ !49:330$ 1,495:860$ 

........................ 
----[---- ---- ---- ---

Pe,•centagem da eontl'ihuição 
dos estados, em relação á. 
renda total .............. . 

Distribuição orJuitativa do" 
80 "[o pelos estados •...... 

89 % 86 % 50 % 84 % 89% 81 ~'o 49.% 89 % 82% 6J% 67% 5;% 

255: OSO$ 0. 053: 680$ B1:816$ 1.133:584$ d.llJ~:Ol6$ 431:056$ 1o8:4J3$ 1.62d:OB$ ao~:'>72$ :t.OJ6:000$ 7.975:101$' 7G7:0ZO$ 10.o06:392$ 

---~ ---- ----1---- ---- --~- ---- ---- ----1----

52 % 81 % 82 % 

589:776$ 613:210$ 6.834:808$ 

401:760$ 

32:100$ 

92% 

347:u3S$ 

DHfe1•enças........ . . . . ...•.. ........ - !l4:890$ + 731:760$ - 68:05J$ + 6:l: ;75 +t.O.l7:79J.$ + 107:761$ - ôi: !33$ + i'l7:772$ + 10:178$ + 2i7:000$ - 9i7:9J4$ - 122:320$ -2.757:932$ - 201:526$ + 11:430$ + 212:8í2$ + 5í:672$ 

----1---- ---- ----1---- ---- --- ---- ---- ---- ----
30 o[o da totthdado das l'end"s ... 91:905$ 3.3J5:130$ 68:18!$ 4)7: 149.} 3.~39:256$ 197 :91J:$ 63:16.,$ 608.653$ il6:05Z$ 76:3:500$ 2.971:911$ 2)7:070$ 3.851:8117$ 2B:160$ 21!:215$ 2.563:053$ 130:658$ 

--- ---- -------- ---- ---- ----1---- ---- ---- ---- --- ----
Impol'taçJ:o......... . • .. • .. • 48.038:380$ 68:200$ 1.000:200$ 8.079:740$ H6:290$ 52.000~~ 1,319:00)$ 218:800$ 2.016:000$ (\.153: \20$ 5í5: 100$ 5.S77:910$ 271:110$ 5Zi:800$ 5.4H:300$ 324:160$ 

1:19.895:510$ 

67 .1i5:740$ 

121.635:510$ 

50.646:7iOS 

28.260:000$ 

16.790: OJO$ 

8 

( 1) 

20.13i:U2$ 

89.14.0:000$ 

---- --~ ----1---- ---- -~--~---- ---- --- -----
A som ma das rendas dos es

tados com 10 u[o de impos
to de importação .. 6 •••••• BZ:228$ 2.390:0íí$ U0:330$ 316:990$ \.9o9:6lí$ 165:71\)$ 1l1:3í0$ 349:900$ 92:070$ 456:600$ 3.535:012$ 368;.'!10$ 5.922:324$ 376:031$ 

--- ---1---- ----1---- ---
Míníslel'Ío do Interio•·· .....•.. 
Mio.íste••io da Justiça ........ . 

U:20~$ 

Sem1n:t ............• 

DiffeL•ença entre a 1·enda dos 

3í:168$ 
~3:Gl0$ 

117:173$ 

11:723$ 
651: !52$ 

65LS30$ 

23:(;34$ 
163:266$ 

191:900{ 

25:825$ 
1ci0:589$ 

208:404$ 

13:5ô!$ 
613:269 ·' 

62(;:830 

17:293$ 
233:300$ 

250:596$ 

17:296$ 
1í7:721$ 

165:017$ 

16:052$ 
371:459$ 

387:511$ 

15:Si5$ 
1M:707$ 

1J7:533$ 

estados e a som ma .................. + 58:982$1+ 855:ôll8$ - 77:390$ + 10:563$ + 50í:880$ - 1.9:503$ - 53:877$ - 169:511$ - 130:362$ -

(1) O sign11l- atfact~ as quwtías que devel'iam coinpletfl.•• a quob de 80 o[o, e, o sígnal +, nquellas que excedem da referida quota. 
(2) As quantidades alfec~o.s do signrd- rep•·esento.m os deflcíts nos dível•sos Estados. 

Pag. 741.l - 1 -· 

34:960$ 
257:394$ 

291:35í$ 

31:997$ 
2J4:842$ 

256:833$ 

18:~76$ 
75:693$ 

9J:677$ 

33.595$ 
532:735$ 

626:380$ 

21: l>O$ 
1l7:806$ 

133:946$ 

2.1:351$ +2.642:371$ ~ 221:623$ +i.70S: 150$ + 210:02>$ + 

201:860$ 2.0i0:290$ 

11:õ2J~ 
106:993$ 

118:622$ 

2'!:261$ 
405:011$ 

4.33:27:3$ 

6i:516$ 

17:511$ 
91:897$ 

109.:i03$ 

79;308$ 

20. 900:262$ 

745:920$ 
6.176:7~3$ 

6.922:643$ 

(2) 
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Si, porvcntur:í~ os estados se virem in1l)Ossíbilitados ôc 
viver aoesar de u1na distribuição equitativa de suas rendas. 
devem dar o exemplo de uma. vida mais modica, para não r:e 
vêrem na difficuldade de manter-se, tanto mais quanto, des
presando-se a emenda por n1iro _apresentada, pelo projecto 
de Constituição~ os estados ficarão em -condicões muito mais 
precarias~ · -

Será irrisorio o resultado a que se chegará comparando 
os recursos que devem caber a cada Estado com aquelle neces
:::ario a satisfazer as despesas com a magistratura. 

O Sn. PRESIDENTE - Observo ao nobre orador cru c já 
·excedeu 8 minutos da sua hora. 

O ·SR. EsPIRITO SANTO. - Eu vou concluir7 Sr, Presiõente. 
JE,stabeleci a enmpara~~ão entre a renda que é im.posta aos 
estados c aquella que é necessaria para manter a magistra
t.ura. Na ta.hclla ~resf!.nt,c ·poder-se-á fazer com :precisã.o 
este estudo. 

A' Parahybo. faltam apenas 120:000$ s6 para pagar a 
magistratura. ·· 

Ao Rio Grande do Norte falt.am 75:000$000. 
Ao Ceará faltam 69-:000$, não pagando mais a. servir,o 

nenhum: só da magistraf.llra ! 
Ao ·Pia.uhy faltam 130:0008000. 
_-\o ~faranhão faltam 29:000$000. s • 
Agora o Pará fica ainda tendo 2 mil e tant1s c.nnt.os. 
O Amazonas fica apenas com ·221 contos. · 
3. Paulo. este fica ainda com .·1:. i OrO: 000$000! 
O Sa. PnESIDENTE - Observo ao nobre Deputado. P'~la 

terceira vaz, que está f aliando contra o Regimento. · 
O SR. 'ElsPIR1TO SANTO - Eu. for(iado e constrangido a 

deixar a tribuna. como fui ao subir para ella. tenho de 
obedecer ao · Regimento.. · 

O .. SR. BADARó, - Fali ou muito bem. 
VozEs - l\fuito bem! Pei"feitameiJ.te! 
(0 orador é ~umpriment~do e abraçado por alrnr,ns dos 

seus collegas.) 
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· Fica adiada a discussão, pela hora. 
O S:a.. PRESIDENTE dá ·para ordem do dia ele amanhã. o 

seguinte: • 
i ll parte. (até i hora) :· 

Discussãõ da I:noção do Sr. Erip6. -Coelho e ~:mtros .. 
De i . hora em deante; :~ 

-Con_tinua:ção da ilt discussão do· proj ecto .de Con$~i tui~ao. 
Levanta~se a sessão f~s 6 noras e 10 minutos da. tar{}e. 

12" sessão, em 19 de d~zembto tte 1890 

.Ao meio-dia. faz-se a cllam.ada. á qual respondem os 
Srs. Prudcntt' do Moraes, 1\{atta Macbado. Paes de Carvalho, 
;r_pão ~ eiva. Sel"'ted.ello. Costa Rodrigues, Eduàrdo Gonçalve-s, 
} ranc1sco l\!acbado, Leovegi1dq Coelho. Joaquim Sarmento~ 
.J'oão Pedro. Cunha .Junior, José Secunôínb. Manoel Barat.a. An
tonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, 
Joaqui~1 Catunda. ;Bezer1·a ·de Albuquerque Junior. Theodu
reto Souto. J'osé Bernardo, Oliveira Galvão. Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barr.eto, Firmino da Silveirat José Hygino, José Si
Ineão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, :Tavares . Bastos, Rosa 
Junior, Coelho _e Campos. Thomaz Cruz', Virgilio" Damasio. Ruy 
.Barbosa, Saraiva, D.omingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de 
:Sarros, Quintino Bt;>Ca'YUv'a. Laper, Braz Carneiro. Campos 
Salles, unaldino do Amaral, .Santos À!ldrade, Generoso Marques, 
Raulino H'orn~ Esteves Junior. Luiz Delfino, Ramiro J3arce1Jos, 
Pinheiro 1\fachaâo, Cesario Alvim, Eduardo Wandenkolk, Sal
danba l\fariril)o. Joaquim de Souza, Silva , Canedo, Silva .Pa
ranhos, .Aquilino do Amaral, ·Joaquim Mu:rtinho, Pinheiro 
Guedes, Uchôa Rodrigues, Be.l:fort Vieira, Indio do Brasil, 
·Lauro Sodré, Nina Ribeiro. Caritão, Pedro Chermont, M_atta 
il3ae01là.r, Casemiro Junior, ROdrigues Fern~ndes, Henrique de 
Carvàlho., Anfrisio .Fialho, N og.ueira Paranaguã., Pires Fer
reira, Martinho Rodrigues~ Barbosa~ Litna, Bezerril, João Lopes~ 
Justiniano de Ser.pa,. Frederico Borges, José Avelino, José J3e
vilaqua~ Gonçalo de. Lagos, Nascimento, Pe.dro Velho, Miguel 
de Castro~ Alrrüno Affonso, An1orim Garcia, Epitacio, Pédro 
_.\..rnerico~ Couto Cartaxo; Sá _.t\ndrade, Retumba! 'l'olentino de 
Carvalho~ Rosa e Silva, João Barbalho~ Gonçalves FetTeira, 
José Mariano, Almeida Pernambuco, ·Annibal Falcão, Meira de 
Vasconcellos, Pereira d~ Lyra. João de .Siqueira, ;roão Vieira, 
Luiz· de .Andrade, Espirito Santo, l3ellarmin.o Carneiro, Th.eo
philo dos Santos: Po.ntes de Mi.raridá, ·oiticica, Gabino Besouro~ 
Ivo do Prado, Oliveira Valladão, :reli~bello Freire, :..A\.ugusto de 
Freitas, P.aulà Argollo, Tosta, Seabra; Antonio Eusebio, Zan;J.a, 
Garcia Pires, Marcolino Mou_ra., Santos Per.e~ _Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, :Milton, Fr.an:cisco So<4'é~ .Dionysio 
Cer.queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S» _Marcos, Me-
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de:u)o~ -l3;:tNio de Viila. Viçosa. .Prisc.<l Pa.rai~o~ A'fmJi'i~ Freire, 
Atllayde Ju1li01':. Fonseca e ·snva. Jt:·onse~ã Hermes~ Nilo l)e
~nha~ 'Ul'JJano r l\IarcondEs~ l\fanhãés .Bar~·ef.o~ C)'-rftro. d!!· L~mos, 
fJth:eü~ PJnt.o~ Y'.irgilio Pessoa~ Fr-ança Caryalho. Luiz )[urat, 
Haptí.5ta da .1\iQ:JJa~ :Fróe~ -da Cruz, :\.lcin;do G.nauabal~: Er·ico 
Coclhl>, Jac.ques: Otlríque. Ari'sfii:les- Lflhci. Vi tlhU!'~~~ C:nnd~~ ,d('. 
Jj'i'gneil•edo~ Antnu i o Olyntho~ Ràdal\), :PaeH1cú l\la:;,~nr'r: nlul~!'" 
f-i-ab:rit_•l tJe 1\lag·alhã(~,s. J..Jêonel Fill10. Cbng·as Lõba!o, .l:.v·')D da 
J.>tlixãoa ..:Uexaudre Stockter. Fru.nci~co ('la V e i~·a. Cu~ ta S.etU1a. 
La.moo'nj~~:t""~ Go·nçah:~es Clia.Ves, Arnez~k·ô Luz. 1~-t~l íe-iano Pc-.:nna~ 
Yiotti~ Duti·a -N1é-a:cio~. Olh·eira R;tbcllo~ l\iani.1~i· :F'üJg·f'ndo, A;-;
tülpht1 Pjo~ ..:\.1'i5tides Maia~ Gont;alv!:s H~1:mo~~ Car·los. Ch'ng·a~~ 
Donli:ng·,)s Rncha,. Cos(~u. .Mac.hado~ D!-1nlingo5, J>nrl.o~ Patletil~ . 
. .lt~ãn. de AYL'll.m·, Cot·rôa H.abello. Bu0110 d:~! Pah-a. F1·r·reira 

1_1i1·e~~ l.uj~ (le Carl1fl10:5õ. Sllayl'im::l~ ... :\IarUnfH) Pttvl·,.., , Jtm5111'. 
,H(~l'luu.·dinn .:!e Campos. Ft:a..ncíscf'i (Hicer·inl ;\lor~H'$ l~;tr't'ft~. Db
tnJm,H!~ dt:' )IOl'aí.'~~ AdfllJJhl\ ncn·dv. Gal·Y<lillai. Ang~~~o J)iu iH· iro~ . 
. \ltH·:m. Palllin,, Cal'! r.!:-:. Cry~lil .') 11.11ior. 1tndl'igue.~ _-\h"PS. _\lft·t~do 
l~Hí::-. G:ndü~' Gat·(}i~. :\1r.weh:a dà 8-H\·a, nufiiiio .1unit~J~· . . FI~.~rn·,~ 
t :11 t'Hd"·· .J o fio P in ltt•il·o. Lt'IJl;oldo ~f,-. l~u fhõ,·.~. <i 1Ji nt·n vã~·~ .Xal.aL 
;\nt.uuí(l ~\zl.•t·c.•dn. Caet.unit de .:\lflncp:ergue~ Hi.! laJ.·mino {lc! :\len
tlnw.·a.., ::u:n·dano 'dt• ::\JugalJJúe:s • . F'-t.u·nandn ~ímas. l.atn·n :VHUler. 
Carl~ 1.s il1\ Campos, SclnÍ1 idt~ Lacerda Cou.Unha. ·'viçtoriw·l :uoil-
1:,~iru. l>.'f!l'•:'h'à da .Co~l.~l. ~\:Jtlfln de Fada. JnHO· de Ca~Ullrõs. 
Hore:''~ dQ ){Nlciros . .:\lcidú8 Litllct! Tlwrnaz Flôt'i}$! ~).breú, ün..:. 
llH~l.·rt .Bnp(isfa. Hi.H!-Ila Osol'io~ Ca~~i·a_no [lo Sa.sdnwn.lo, .FP.r
nlrnclu Ahhut..l .. Dr'mel.rio B.n~~~ir.c). Menna _Bal~r~l'ó. Thomu%' D,~J
f~rt.o. D~~mjog:Í)S .Je.sufno. :sampaio .Ferraz .. JuiiÓ d~ F~·otá:, Ai'sis 
Rt·a~H~ ..:\.rthur Rio~ i3. 'Viria to ·de Medêíto::> . 

..:\lwe-se a sessão. 
DeJ.xan1 tie compa.recer. co1n. cau~at os grs .. : Flor] ano Pei

~oto .. Joa.quin1 ~elieío: Ferreira _ B1,•andão~ .Amphilophio, Le-
"- nndro Maciel .. Alvaro Botelh01 NelSOll, Ce~arjo e )fotta .J\.l.J.)jQ~; 

i:! sem ca.usa os Sr.s _ : .roão Seveti~.no. Rang~él Pestana~ Ennes, 
'de Souza: Tasso .Frag·osn, Bernm~dD ~~e Meadm1ça! I ... adi.sláo 
~ett(•~ ~antos YiBira,.. .,>\lber:t·n Brandão~ Soaqnh:n Bl'eVA-:S,. Lopés 
Trovüo. Furquim \Ve.L'née:k~ Franci~co do An1aral, Bàl'ão de 
Sa.n.1.a lft1kna~ Ll.lh Bar·r·eto. Rodolpho l\'firanda: Antonjn 'Pt"<ldo: 
.:\Jnw1•1a. :\'o~1:wh·~ e E.i·.rwsto de 0Jjve.1ra. 

J•:' Jh)r-c r)08La em díscu~são e se.m r.leJnü1~ ;:tpl')rilvndn n a.cba. 
· dn. ses:;;fit;i anLeeedénte. 

·CQrl.flUHHic·~H;itd ,Intada de ho-jf.~ ~lú ;::.:.,.·. 'Snnadür ~Jria:quim 
'F01 i1;Íf1. ele nã1} pndr•p ec.,.rnvarr:cc,r á~· ~n:5.~t}í!~ do 'CongreS.$0, P.():t' 
t'.lnenç;a cn1 pe~~tla t:le :ma ·.ramilia. - ·Inteirado . . . 
. Re·querimrnl.l~ dn Sr. !Deputado r ... eandro j:\1-a.eto.L. srill-
ft:U1ffr> licc:-nçtt t~m·a an:::~ntar-se desta CapitaL poJ· rnotn'n de 
doenÇa. -r:m pé5StJa ele sua famUia. - E' nomeada pelo St". l)re
siôent~ a :'~guint.e -Cornn1üsão~ para dar parecer .sobre e~l~ ~~e· 
quer.im~:,nto: R13t1nntia, SeJ:~.:edello e GoelhiJ e Campos. 
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.. O SK J)lu~~~m~XTE d t-1\:.l;:tra gu ç.: .. t.euct.(}. sido co:Lwcd.idê.t p.do 
Cung•ri~S.SD U"l'fr-e~lc]a_ pru·a1 llà lJ:L.'ímc.d,ea parte d.u. m·üen1 .do t1Ílll 
Je ll_OJC, set dis'dutu:la. a. UlOIJão a.preseut_ada peto: "S:r. Eri.cr• 
Cue!~lt' ·~ ~utet~~ ttu se:::·são ur3 -15 Y.o 'CQI.'I'O n:tt~: t:ouceüe a palnvr~ 
a0 ~r. Ertco Colülle. • 

•. 

(1 Sr.. tr~co .Caelho; - '1.'il.ll1be·1n faço v-oí,ui; cr,~n~l r~p·r·,~ ... ' 
sen.ta~Jtú da• Xá~~~k':. .e l'IJ!JlÜJlitaW.I pre·cue$0!'~ n.f.ln1 (Ie· qU(~ t') 

COllgí·e~~ll ffjol};')P, qut.HI.t:ú I:Hl!.!..l~:. ~,1 1>tt0 t.~) federal ~1Ue de ag-m·a 
1,1ór déU11l .. ~ dt!Ye. l·t~~tn· '-'~ .d_,~·~f· .. jnrJS< do B.razH. 

Cn$Q t~ Ií ·lot~u niit' . !-4• r·,pr(·ri:o;s•,• l:t t\sswnpl·•·:; ÜJ! ·pf'u.}ect.u 
·~h; Gofl.:!it.-Hutt;Uo .F~~~~i~r-al, t t lT'> t•:st.~í.. ~-•:!nd~) t:~~ebati:dt·\. ·~ niio i'os~e 
da; rts.ch'lt:i\'à n ~(Jlnf1t ... tl~H.c ia dt; CC••t1f;l'e'~5~) l'~501Ver ~(.1üre rtl'5 roe.
·~litla;; comú na r~íütfio 3t' .f~O.i1·l ·~•.1'.1. cu . .b:ii.f.J' f.ó1nari<t $~·qu.c1· :um 
lll,~tal l 1ü .do pl·í_•l·ws.:' l'NHpo diJi Cú11.g;ret;5o,., .. 

.:A lllOJJil.O~ St•. Pl't'~jdtJI.ll.et n5.n YÍ'Sa· dütÜlhÜ I' TIC1J [i\Hi.Hl u4,$' 
af.itrihui,rt}·,,,~, de quü l':iP ~~~~ha Ü.lYe:;Utlu u paf.L•iotieú .Gov'Cl'IiO 1?ro
'~isorj t•: ueJJl J·et.h·u:r-!l'v~ a mhrflna pnt~-t.f~!Ia do· p.r,Jst.ig:io· qu:e
·eU·~ sottht.!o g·r~:n:gwtv vm· at.:lor d.n acl.'ist}ladu paLrji.\'lJsmu. 

A. m,u~~ãu ind:!,JZ: u.veuas. o Coue,;··~E:S.O à explicar o ·que lHt ·Lh~ 
t'.l.'td'u~o no:'!· (.l_e,IJ~os ·du patr'io1 1 e0 ~·r/vf.~rno. ProYiso:t·.io. y}.o tocant~: 
ii org'aúil:;u:t~âo do:"= .esta1los. te. reg·ulal' i~~H· o q .tJ e. .h a ·de de.Sor ~Je.

:m.vl.o .á f•cspr-iln. '\ildíe ... 'it::ulflll•:.t. pot~ qw'~ \'ui ·~Yid t~rr(..z.nr(mf;:~ 
"tol'ta •. 
- · ..:\.ngum(~n tanüo 1?.-lti) ll1 e~e 6 na li)~p~:)th~se, a inJ;e:r·i'e.J.'e;ncia. 
d~) Çm~g'.f·,~-~s~~. H"0::;fa (JJ.,.H~~tã.ü ,·~ V~~Jt:ij11~l, twce~sada e u;:g-en.t~. 
C0111eçarqí pn·r eu(!a·ear~ ·a qttesHi:o da compct.enôirt. ~Jo Gon~1·!?ssu 
.en1 ihe~t:~.' c~, a:~siltl, ~·e~p·ondo n. u rn .a:pai•Le cwm. que Ille bonr ou, 
na p mm I lhn.a. se$~ãf.~~ o i.lh.1:;; t:r@ r<.lpresc~n t:a.nte do E:s·tado d .(': 
~.tu·• l· ... ;;: t;; r~.t:"~·f\.:; _ ~r· J21·,L·taJ·o· · ~t'J. . (..\l•,- 1.....; ~ t :\ ., -_, !""' • ,. '4 . . . • • 

O ·Comp·.é.,:;_sl). e~~ i end~-~f.~ ·a C.UI)1<.\T'é.\. e cr ~<~tutd<:~ r:c~;.u:ú.do;;: a 
Camara. qoc J'f:'pre.;;-cn~a p pO\'•) bt~dleüo .. a :sununa '·dG set:i~ 
YtJcto~; o Sencüln, ~n.1~ rcv.r··t:;O:enCa. as opi1i1iões~ os inter·es.~es do.-s. 
(~.5i;advs : Gmnar~i c ~P11ado 1·et,1niflós, ·afirn de ·cCmstitujt·enil o 
l'aiz, ~~ürn. estados antonomrJ~, n1a~ s.ol:idar-19s no t.er·:r~no _dR 
.demu4~1·acia:~ in,Q.ej_>e·ndi.!ntt~.~~ n1as unidos·-· - ·ttnJ.Q.os· como Jr.ma.os,.. 
J>&'l'·Lt J)OJ'll'~t~Jaré..rn a N::u,:ãç! Br•azileira. _ . . .. 
· ~i o ·Coug'rQssn não ,;, :pe~soa ·absolutm~nente ·e.ompGt~pte. 
:para.. I:Jest e jnstat1-tê~_ r~591Yer t0das· as q:1:1~stões qu~ _se. re~~
cÜ)i:HllU ~on1 :r't GonstlltllÇ<.to d:os E·stados. Un1d_os. do ~ra7;tl! nao 
~d qLte"ni sç..i:!l: on ncí:~ nüo so.nw·s· (). Golt~·res.so Ct1n.stífJlhlte •. err 
aeill1a elo Gongi~i;:s~o. t.lc.ima. da .Xn.qão! .qüé r.ep.;resen.tan1os~ eN:J~te . 
ai~pj e1:11 Cl\lt\ d.fsJ.)õe dO$· (lestii;los do Bna-~.:i1: S~' não e de ex~lmil~·~ 
eompetenc-ht. d0. Cc01'~I~r:,~s~o restJln~:r~ ·a. n:tat~1:1a, d~- -quem .e ma1~ 
tm:t.âo ·? Do GiJYt•rno F4?de.ral pot· 1ntermedio_ C!o~ , govB-rnador~-~ 
proyj5c.)tio~ da..~yH•ovin{!iu-~ ?. ~~a-~ o Gov:~.rtio Fecrer:p acp.~-se sq
m.ent0 inYc~Udo d'o::: pr5dere5. 'eX~:ou t.1vo e . J·egrsl.atrvo· erd1-

:. o Sn, ALç,~no (h; .. \N~~B~~"t.:\ -- Tem todos os pod:eres . :u~-
cessariDs. 
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O Sn. Eiúco ·CoELHo - ..... legislativo ordinario e ex
·ecut~vo; conseguh-lt.erne.nte; -<:o1no ning-uem dá o que não tem, 
-o Govet·no Provisorio não pód·e ~onferir -aós govern~dores dos 
futuros estados o po-der constituinte, de que um_ e -outros ca-

. recem egúalmente, • 
.No terreno. -Q..o.s principlo$, a cemp.etencia e:.\:elusi:va do 

Congresso 6 irrecusavel. · 
E' pos5ivel que assi)n :r;tão seja nesta terra, pnde os prin

cipias andam em guerra aberta com os factos, e os homens, de 
ordinario, faliam ao·s princip'io$. · 

O decreto de 4 de -outubro, que· conferiu ao governador o 
d;reHo de oútorgar uma. Constit.uJçã'D ao Estudo rcspcctivo~t;stú 
.si:ndo ·e~ecutado á risca, notando o Congresso qo;e o Gove_rno 
o_rdena a-os ,gover11adores que com a n1aior urg·encia lH'Oiildvam 
~ reunião das assembléas legislativas~ de 1nodo que em abril 
do ~nno vindou_ro os estados e::;tejanl co1npletamente orga
nizados. 

u~r SR • .IiliPRBS~X·r,A~TE - Não diz isto; -diz qu-e em abril 
devem-se i·eunir os cong1·essos do';; ·estados, para ap.Provareru_ 
as constituições. · 

o SR. Eruco COELHO -. Ao passo que o' Governo insiste, 
co_nforl1le o· decreto . de 4 de outubro, pela orga:niZação-, ~ todo 
o transe, dos estados, .propõe ao .Cóngresso, na disposição tran
~itoria t-erceu~a -do PJ:'Ojecto d~ Constituição Federal, quet per
mi ttia aos estad<>s .se constituh'enl no prazô de dois annos (tê) : 

~. _1\r.L .1 • ., Os go\7ernadores dos estados convocarão as re
speetivas assemlJléas 1 egi~la.tivas até- abril de _180 1, f!i4:andu
Ihes data _para a eleição e para a aberturaJ de modq. que ~ntr·e 
a primeira e a. segunda medeiem; :pelo menos, 30 diás. 

« Art _ 2. o Os governadores actuaes promulgarªo, em cada 
.~stado~ a sua.-.Constituicão, dependente <ia apprOVélçáo ulterío1~, 
da r.espectiva As5-eiílhléa Legis1ativ~ mas posta êm vigor des·J~ 
logo, qlianto á c.omposição dessa AsseroPléa e suas iuncÇões 
cotistituintes. 
, ·, ~ _.1\.rt. 4. o Etn cada E_st~do _a primeira Assembléa Legisla:· 
tiva organizar-se-á segundo a Constituição anteriormente pr_o-
mulgada. . . _, · 

<t .. -\.rt.. 6.0 As condições da elegibilidade para essas as
sembléas serão as que iPr~serever a OonstituiçãÇJ de cada ~;;.-. 
tado, comtanto que-. . . (attenda. o Congresso a este p,onto') con;t
tanLo que não contravenham ao determinado na Constituição 

· Federal. li> - · 

Acontece, Sr. Preside-nte, que o Governo recõmniendã á 
nossa apprQvação 'o § .5° do art. 1° das dispo~içõe.s transitarias 
~o projecto de Constituição :;Federal, em virtude do qual, ápen~ 
terminada a funcção con_stituinte do Congresso, este separar
se-á em Camar-n e Sena-do, afiro de encetar suas funcçõe-s- legis
lativas.· 

Entretanto, segund.o o espírito que qictou o decreto de 
4 de outubro, -o Governo está no presupposto de qu~ o Congressu 
não poderá reunir-se e encetar suas funcções ordinarias~ c:omo
G.amara e Senado, senão uepois· de perfeitamente conc:;tituido~ 
os estad-os·. . 
· You lêr os eonsiderandos do decr~to -dé 4. de outUbro, m-

c()pf)ruentes com o projecto cónst-itucional de 23 -de outubro 
-.(lê): 
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~ Consid~.tando que ·o Congresso- não p-o.d·erá natu~almenLe 
é.ntrar no exer.c!eio ·de ~UB.l:! fUlJi~.õ~s·· ç;rdinariãs·, depoiS· de .des
empenhado selJ n;tandato c.onstitufute; emqu;3.nto se não bw~ 
v.erem reunido. as constituintes ·dos· éStádôs e decretado as 
súas eon~tituí.çõe~; · · · : -

« Consiqeranclo1 pois~ que, uma vez appro,-:ada a , Consti~ 
Ll.!ição ·~ eleitos os magistrados su11remos. da Repuhlica,. ~ pro.
Xlnio Vln.douro Congz;esso determinará ó adiamento de . suas 
sessões at~ que se promul~en1 as constitUíeões dos :estadf:'s; 

<Considerando pot.. consequenci&~ ·à :neêessjdade il:ltgent~ 
de aocelerar esse trabalho de. or.g:J.~àQã'Ci loca.l, afim de que 
o ·congresso Nacional~ ainda. no .in~~do d~ i$91, ~mec·e a runc.,-· 
dona;· ordinm;·iamente,. no ex~rcicjo reguàar d·o Poder Leg·jsla
Li vO: co.nló Oan1.ara e Senado; 

1Jeereta~ etc~ , etc.>: . .. 
De~tes ·consideralil(ios deprehend.e-se a htLen:ç'ão ·que ditou 

·ó: décrcto de ·l de outubro,· a saber que, sendo. neoessario que o 
Cong:re5so s.e tcuJ1a q:~u meada do a,.nno vhJ.doür·o~ e eníe.ndend1J 
o· G'ov~Jrl.lo Pi•ovisot'io . que essa r.eup:íã.o não póde _ ter . Logár 
S(!I!ão depoi's de cons-tituídos -o::; ·estados Í)@r .quem de dir:eH~-~ 
fa.z-sa m~geni,J: que se~'S pr~pQstos, nâ.s provincir:ts~ eonvôquem 
.as assembléa::; respccl,tva$ a tempo de $e o:rganiz;arem :{)s· es
·tados ant~ da runU'io or.dinaria do Gongre~so .como Pod~r Le ... 
gisla::ti v o,_ isto é, e·m maio do pvoximo. annm: 

Que , :;ai , aec:>nteoCl\ Sr ~· Presidente'? . 
:Supponharn.as ·que o Congresso àdopt_a -a dispos~~d.b tran

sj.tQria ·teí·eeira, que concede. aos estados ·.o ])râZ·o de dois annvs 
afiii1 de se a:rganizanem d·efinittva e· regulàrmente. 
- .Su.pponha.mos m~.is CIQ.e o Governo qtte fôr eleito definiti-

vame:tlte p~lo ,. Cl'pngresso, tnsp~ra.ndo~se · nos, consi~ferandõs dp 
decreto me 4 de QU.tU•bl'O. :resõlve demOr&r a COIL'VOCaeãil ·do Je.,-. 
.gislattv-o ordinario, até · qu~é t.odos os -estados se órg~~m;, 
podendo acontecer que este factõ não ·se realize senão em fins· 
do afino d.e J .8.92; onde iremos parar?- _ 

.E1n vista: da. confusão que sé. notá.-nos· ac·tos· ào Governo 
Provisorico, coro relÇlção. á .organização dos estados,, oomo· acabo 
de e~pôr, entendo: .St. Presi:dênte, que o Congresso está )lO 
dever de· régtíJar a materia~ de pedir ao (}overilo .ei'mlüJa,ções 
·a réspeit0 é de inspü•al-o .IileSlll!O; çi~do. ç {}ClSO. .que o Gove:.no 
J:liiO tenha plano a$se:ntado~ como se ·c.olhge -do qu.e levo d~t_o. 

Esp:ero, pois, que - o Congr.esso., attent~s estas eonslde
raçõ~s~ ~~ prôntpmíe _sobre a materia 'd.a_ moção tt?m :~ frân
q"mztL e Indepcnden<na que tem até aqu1 caracterizado todo$ 
os· seus actos·; que. att€.~da a que o decréto. de ~ de outubro não 
póde ser tomado á sério, cotno ·está s~ndô por pa'rte .de a1gnn~ 
governadores~ vJsto eomo depende {fo hrãbalho 'do 'Congresso 
'Üonst.ituint.e~ f!tl-e está longe d.e tocar q. seu. teriQg, assent~ar os· 
delineamentos · da organização dos estados. 

. ·Os signata.ri'os da moção entendem que· ·~S.fa pá.fríotica a~ 
·S~111l.JJ;éa nãO' .se> pódo mostrar_ i:n:differente ao processo m~
dian'te o qual, a esta hora, est~o s.cndo transformadas, ant~m
paà~ e .Pesordenadarnente, as antigas pl'lov·'htcias. ·d'o Im:p1erjo 
nos no\.os estudos da Republica. 

O .Sa.~ HEi~R.IQüE· D~ CARv.:u.Ho - Apojad·o. 
o SR.. ·ERioo ·GoEL~á - Nós, .qne .som·os ó Poder Consti

tuiute po1: exclusão, n.ã~ a$$istir$nos ~mp.assiveis aQ trabalh~ 
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i!r~lJhêi~lt.>-:hl ... e irwersiY(I .. da au.L(HWj:Hiê.l du:; 1!'Sta(lo~ t!TIJ Yia d!..' 
for-rnac:ão. olwa. de p_o.uca: dura.çã.o~ . que o decreto de 4 {le ou
t.nl•rn t;on:uuettr:.u aos governado.ces-. 

.:\o · Congresso cumpre asse.ntar em uma medida de orde1n. 
inicial da .~reconstrucçãó das antigas províncias e precaucional 
cl11 d•~-5gOs.Los nú pres·~~te e decet)ções futuras. . 

J~nte:nçJe.mos que~., elnqumito os :repr~sentantes da Nação. 
Camara e Senado~ Juandatal'io.s do .POVI,.) e mandatarios ·dos e-5~ 
tados. não concordm'('l'l1 nus bases da Co·nstituicão FederaL não 
ld·:;t~ê.u·c~m as orbita:' ,dos eslados~ ·PI~eest~eleéendo as- régT<l8 
oeraes. as unjdudes eonstit.uc.ionaes. :is qua:e~ dévem cingir-s~~ 
e(tdc.~ qlp11 pelo :;eu lad9~ afim -de se org·::mizê.ll'Cm ·como g·overuQ 
(' ~-~:tinH~t: .. ~~ão _ lo,\."aec~: S?bretudo em quanto o Co:x:g:resso não 
dcfinn· a hmcc:ao clPll(ll'~l . n pociet· }Jor t!XCelJeuc'la, ql1e ex
prmw. ·('m l'poe!Ja.:O: ut·üimu·ia:::. a ~pl)er·anhl. da Xaciio. func~;ão 
qw: n con.iunet•' '-'~l't'l·r nu$ lin1iU~s da lég·àlidad,~. por cada uma 
dt! 8U:t~ J)ft.ldt•..:: r•rJHttmntn 1=--ft• 1'N'iu :?-1~ det·. ont.t!Tldt•nlo:o; qoc ~ãn 
íittr~JllPt'.O::-LiYtt;-; a:-: tt.•nl:aHnl~. dr ftinda~5.o dot: e.sl.ados. na falta 
,:Jr linha::: . ;..:·t~t·<l•~~= ~fio chim ... :rica:"i .no pPuto ·d•· Y]st·a. dr•Inocr.atieo. 
sãt.• Íllcon:::i:;l.r•rtiJ·:-:. · :O:'f'l'fi~t !'l'tl:::tradn.~ ·"• •g·nndo ·foda:o: a5 proba
hilida.rtrs. 

O GoYeJ·no l)I'PYisorif.,_ a.· qum11 u ·Exm·cit(• ;~ a Arniuda .. 
'J.lllltla hnl'lt ~11pr·~rna cJ,~ t·J•isP- na r..-io.nal. ·Jnn5 fJór uma in~]Jira~·ão, 
t:t)nuanwl r'!" Lh~~t .ino8 do Br·azU, cxonerou-sr. per;utle- _o Con-: 
.:;-t··~~~n. nt• dia. I :i th'! nm~emhro. da gr·aYn i~c~pn-nsa.b'ilidaôtl d~· 
,-.Jutui l'àrr n:-: lr·i~ ·q11p den.!ln rlP .hój.r,~ em deanff• :r·eger não s6 n 
L :dfiiJ. t·i •11111 *'~ r•:' I :rdrt~. eada: qual~ por seu ladn .. 

;Elilr•t•hnlln. ,:-:; f!Nl(•nn:.::nlr.;;; crmUnm<Dl a a;;.Har u::: pi·o
viuein~., na fkrão. eon~oante Õ(i decreto .êJ·e ·Í ~Je outubro. tf•) 
qu•~ ai} gtn"t:t•mv:lnr" ctnnpre. a-inda a;;or-a. repre~entar no. par
Uc-n lar n .Ftle~rnn vapel qu ... o GoYerno Proviso.rio desempenlJQu. 
no g·r.>r·al. nn;ícln pela~ ciJ·cmJl5tant:ia~ revolucionarjás. CTr.o
cu m-sf' muitos rt.]"Jt.1.rt'c.':J·.) · 

E~ f'Qntra -·~~tn hrrcn::H:~do ~E'l'IJ. espir1to domocratico, s-e1n 
1..~::-]lil'iltl [t•rkral. -::;t~rn f'~l)il'Ho alt.!"um; fÍ eúnl.t·a f,'~Sa comt!tli:-t. 
que anwa<:a, dt~g-~.Jwt-ar em t.ragedia no meu Estudo nataL~ qun 
mP JrY:.1nLn para pe-dir provi{IE-Jlc1as an Cong·resso. 

O ·('::on~ e~~~srr. nnr SlJa. Yev.:~ na resposta que :deu á Mensug,em 
1.ln digno (~J r()'fr- dÓ: Go-w•1'no Pl"oYisoi·jo~ affirmon: de c-onfor
midade e!)J'n a rac,~ do -mandato gu~ estamas .observando~ qu~ 
rr~seJ.~Y3Ya-:;;e ~'' rxa-m~ de to.das as questões attin!cnte.s <i fim-= 
dac:.ãn {13. l_:-nião 0. ·iJ1~o fo.cfo~ á organiza«;ão dos estadQs. Po.i~-= 
1:t•1e: a .. e·1 mstrtrr·(;ã·n do;: estado-s acteir·amenl'(~ feit~ cqmo ~2 
f·slit p1·ueerl<•nd(l n.quí .. ali i P acolá (Apartes).. 

·· :.\[I.~H:o: t:[).lle:;as. 0stoü 'faUand.o im:pes·s.oalme-nte .. . Estou evi-
i arvlo r:ihu· J.ll!lli11.'~. lTrnito clu t:;ropo.sHo~ fugindo. assim. :d'o tm·
;·rno ndiosú da5 qní:'~IÕ •., :S pes::::o.ars, para .ond-e del~alclc ns ·col-
lrg·a.~ m~ chaüun·am . · . 

- J)izi:a. I'U. ~t·. P J·é~idente. Qlll? a constT'rJ.cção dos e5-;Larlo~. 
c~.,mo ,~··s.f<í s~ndo prniriiYida~ a. todo trans_e c (1, 1J'í·im·(. i:iito é: 
:tlJ~lTahindo-~P d'a ,·m~.t.:ule popular d~Yidanren~e _e~-;pres~a~ e 
;e~-aso ·pata o Gongr,~::SIJ ent.Pnd~r-se com 9' pat.rwt:Ico· Governo 
Jlrovisorio. afim Cle innwd:: --~~· l'·ssa anom.alia~ afilí1 de·-pret;erir
se a obra atropcllada cl'p~ ~overnadore-s~ até que o Poder lLegrs-
latiYo refornic· a: .. ld ~1eitoral. ~Te sorte a assegurar tod5t _a 
P.xpr.;~são d.o ~trffragl-n, no acto da tranfjgura:~ão das an:t1g~~ 

.provin.eias .• 0111_ nov-0:7 ~ esf.àr)o~· ~ (.4.parte.s. '). , 
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O 8n.. PaEsttJE~'J"l!. - ..:\l.tcndill ! Qunm h .. •nt H· lJa1ayra ~~- u 
~.r.. J~:ii"IJ Cuelll(l. ' · • 

O Sa. l~Juco CóEf .. Hlt - Sr. Pt·e::ddente. a inLe1·vciH-ão Lh• 
g•J\·erua_dor nlls actos Y_íf.ue.s~ .inlfmus~ -da a.ggrcmiação~ ifoliLfca 
em -penodo ;~mb~yo~la~·w~ - :-;<~ 1no a.rtg·m·a per·ig·osa . c illidta. 

A esse respetl:o vodt! aeoll'f.4.~C•:.r qut~ algum gover;11ador ::;e 
leru]Jt·e de J.mtta~· o tral;alliiJ do Jardineiro phanta~is,La~ pN·-. 
Ye,1.·~o1• da .Natm·eza. -que agarra ~tn um ~rbusto emquanto · ~~ 
UOYo. e tc·lll'(J .:~ -dí.~ pe-queno torce-lhe o caule~ enverga. as vct:
ol1ú.l . .e~8 . [J<u'à o -t:h.ãv~ U.lJ~ra a;:: iJrt1~1oLras .ro.H.Jag:el!ls c~ assint. 
~.:oil.Sei:;'ll e. ode pr.i neip iot eo'nt.!·afazer eni U lH anão c01:·cumla H 
fraco li m se1· que 'Pi·ometlia ser graud.e, alt-ivo l' bello. 

D~tlo qlle a::; -l'artus constiLctcionaes prt.•mulg·adas ate! lao.k 
!LJc~lQs gover•nad01·es Jo~sem calcada.s sobre. o projecto de Con
stiLl.l'i'.;~h.• · J~·edcr•al, olH·a do Governo J>toYisori'o. mc::<m.o assin1 
,q las não pa:-:sar·iam de ~uperf~·ct.u.;(Je::; do regimcn dicta.tot·ial, 
inY.iaY(ÚS~ e1n Yt'X de :5el'CIJJ. as liÓIJStil.n i~õ.cs dos estad-os ge-, 
nui.11as llllltc:C·)Jçõ~.:::; ·du:5 m~:ndatarü.15 th" cada urn~ dnfddas .á~ 
5l'U1lf.h!:oi. Un}Jas d-a Fc.1·de.rac;ãu ~ 

Ob:o:t~.rva-;o;c~. pot•t!m. ~~·- Pr.·c~~id••n I c ~. qt:o. CcJI r~,jandu-sc al
~·rrnta:o: c·nn:.:lit.ui4;i)•!~. i•ulnr·g·adà~ ao:-; e~l.adn:-:. a rln Rio de '.Ta
l'lf'h·o. fi'JJ' ,·,x.,·!ni•!ú. c.mn (, "pr·c.ljl'cLu de.! Cnsl;if.uil_:ãr• Fet.lerat 
c,Fe :!:; .dt.~ . .,,,l.11fwu. Ver,iJ' icatll-:~:t.! JlUllt(•~ c;-::-;urH:ht t!~ dc.~ dh·t~t·
::i•nci·a. 
"' ()J,~c·t·'nt-sc·~ tlc~ um i.:; a .mars. que uma pa1·Lc da ConsLitu.i-:
c.:fi.,, do INn de• .lan ~.tiro. pat·a nf\n ~ah.ir do csctllpl" •• h"t. 1,':..-;l.á 
1.•rn n;-;111'. u .itt::'La.lll Pnle aiti· lW!a-~e qne Q g-•.1vernadiw do inPII 
:Jo:~'l'üdo nal.a I itwmTcrr c~m eon1ntVl!llt:ão •J<.\· C(.n~::;ti In i,t;ão J:;n,_ 
florul. d,•cr·,.·r a da a ~=~ dJ• ,_~u 1'.11ht:"~ ~crú eniba1·go do dcc.rei.•J rh) 
~ d(l IIIC:O:.lltO I IIPZ p111JlicaJ-u éXl)f'I~S:5<tnH .. mfn. (1'1•0C(J.I/I..-.'StJ Cf.t-
l'ÍO.'i (f.J)f.( r[(-.'' . ) ~ . . . "" 

Para ,JefuntisiL·a.t ::tl.ê qJre t)onlo é pr·Hc.Nllmt ~~ a ruinha. ar-. 
g-t.mwrHát;ão. l'l'hmndn n in~onvr~nir~nte- do:.:; gove.rnado~·es att
l .ct~ip~if·tillJ ~ua::: obra;.;·· a•' tt·a.halh(• do Congresso Constituinte~ 
ha$ta diZP.L' que não .$,) 11 'J,.UtO.iecto eOI~sti t'uc.io.nal. qut:! estamos 
cfj~(·uL:!tdn. C!JH.tt) a:5 •:5menda.5 a:tlo.ptrudas peJa Comnlissão do 
Cm)_g' r·e:;so~ ~Q.ll~Í~lem eril reg·ras g·m'U!,!$, enl uuidades -~Ol;lStitu:
donacs a que devem subli1elter-se os_ estados -en1 ·v1a. rc or-
ganizac;ãc.•. ' 

Uma de:;~a::; reg-r·as g-eraf~~; uma aes~as. u.nidadcs 
eon::;Lil.t'l't: ·inJla•~::; imp.õe--sc á no.ssa -ac.e<:Hta~~ão. como norma a 
tine deven1 dng-ir-se a$ proYiucias no acto de convocaren1 a:; 
sua.~ ti:.-~t.·n tbléa" · leg'i_:o; la.l.ivàs ~on:;L.i LuiiLtes. 

Jlt>.firo-rHe ií 1rni,Jaue -c.Jei l:,qral; pois~ ~m boa Gonsti.f,nit.;ãtJ. 
~~·~· t:ou;.:-res:;:i s l1u~. .~" · forc;oi"o ·del'ini.v as conditões urJiJ'ornrr~-~ 
d•J $IJ.Í'J'r.~\g-.iu, 1mic.n p~ll.'a fJH:ios -o:s eficitos da repr·csentac;ão. 
(.JltJ.iio.'! .(t.poi;:.t:f.los.) · . 

Xãc.• •S a 1<1..-;iJura -da lUl iftJl:nüd.ade. <~ a ha:1·mortia do CDn
.iunc'Lu. J~ :r~l:fl n~spe_if:t, . '-' para .;;aranlíi do· .Pa.l).i'imonio s·;tb'1.~tdo 
de t11do~ os tdtla.dãos bro.z ,ileirus.~ qnc áS'snn deve ser. 

o Stt .. OLJVJO:t~t.:\ l)JNTn -V. ]1Jx. disse que havia contra
"''-'nt;ão na Con:;Ul.rü<;.ão do E~ta-Jo do ltio de .Janeiro; eu qoe
·riu saber qua.l é. 

O SR. Eruco C:)~I~Hn - Não tenho tet:rwo para entrar em 
detalhes. ~por(hn a:ffkmo·-.o :ünda uma vez. bepreh.ende-se 
do qnc cxp1.1z. 
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O s~. 0L1\~Elll\ PI~'TO · - . ~Ias: eu queria ~qu,e ' m,a: ·dissésse-
Nãn púdc eomp.rehender. · 

o Sn •. Eruco CQELHO - Lb""oi: talvez:" por éffeÜ:o .Qa minha 
·exposição. 

O Sn. PRESIDENTE - · Peço ao nobr,e Deputado que res
u·irija o seu discurso~ porque a hora está a -.Jindar, 

O Sn._ ERICO CoELHO - Ná pa!'lte que, da. Constituiç~o do 
Estado <io Rio <Ie· Janeiro, está em a.~_ecu.cão, o go-yernador 
jncor:r·e11 em contra:,~encão. yisto que alterou as oond,ic;q-es . ~o 
eleitor e l(ib elegíveL . fugindo da norma traçada pela Consti
tnic;flf") Federai de 23 .do outubro. 

O SR O.LIVEIR..-\ PJNTO - Não·· ha Constituieão; lia. p·roj e
: elo ·de ·Oin:stitt.U<f.io~ e só está ·em vig·or a ·parte r~latiya aJ 
·systema eleitoral. 

·O SR . Enrco COELHO - Na parte da: Constituição do Es
tado do Rio· dé· .raneiro que. entep.de con:t ~s condições de ele
g!bHidadc ,p'D.t·a a p1·oxim.a futura A~semblén; Legislativa, par~e 

-eque está em vigor, o gúYernador ptoviso·rio· incUi11patibilisou 
todo o n1undo, só não incompati)Jilisou-s:e a si para o cargo 
(]e g-overnador. eífectivo ! . . . 
. Todo o n1undo fi~ou intompatibilisado, func~ionarios· dQ 
Estado e daUnião _ salvo o Gover-nador, qu:e teve o cuidado de 
dcsincompatibilizar-se. .deixando d.e attender á Constituição 
Federa4 que desincorripattbilisou todos os cidadãos brazileiros 
par:1 o Congtesso Constituinte. 

S~nhore5~ nós -estamós no extremo opposto, social e poli-
ticamente fallando. da _.t\merica. do Norte. " 

Foi· menos difficil. .Sr. Presidente " ~ (todos que conhecem 
a hist.oria dos :Estados- Unidos ~dB Norte .sa))em quanto eustou 
a Federação _<\..mericãna) ~ foí meno: .difficil aos Estados Unidos 
-da Am.eriea~ se congregarem pelos laços da Federação,. renun
ciando as suas prerogativas suzeranas; foi rn_::lJ.s facil aos 
Estados Unidos da -1meriea fundar a. üni~o, dp que ba de 
aco·ntecer às antigas província~ do Imperio transf:nrmarem-se 
subitam~nte em estad-os autonomos, ao toque da vara magica 
dos gove-rnadores, afim de .se em_anciparem da tutella em 
que têm vivido até hoje, inteiran~ent.e indepcnd.entes do Go
ve::rno CentraL Estani-o~ en1 ·eondicões oppostas aos· Estados 
Unidos. A.lli o povo estava ·educado na escola P,o governo e 
adnlinistrações 'locaes. A·qu~: o povo vive, si vive ainda, al-:
quebrado, sem ·confiança na Federacão e promp:to a se entre-

.gar ao dominio dos governadores. : 
· -~, ?hsurdo suppor que as, .. antigas ' 'provinc~as ·do Iínperio= 
que JaZI-am apertadas nas esp1raes da cen,trahza-ção, que sob 
.o jugo imperial se acostumaram, na grande ma:ioria,, a não 
pcnsa1~ a não ·l~~agh\ a não viver senão sob as ·inspirações do 
Go,~erno Centr~l, que :t).ão camiphavam senão gra:cas ás n)u
letas que ·lhes enilf.lU'eStaram os presidentes, é ·absurdo suppor 
que .se emancipem de vez, :dependendo as p_rin1eiras manifes
tações . .. de sua. auto.nDTnia, de assembléas legislativas convo
cad'as. énl :_virtude do mesmo regulamento eleitõral1 'que sà.be
_n;os~. q @a~ pr:ovon tão mal nas: xnãos de.. ce~tos governadores, 
regulameil,to eleitoral draconi;;tno na parte ;.respectiva á .P.O_
-Iicia dos comieios. (Apartes·) 
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No confessar esta~ verdades 11ão ha desar para tl,ÓS, ao 
·c~ntrario~ 1.1a nobreza de no.ssa parte. Confessemos que o re
.g~1en ~.leitoral pasto ult.imament~ em pi:atiea: tem vícios 
111:,anavers .. 

O SI\. ZAMA -- Aqui 'ha muita gente qu.~ Jião viria, .se.rn 
esse regu.l~mento; I'nas hn. out ros que sen1 eHe viriam. (lia 
out1·os apartes.) 

. O SR. Earco CoELHO - · Só depüis da experienc.ia é que. 
as v~z~s, ,se descobrem. os lqd·os ·deieituo_sos de uma lei 
(.Apotados-) E' o e.aso, -e nós, que vimos do pleito; traze_nios 
o nosso <iepoünento irlS.US})eJto. e: em lc.onseie·ncia, conderona
mos os {lé.feitos dess~ proüesso. 
, · Co·1l~éss~n1ol:-o: de&culpenlos o regulan1ento e~eitoral, .si 
for possrveL .. 

Em uma quadra anorn1al~. en.1 un1. periodo de incertezas, 
de apprehensões de toda a sorte para o Governo oriundo da 
I·evolutão: quando. grandes males havia em perspectiva, 
qoan9o teJn.ia~se o des1nembramen1o do Brazil, e~te regula
Jnento ele-itoral foi tlietado pela intenrjão· de cúngregar ne$te 
r~t:ihtt1 o 1:uaior ntiJJ-Wl'O po.ssivel .úe adeptos da Republica·; 
~Uc não se juslifica1 senhores~ rna:; se perdóa, desculpa--s~ 
em beru do pa.iz:: çomo tm1 n1al Cfl.J;;1.$:i neees.sario. 

U1.1A vQz· - Sim:, n1as deve ser refQrJ;Uado. 

o Srt. EP..1co CPELH o - - XóB. r'epublicanos de principias, 
mostrámos ~emprc por -esse regulamento a mesma repugnan<
cía que. es doentes cq:st11,U1Jatn l·evela1: p'elo oleo de ricino 
(Ri so) , ruàs tra.gá.mol- o em ben,1 do paiz, tragámol-o para 
ütlcu.rtar a crise que o Hrazil atraYessava . .. 

Ag·ora~ porém, que a crise t crq.1inOL1: que o paiz. i·ecahi u 
no seu estado normal, visto que ·não ha duvida de que a Pa-
tría está to'da neste recinto, eorn. o pensamento de UIIlião~ 
hoje que nfio temos n1ais a recear o espha~ellam~nto d-este 
futul'oso pai~ · (Apoiado~).~ ha ten1po e é ·:d.ever nosso cuidar· 
ela r eforn1à. .eleitoral. de sorte- u libertar o voto das eadeias 
Que .ihe foí·a1.n post.~::;- · · · 

Nesse partkular nós dê-vemos fazer côro conl o iUustre 
Se~ador pela Bahia, est-e estadista .respeitabilissimo, que f~z 
ela. liberdade do voto o pr.o:granTma. de toda a .sua l:lrílhante 
carteira po.lítica, o Sl'. Sal'Uiva. (~:!.poiaclo~; mu'itô be-rn). 

Dê mais. Sr. President.eT o Gov'erno Provisorio~ honra Ihe. 
~ej~ f.eHa: j{~ revo-gou os ·decretos de banirné'{ltO -~ d~ deporta,.. .. 
ção. Resta agora o Congresso fazer o m._rus·: iranque~r os 
comie.fos ele.itorae.s ás opiniões próscriptas por certos go
:vernadores.. qae se arvo1·â.ram. em. eu11p-reiteiros de eleições .. 
(iJluiios ap~oiados.) · _ . . 

Come:cemos por garantir aos fu-turos estados pl-ena. 11-
berd'ade, afitn de· elegerem suas assembléas l~gislatívas, no_-
nlear seus governadores. . . 

E' a liberdade do voto que _ha de ceUulizar, o~,ganizar~ 
animar o.s estados,. co1no expressões de go\,·erno e adminis-
1 r aeão Ióc-aes --- sel{ yovenle'ín·~nt e self aclm.inistratiPn·. 
Este trabalho de ;t"~rganização pac.ifi ca~ mas não á mão ar
mada como se ten1 feitó, este trãb~:üho ··de reg.eneracão ·social 

· é polÍtica deve yir do menor ·para o n1aior: da cellula para os· 
g_rgão~ e de:S_tes paJ:;'a o cpnjuncto; poy out1:as pala~as, dev~ 
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d.edvar dn municipio pêll·a o lE'$tadu. de maneira que u1na .cor
relJtc de liber~dade circule por f.odas as camadas populares, 
anintilnd') a. aggremiacã.cr política. 

O SH. P.RE,B.IDE~TE - Observo tW nobre Deputado que 
e;:;: I ü l'l;rmina.l:lo o l.emp.(• ela vrünciru va:tte da m:den1 do di.a. 

O Sn.. Enic(l ()(• F:LJ.-TP - · E:-tanclo term in.a.do o terllpo. n:ão~ __ 
prv~cgu_ü~ei a])u~t~rJdQ da atteução do ·Cong1~esso~ e J.'eLlro-rne ~
da tribuüa~ IJe!dln{lO U Y . . Ex . . que~ YiStb. estar termc.inada a 
hora lJ1arcad;i 11ara c.3t;.~ dh:Çu~.5ão e hnYe.r out:t·os oradoi·es 
i:l.scril>t.0-5~ coiJ~u ltc o . CongTe~so -lHu·a que s~ja dada p~ra 
a o1·dem do día flc aruanhã <.\ tO!Jtirmação do deba:t.e d.a moção. 

O ·sH.. Xn"'o P Et_;.\:'\-ITA - :S·ern prej ujzo da discussão da 
Ct) l'l:S'ti tu ição. 

O SR. Eiuco CoELHo - . _\b! sirn~ eon~o- l1o,je. 
Tenh•.1 te.rminadó. (Jl:nit'o bem_: ·nw.il.o bem). 
A di:<:nr~::::ão foi adiada~ .. pela hora. 
:() S'r-t. P.ft:ES1DES1'E - o mil•í·e Déput~tdo ~1;. . r::rfco Coolhü, 

ao .iJÜ('J.TOlllJH:.r o .St!U diseUJ'so. reqaor·er.t uoYa 1.lt•g-encia pa-r~i 
{flle e0nl.inué -na sessão de- arnanhã~ na 1" pal't.e da O!'dem tlo 
'llia. a. (l i~tu~são (!a -sua nTOção. Vou consultar o Congresso. 

Cü~1suft-ado~ o :Coílgres::;o uão a,pprova o recruerime.nttJ. 
ú Srí . CBALDI~o DO ,......\1\L\H;r~ (pela u,·dent ) na qualidade 

dt~ pre~dcl(~Jlh~ da Con)lmjssãQ rttlê- deu pareeer sopr-e a pro
i.eetfi de C(ín~lit.I .LÍ« ·ão. t.:on~t~lla ao Sr. IJresidentc si J.lw cabe a pl'(!!i'érelJcl:.l ]_)l.H'ê:l

4 

-i"c:ÚJar~ C pede U pa)avr.à, llO caso: a:llfirma
LiVO. 

ü SH.- J)RE-SIDEXTE clce.T~.:L·á qt.~e~ eu1 virtude do arL.. 23 do 
Regünentu. cnl end~~ que· o 'Flóbre 1·epr.e$entánte tem a pref-e.;... 
1·encü1. que pede. 

CJ .SR. ~JU.J PJ~Ç::\:çJIA ])i~,rg·un t.a s-i, por t~~r o Con.gre~·.so 
1·e,Feif.ado o :requ~r·imenbo d.e .urgencia p-ara tonti.:noar na 
~essão de arnanhã a di.~e-Ll~sã.o da 1110~ão do ·Sr. Eric-o Coelho~ 
entende-se~ ·ipso facto, que a lnes.ma m.oção cah~u .. 

o Sr._ PRESmE~TE - Nao cahiu a moç·ão .. 

SEGU:N'DA PARTE D.A ORDE.!)i DO DIA 

·Continúa ~~ :L" di.scvssão dO ,:pro.jecto d.e Constit1Jit~ã()·, co-m . 
o parecer ,da Connnissão .Especi'al e em~nda:: -~pt·r~sentada$. 

O Sr.. Ubaldino do Amaral (::.lfrn.~i-men.to -de att:en.r;ti(l) -
Sr~ Pt~sü1e~ite. con~iderando-n1e_ Yen.c.ido na~~ qtw:;lõ'es ca~ 

. pitae.s. que i'az~-~m ob)ecto dq no.s::;'f:) e:3.tudo. eu me limitarei a 
i mlitn pO!.i.~:lS. palavr·a:::, pedir:.dQ a V. 'Ex., sob cujos nugrdc:io~ 
.:á fiz nm.a e;.;;.l:>t"a, que me proteja~ ;;;o]jei~ando dt) Congrc~::.;~~ 
tJQ.e u1c eoncéda, em meu e seü beneficio, _ a lguns nlo-m~ntos de 
::!!encio~ para qne eu possa, apenas, eonsignar algTmlas idéas. 
tlen:andt• no~ :-.l(•~~()::-- annacs o que r~t! consid.e!'o EP~á udvm·
rlencia~ ji't que não nu:;o uiZ~T· pn)·a JH'OpllCcia: em bteyes IJU
la'Vr~S o fa.rei. 
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Sr. Presidente .. os estaõos brazflciros ~,,~,m Udn n~~f.n Gn~a 

tantos deffensores -.quantos são os seus· ·rept'l!8en ta:nl.~~. A 
União. porém .. a União Nacional, a Jjatria c.omrnum~ J-.:tt'i'l'f• 
que não tem advogado; c con1o aos desa,rn,parado~ i1fin ·~ li
dto .escolher os proctrrado:r1.~s, qüe merecem~ etle~ tt•rn 1k ~~- ! 
su.j aitn._r ~10 tlefens.or_ que n a.y-easo lh•:s of:feroee . 

VozEs - Y. Ex. ·tem toda a ~crml)eLcncia; l.:l un1 defensor 
d i.st.iJ.1ctissim0. 

() :.::1';. U8.Ü~J)I~H IHl .:\~f.\ll.\.1. - .Ag-::·a,deço. 

i~r. Pre_:;iden1c. não hu assnmpto mais difJicil , nãn ha. 
l.ar·efa,, 1na.is atclua do que i'azél'· ·uma G.o.:ns títuição. 

Uma CQn~lituinV3 ~~ a arena. Otu]e. v•~m dchater,...::-·n t.n(las 
ns Pscolas: ondü u~m entrad~t todas a:' phHn5ophini~ ·f.u,lclr~- st~ 
d'egladiaJ1l tnrlo$ ns :O:y~tl"ma~; rmdc Y(!m ter 1odn~ us paixões : 
"Udl'· vi!m .dar e<•Hihall'• l.ndn::; ()'~ intet'C1Bse::;; .onde ~I.ütam en\ 
;ud~n 1-oda;O: n:o- '·nmrwlc·Hrias. ''· ;) qnt~ •' pPtW~ mtlit.i~~íma~ in
(:•l.lllJW-l~nc ia:; • 

.T:í. o saiJía. 
Umn Ôou~a. port:rn. nw ~ur.f;! l'(!hündeu. :Q !'ni vettifioar que~ 

~.-·h urna UPJ1<U'f!nte J)armoí.lia. aqncllcs que" diz.e rn P•~rtr-met~I· 
a tlm nwsmn cr.·0do. a. nma. nü; ::oma ~~~cola. o~ qu~. n.lC tm 
pnuc('. qunndo -~e aehavam na 3 (h· (~·r·3·idilde. _c~ne.onr.ravam-sc 
lwm snlJ mna nw:;:ma .haí1dr.i ra. un ·.lia. em qUt~ 1} ]íreciso 
r··.-,n::-1L·Uil'. ~m qnt~ ,; Jll~etisn· pCir .;i prnYt\ n ~y~km~' 'tl''tl (· :l.()t'e
;.:·nnYaiYL achi:Hll-~f~ ern rlivergf•neia. . 

:\ 'l'i~'ln'H-:'(1-mo nflo 1 ercm razão· de -~er pala\-ras crue ouço 
1·.qc).n~ r.:=; dias t' f'it1el·ida_s; uma dis t,inc~ão entre pobre~ 
e T'icos; -~m1stantes re-invili.dica~.õ_C':;: umà utopia de reguLar 
t.oélas as _posições~ de fazer com ciue nã.o haja mais infelizes ; 
nma :3UI)posicã0 de que a: B.epubli ca é un.1 ·prodigio .ue tal 
n:rdem. que deve ter feito desapparecerem t.oclas as desegual
dades ;· que ella tem o. dever -rJe, ··eqniparar as condições na
tnraes .e- socjaes~ de mndo terminant e 1?- absoluto; que todos 
i"tS, ·estados se.iam r'i c os .e próduetiY05: qu(:. por nbva e mara
vilho~a lei ~o.cjal 11 poUtica se eqú1·pare .a-bsóh1tamel"lte tudo. 
C0mn não é po~:::ivel. comfi não e~-t~. nas mãos de ninguen1 
d r~far.er a Xat1.u·e:r.a-; e.omo r icos e pobl·e.s ))a-verá em 'todos os 
l-PHlpns. quer :,e t.rate rle indi-viduo~. quer de .cnt·porações,. 
eomo varin ser~j ~ernp're 0 e~'í'orço in·dividttal e eoll r.cUvo. 
lança-se mão. de t0do.::: · o~ ex-p~di.entes para ch_egar-se a urn 
,:·,slá.-d-0 im.po~sjveJ. a r~Ette pretf-'-ndido n i:v-eh.1n1ento. 0. r.nlão. 
ncham ~iniple~. fácil' e con.·ect.o desorganizar a União. si) 
deixandn-lh1• ns ~CTYitc):;~ o::: en.car1-!'n::;, -~~s ·odi nsjdadPs·. (Ntío 
apr1 ir.ul os.) 

Pa_ra: nó . .;. n UnHio t1 n jni~m'ig-q (Wli:rl'> .rtp-oiodo.s:: ; o Dis-
i r·i'Clu F edrr·al tamb,~m il1ir)Ji/;Ct. (\ ~~n~re tant(l~ exigctn tuàn 
ddle-s·: desm~nn1-so a União dr. LtJt:I.O. dn poder. do~ · r ecursos. ' 
me~mp para aquiJ'Jo qur• ·C~ig:jnll:)S qnr ella ·rata: e~qtle'Cenw~ 
ç~-on) extrao1·dinàr:ia facilidade_ 'que. á Un1_ã.o e~tão eonfiari.o:, 
"'~ maiores jnt.er esses_. qn e ·ella não pódc perecer. · 

., Estamos f.a7.endo uma obra err-ada. e será .talvez necessa- · 
rio,.. dentro de brev'i~simo" ternp.o.. que esta Constitni'çã·o seja 
reforn1ada. porque~ a despeito das- nos~as aspirações indl-.. 
viduaes e da~ exigencia:s dos. nossos e.st.:ados, .sem ·embargo 
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de todas. as no,ssas ·opiniões colligaqa$. de j.edos. os desvio$ 
e vr.e.c.o.nceüos~ Jarea é que -se mantenha es~ n~cionàltd.ade, 
_ S.i con1:mettermos o erro ·'para ·o .qp.al ·vrunos· cam.ínhan:dó~ 

Si. entende.rmos que é possivel considerar a; Uruão ·como u)'llP 
·~impH~s abslraeÇâo. desarroal ... a da todos os :recurs-os. tornai-a 
jn1pot.ç-nte par4 ;n~presentar· a nossa bandeira commuin .. ·.a éO.n
.s:equ.cneia fatal~ log'i:c.a .. irrernediaver _é ·esta: a üonstittü~âo 
st•J~:J. refor1:na<la. em C'l'tt'to· PraziQ. -

Meu;; ·s.e~hor~~ o ·que a União tem: de ía:zer todos sa:O.em: 
c·ttrnpré-lhc r~nresentar ·;t NuçãQ. nf'\ exterior principalmente·; 
St:iSlQnta_r o f5t\:errH.-o e a J.\lnrinha~ un1 ·Corpo D.ip1o.matieb. ·C 
ll_n) Oorpo :Cons~JJar; .. pró,~er· n serviço dos Corr.eios e elos 
·Tek_gnuplbos; .gatàntir á· S('gur.am~·a interna;. T'ealizar os. g·r:.:nt:;.. 
·des n1elbotaménto~ .f1n~ l[:>brc .si sô os es-tar:Io~ nfí:o p6dnm .faz:cr·: 
n·1:1ntei· o êrC'àitQ naciõnal; corrcspondeJ." aos compromissos 
·ç•id~f entes:. $r·.ia. t]H:ll ft•r ·O ('rro orí rr acerto .r:r.1m r]ne forarn 
nr:•ntra:hido$ ... 

. u:\I s~. RJWf{_ESE_:>..j;_\).'"'tE - .S~ja qual fOI' â Sürte dos es
tado;; :r>obres. 

O Sll. UBALD.fii:Q n'O ~~"B;AL - .. . ~- .Seja qual f:ôr ·a sorte 
elos .(}st.act9s pqhresJ (.~lnito .bem; apm·tes:): . ~ Ii<>ssa 11onra tlQ 
exterior ,}j_a ele set· d~se_mpenliada~ é jsso ainda que nó's todos~ 
e-squecendo a dJgrüdade u.acional, o quizessemos irn.pe.d'ir: 
·nós somos :devedor, .e o devedor não. tem o direito de impôr 
·condições. ao credor. C4.1'Joir.rdos.: rnuit.o. bem) • Quando as Ie.is 
ci'n. honra e da 1ealdad.e· que reg~r:n· a:s naç·ões não bastassem 
para iss.o. era o Gaso de legitima interve.ncão em caracter ar-
mado. ( Apa:rtes}. 

No· dia eni que fosse p.ossiV:el ao Br-a.zll arvorar-se em 
de:\-edor de má fé. se·:ria .insta. a in~ervenc~o :armad~ e:m ter

:'J:'lt~rio naci ona.I. 
.~ús . .que· r.t~ccmbecemos. tú;do· j·sso. todas: es~as ·obrigações 

da União, aqui l,he· tíramos as. m.ejos ..:I~ acefio ~ ·Go-IÍlec.aíiH1S 
P'Qr di3spoJal-a das ter.Fas . naci,on~es; se.gundo uma emenda 
aeeéita p~la Con'fm5$·sâo, o Go;verno .Fede.r.al n~.o, terá n1ais :r;tas 
:ternas .<}evolutas· do e;Xtjnct-o. JínperiQ set}~o o .. que iô'r rigó
:irosame11te 1ndiSP'en.s~'':eJ ao 's.erv'iÇo ptiblieo;· isto' :~., tira
mos -ál Naç·ão talvez o: mals rico ·e prec'in.s:o thesot,ro:. ·~ reserva 
do .fllf.úró. e o tiramo~ · dese~ualmente. norqqe~ ·si ib:a ~.staàgs 
.que gariham com is·so~ n.~ outrcis que nad~ Jq.cram, e -da obsti
nação egu.ali:tar~~ resulta que os estaqõs insatisfeito~ reêla
mam comp..ensa·~~o em oúttas· e$.p.ecies_. 

~,. entã.o. ~·emos que acha_m p~qúeJ1os todos os trjbuto·$ ~ 
IHi,ra· uns D :ilnpostõ -de P.xpQrtaçâo. n.inda n:resmb. sen'l limita
çaó~ -como parece estar no espirí.to q'Q.a·si g~ral elos membros 
ctQ: Con!g:resso:~ não: cG>nyem,. POI7(JUe f)'()tl:(:-6 rende; ha alguns 
.om que· e-sso ]rn;po~to- ní\o ex_isf.e:. Jo:go~ .Pede:..se outra eousa, 
pecten1-se eoncessi)es · de ou tr:a ordem~ e :Cr!3Scem os expe
dientes. 

· Sempre ·.~e te,conh;eceu, em t(Jda a. parte ·~ invariavelmente, 
:que aÇ) Pod.et .centra1~ pQr i~sQ ntesm.o· que a elle -compete 
regul~'l' o· c!)m_T;JJereio e,xterio.r:~ vor isso que a elle CO'mJ)ete 
a. fi:Se,ali.ZaçãQ ô<bs ·mares territoria:es. ·1H1r isso que a elle se 
pette o m,elhorarnto do$ 14orto$i p.or 'isso mesmo que a élle s'e 
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~eve entregar, talvez, o ser,~ico, dos navegaveis~ por t'Q.do 
,;~.sso, p.ertence-'lhc. o ÍiilPOSto de in,J:po.rtação. 

_l\fas ent~nd~m os ~stádos. que isso não póde ser, e vêm 
ped1:r quotas que pareceu} estàr con_cedi~as. A l)rincipio 
fallou-se en1 ·1o %1 depois em 15 e 20, e ha quem propoah~. 
6 e 12 '%- . 

!Senhores~ parece ·estar quasi resolvida a questão ·e con
cedido um imposto addicional sobre o de importacão. Mas 
é tal a difficuldade de harmonizar tantos interesses, que .. entre 
PS propr)os quo _pediam essa cqmpensacão, já surgiu uma 
difficuldacle .: uns qu~rem .que ·~eja facultativa, outros que 
.seja ta..""i:ativo; un~ queren1 ficar armados da faculdade~ para 
usar della. ou oet:x:ar de usar; outros lembram--se de que po
diam perd-er n. feeguezia .da visinhança, e pedem .que 'O im
posto seJa taxativo, par,a 'Proteger o s.eu cotmnercio intert\ó. 

Na o 11-a ·essa sa~g1·ia · nas rendas do Estado, não basta 
que nós tenhamos uma tarifa incerta, que poderá variar de 
um !:Ua para .. outro~ de uni porto para .. outro porto~ a nós, 
·ryue preaism:no~ do fra,t~dos de eornmer~io C0Jl1 os paiz~s 
(•xLral).gci.ros: foi-se mais· longe. c pediu-se que· ~a União pa
·tgasse as .dividas ·dos· estados. dividas que tiinguem ainda di~se 
de (J1Janto eram, dívidas que uns avaliam em oitenta rr..f! 
contos .. e outros em cem mil. 

Parece~ ·Sr. Presidente. " ·que m.a;is ~ta concessão: foi' 
feita. que tambem as dividas dofi estados, até i 5 de nove-mhro 
de 1.8_90~ vri0 ser pagns :pela União, seJam oitenta mil ou 
seJam cem mil contos; e ainda aqui se revela a impossibili
{lade de dar .a mesma quota ao.s· 'Ciivet~os estados! como pr~
t.endem os que se iroagínam. deante de um acervo, fazendo 
a partilba aos herdeiros. (Apoiados e apartes). 

· Si ~ha estados que devem .muito~ oü pouco. outros ~a aue 
na.da.. devem; Si .o Governo a(:çéita q:ue as dividas dos es
tados sejam pagas pela União, ,é ·pos~ivel que .os estados 
desempenhados reelam·e.m seu quinhão. : 

Por' este caminho. não sei. onde iremos parar. (Apoiados.) . 
. Sr. Presidente, falJa...,s_e muito ern ~Ig,~rismos: eu tambem 

perderi3, desenrolar os meus; mas o Con·gre.sso está cansado 
de ouvir calcnlos e fie não acreditar nelles: e eu s6 tocarei 
nesta materia -para chégq_r a ,.uma. conclusão a respeito de 
·uma ~m~nda ap-resentada peJos. meus collegas do Rio Grande 
do Sül. -

O orçamento çia recoH.a federal apresentado pelo n1eu 
col_lega do Ri.o Gl'ande 'do Norte - esticado com alguma boa 
vontade, tão boa ·:v·ontade~ .que o resultado de suà somll.la e-x
cede -de. mais de 3 ... 000:000$ ao pro"ducto d:a:s paTcellas ·-· éle-
-ra-se a 1.36. OOQ :OOÚ$000·. • 

Acéeito esse$ -dàdos, como acc.eito o calculo do honrado r_e
nresenta:nt.e d0· Rio Grandedo SuJ.. rrue. tamb~m, com m1nto 
boa· '~onta:de. ele:vo.n ·a renda a {38. 000 : OQQ$0()0.. · 

,·) Farei como o Sr. Sena·dor pelo Rio Grand~ do Norte~ que 
- ~om a simples phras.e - q na ?nel'km· hupothese -- ausménta 

a rec.eita em algumas. een f,enas de contos. 
\Posso 1.r J:ong.e~ .Porquê o~sas· genero$idades_. no pa-pel e 

aqui na tribunà. cu:stam' 'POuco; 
AcceiL.o. portanto, que. em ·vez de 136 ou i3'R.Ot.i0: ~,r:o$,. 

scjn.m :1'39, ou mcsm.o 1-10·. 
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·ÚM: •SR. REPRESENTANTE ~- Çen,to e CÍU,~?Ot.,nta. 
O SH. Us.ü .. uJxo no .'\)'L-\nAC.. Accci lo: $'€!Jam 

J~f$.000 :000$000. 
Qnai •! a despe,~a da ti"níão? .Pcn~ qu.e nenhum de nó~ 

·tem o dirC'Ho de pflr· ein du:vi'da. a palavra (lffieütl di) Sr. 
llini'~ü·o da. }'""ezent1a .. T>i.s~P. S. l~~. qn~ o ~cu Qrtânien tQ aclual 
ap;t.·c&enta.Ya ·.200. 000 ::000~ PRl'a a de-sp~~a. ·Ql"Clinaria. 5(1 '.L~UJ':t 
a (]f~spesa orcl ina.ria. · -

Aqui -mesmo. n e..sta Ca~á.! ~ en1 -aparl.e, hhuvc quem di5-
~~s~P. que. eom dados officiaP.~~ podia a.ss·c·t•!t·m· que c:-~á: .de::
pe::;a. e1eYa-s~ a 2-20. 0'00 ;000*000. 

Hónl:Qm. Sr. Prn~jdentt>. nma folha ria manhã. de üiü·il n 
r.~r·H.rdo que costn~na J1:in 1'az~1· a~sr•vr~L'a~;p(1~ a,.rt:'am.PntP. ·1Ptl1-
]1rou ,que não ti-nham ~}do c.ont~mplndo·s 11e~t-~~ ealr,ulos 
2'1.000:000~~ ele :.!':U·afltin de J·twns·. . . 

:(} ~H. rr~.\J'.DIXu nn A:\r.\JL\1. - -- :! í. Oflfl ; flOIIB f)r• ;;:unn tia~ 
Ü•' .Íll r·o:o: ~1. 1•:-"LI'acln:-; ri~.·· t'•'t'J'o ,. t•• •t ·c·a dt• l. suo :t)Ofl$ t'(l'I\I'Pd j;fn~ 
a rn-g·rnJr.-,~ c·••nl r·:a..-•:o"-. ••Lt·. ,.., c·. 

C•Hfl•) :-:i i~~u 11~io h:t~l.a~:"('. 11 IIW:'nll) je~r·nal. hn.í1'. r.~-. 
c•.-,nhr·~r·rttf.-, tltn J:~p:-:,11 d•• (''''tlll:t, Jl1!,.,l,J·~~ .,,, ~ ••• r•!allfll~rrl~ dt~ 
:.:n·.oon-:00('* a .. ,ll,ltlva • 

. \•huHind•l. ~!·. Pr·~·r.:i·dPnl r•. qtlt' h.O!.iH c·qtriv.orn 111';;;],'\ f'.n,l
~·tJin, :tdrnillilldtl~ ·l lll'~ll"'·r.) . · l'flil'~ P~-~(,-.~ dado~ nn.o ·~l·jam f' QH1Jr):•
tn~. '\"(~ V . Ex. rptO :;.;1) e:'l.as de~p(•sa,~ ~xtrant'(lianJ·ia~ com g·n.
l·anf.in.s nova:--· cla.s ~ ~f' I r·:Hhlf'. ~1.-•\fam-"se n :~ti .,Ooo: ooo*nno. Prn·
tant.o. i'f'l1h0t'e~. Yê-S•' qtJP 2.00. ono :OOO!]' (~alc:~;~larin:=: pP.ln ·s:r. 
Míni:::t=r·n .-ta Fazenda pa1·n a de!'T!Pi'a oi'i'J.itUll'hl. P. -fl'Hlis 
;{(i. nnn :·oon* ·pu r·fl. g-ara nl ht · Ü~' ,i_t,n·o~ n i1~t-radn.$ dt:. ':f e r~· o e 
Pn;.:::l'!n:!Jo·~ n~n t.t·a~s :ilnmnw.m 2:36 .. 000: 0.00~000. 

~fai:'i ainda: quero adm:i t.tir. nüo que, estas garantias do:=
juro~ ~r}ja.n1 nomi.naes. como costumam çlizer os íntcres.sados. 
f! ~im fJIIi• nfto ;:..e lm·n~m rxigiv~i.~ nn torln ~ ~i nmlt.anea
m~i1tP; fpwen udmil·-f.ir qul~ nãn ~c gastrm n;;; 30.000:0.00~, 
qu~ 11fin se g·n.siP e'fll.lf:ll· nenhurna:. e nr.st e t:~<m'to· e11 P~lou ma i~ 
.(•conrimie.r) t):n qur~ ·n no1w~ l)npu"tado •JWÍo TUn Granclo i"ll"\ 
Sul: qnl'•1·n arlmi 1.1 h· que nã•) ~t· ~·a~ I ~m. ah~ôln ·f.anwntc,_ essés 
:,1iL 000 :(l00$000. Ai ndn. 1 ~nw~ ~oo . Q;:~t(k'OOO$. O nohr{~ Dt=-pn
üulc.:. ~)~lr't Jtin nJ·mvln tln f.;nl,. ~1·. P1·P~1flen' ! .l•. aehon 'racH 
cnr-Uu: ná:'\ d f.'::; f,c·~a~ .Z2.000:000$.Xão qtwru ,~ntnu· na anf)ly:..~ 
.-ln nJ(ldt:l' pm.~ ~tu r• S . .E:~. u r .. z. ;\Ias; pr·~;.r1 pPrmis::;ãn 1Jara 
fnr.:t.f!r-fllq U·fl1:a \lliÍI"t.l fth~l\1'\'tH:;ãn. f>~n·r,cr• (JU.:" lnnt.J1 a Un.ift.(,l. 
como o J') .i~l r1dn . tFhcfti r·aJ t:'Stão C1Hlf1emn.aêló~. g· a~~im. se
nh01'PS; ·qnr~ tw'ln {JnaÍJtn ,~ dn ])iglTiél.•J Frd~ra.l nfi,o t•n'l.ra ()111 
linlrn. t1P. crmla •. \ eíJ.Iarlf~ do llio dr~ .Janf'.iro~ flll f! es-tá na 
clr·pr•n•l~lWia fNh•t·al. para 11:3 p·nhr-ra:-;_ T~t' f!llladn::;. c:• 11rna c•ngt·i-
1arln. ·.-\ \.npit.al l ~l'f•(·i~a. .J.c:- agua. pr·c~oi~il;- de h1z: ·Pt'(•ti.~n de 
Jiyg-iNlfl p· df"~ nx.g:nl !11S:. {1.~ limJWí',..i. JHthHea • .-le 1':)-oolit_--:. prrwü;:a 
\'Í'fN'. Porn~niHr·n. qtrN'(' llH'l:; c>nlr·c·g·ar ií de::-nla~,;~n u·. ;.;-r·:Jrl'f1P 
c· :idad~ hra7.il~ir·:l?. · 

E }"I(Ítlf' p]la \'ÍV{'l' nn:mrlo llTC ]1Cf:'t1Cm todr)=' o:=: :-:Cl'Vic;n~ 
ncJ.naJmenl e a: e:n,:rn cl''=" cnfJ·~.::: ~era~~~·? .~·ão pl11lf:\. ( • .f.p,,todr..;H 
c ar~a·?·tr_..): 
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Be.m, não qn ~rem; v1va. das renda~ mnntc.tpaes, qiz'em .. 
En!.z•etanlo .. ~U' v-os f)fü•gunLo ~ De onde 8a,hetn .es..;;;as r•eu

tl.a~? -.(.:.l{•t(,Í/;';(_j ÚiJiit~J: 
Eu. senhm•~t$. tive à. dt:>sgta:Ça. de s(Jr Pre:s'idente. da In..-. 

1-fc'lirlen.ci.a -d4Js.fn- c'idalife. n~ Tdnt·l~nto ~ pú:-1~n raHal.t rlis~o ·(·<lrt'i 
álg-nrn --conhcc.jnwnto. 

_,\ re.ndu fia:. J11t11lic.i..p.alfüa.d(:> do Rio de .r,\ncfw\ e:ra. nó 
panel. de '1. 500: o·o:O$. tie:i~rt. hoj,e de 2.0-o.o' :t)OO$Oü0~ , · 

Ora! algue.1u ac~:·edi!':a. · CflH~ urna r-nunícipalida~le dest.as 
J)OR~a VlVf~r C'tHU 3- 'ÚÜÜ: 00@$00íl? (ApofftilOS e . apar·tes·. ) 

·S::i (]ttf'Yr.m qu(i a nm!lil:,it)alirla!~t~: tom.<l: ·a ~i to~:lo.~ •~:\~.e~ 
·:;:rw\·~cns. G prP.ci~":-n fllW. lh!í dt!ctn a~ renrla;;; ,Nif't(~:~PQ'ndtmtes_; 
)nos. si Hw dão ~s~as t'l.:!.lldas. O.t; .calctÜft.S e:-;1 ão r~rrados. i~ ·pr··
c~ísõ c-l~dnY..ilr· e~~a~ rHn·eclla~· do ot•t.:\à.lllP.-I'lhO rht 1'ceeí1n ri~ Uiürto. 
( .i\.}1'/J}'l.t· .... ) ' 

·.:\1~~-~l"'i!.rr ·c(•.r·f.,~ rnof; ~;?. 0:0.0.: Cl(lO.$; urmt Ye.z que não ;on.1os 
;.!':fl\"fÓI'IH}. ~~ l'aeil fàZl~l' 1[(•~:''\\.~ l~l;CIIlflli"ld<t~; j{t. l]nhtt111{)S ~Ql'-.., 
!udn 8H .ooo :111lt ·l~: pOI'l -a.htiJ~ ., p,Jnt):;. LJUnt a 1"e.nrht. enm l.(;lda 
a lu\a. vnn l.adr-· " t,'HIIl todüs; a.-; g:c;twr·n~üln·d~~- ilmn:!·i n~l\~~is. 
t;JO .• IWI):OIHUf;OlHI. .• 1[1 li-nl.lalllns l'~·ftn .urn•a f''···iii.HJitl.'i'rr. ·d•-:
:tcLfiW1 :000$. l'e(I.JlÚ rl1 L~(•:mri..S l'l'lnis 2:!·. 0(11.1 :. oon~. rhm n. ! {p~ rr~~;':l. 
u}·•l i n:-u· h.t ,,~duz:irln. êl t 78.. o no·: onn~ooo . · · 

Pizrtn~ t;! c•1nJ tâli.flo. o.!" i11en.:-; 11.-mr•t'l.(l·ú:.. arid:;u:::- ipw ü 
-r•v .. dM, nã~• -tMllir:nutrrÍJcj~ n,~:-ott· (•aJJlhlhO. 

Pl•I'Í\•itami'·ntP. : r~tr " rr•C,Iil'I ILf~t:''': Fiãi'l 1'.::-'·f.(ll'<"'~llfi.::-: .::<Pillpr~f~ c"'m, 
1inr J~t•dndn <Hlm·-r.r'lnL ,:. ·J)l'l't!Í:-'J t nnnla.r.r ili~ Yida.. ••\· ill'et~s·~a r·ill 
t"\Yihu· d:e~·p~rdi.c.ió~l· conv~m qne ~~n:c,...lehtn:; ddn. .m.ll'i.Ln rnais 
l'~'~f;'ll fm·. .(.J)uilô.o; rJ))Olados). 

_ ~ln~ Lül110~ .Ül. íi1t1 df>/.iciJ tl~ .2J~. 000· :tlOOB.OOk1; ·f•l·t ·p, ·Htí}~ 
(liz1~r dn 1 oo·. fl(H) :~oocr$·Qüo. ·ot'·a~ nfln :ha ntng'l't t1-tn. c11 n r~.;;; per:•-\ . 
1Ws.h~ Crnlgr·~~o::5n. qw~ n-r:r ennLe.~Jc~. o .. .;; ta pTt1 Fto~íçã~;1: nhtd.n le-
·va.N51nos mttHÓ:::. -anho::; L~ndú f.Ü~[r:ll.>(_: n:no .~t>rii'n . tle 

:1 Oll. Of.l'O :O:O'O$.()flO. nJa~ ~arão· do 2'0, ele 'I í). eté. -

UMi·\ voz - l?nr· eau~a fia. l)J.'()djg·aHrlarf·~. 
. ~ .. -< 

:t) ·sn: DBAJ;.tn~o nn. A.:::.\·t.Mt:\1. - . E' à pt•udTg-.aUihJ:; la ! )fà.s 
i; h:11})'Q.~~h'i• l sahir\ d-t\ l')lf:}t)l-:P.nlú. dt'~ línl .em:{o · ~f!l~~·inw·n para 
·u111 ríi (Atu'l-iado.\i.; JJdNil'tJ /u(Jtl. ) : ,~ Tlf'l'í;d.:;:;<J não t!fl1lll;'rf'lt:f•iJdr>r •· 
qn ~ . . i:iÜ(') t•xigr~1min~ i'Ü' ,::nvc\i•n:n ~·pyn l. ut'i't mtu·i'o. 1-H\ r·n.. P:;;p(~r·ar 
urn miln.gT~. c.nl:tln .$f'r'i-a -J:inu· n:nt ur11nllt ' pt'•rft•il~, · <:1() nn:c)a; 

· ( J1u i.to.~ a,Jáladii."i. ) · 

UMA vnv; --- J~.P·r·l\;i lanH'í11 e. 

o ~H. r:!iAJ.1H~Q 1)0 . \::'.L \'J{I.\'1. Tlã'Yt ... llin::- d'f~ V·r dr:f'li:il~: 
ao;; JHI~::.;n~- çlr,t~ [le.sas ert•!3.éP'l'i.Hll dr- un1 lJiod:n j J.'l'-''Jllf'tiil1Y<'l ; m .u j..,.. 
ü1;;. ~ij.n ele, c.tL,nleh~t· J3f'1'·JrH.nwn.l c•. ::=;ft(t et:rnl r·acLu~. q-un n.o.;:; obri
_g·:;un,. ~ã:o Hl·ltH i!:4:'lí •ma-~- d-r•::.pr"~~;(\~ qH .. n{i:ó ,~ fH)~~f.\· .. , .. .1 . ·çnt·l::.lJ' 
:(.:lJINimlo~: ·1m.dto IJ~'W,,) ; t· n. llH! 1~ q'tt·t• p.nd1~111n~ dt"':"I'•Jar :I' C'X.i~· ! t• 
.~ Qt_r·c :-:n Yi.h) •li1nii1~1indn - re\·:.::~0:~ rf:r'~~J')P::-a:--. •t~- q.uJ~ t.1.:.; dt:{i:d1s· 
~ ·~~ \·fír; N'fln.zindt, a!:t~ d f1~êllJ .• )a'i'f·(~.t •r·r•Jn. _ ( A.jJiH~tHJ.o.-._: ltl:nltn 'lu:tf1,) : 
,Jil-<~-~ - ·nfi..-r arhn· qu(!. 1:ringüem di~ hôa J\~ t~ I~f·ia- poF;~:;ival f'ntrar·-· 
HW:í: t·IPsrl~~- j.á no J'P~.,dnwn (h) i':}'tlJiibtih ot(~â:t:ncntar,io. 

P'f:l i~ hf•IÚ:. é~f..:í t•r'r·mJhl"'c irlo (Jllô I)~ta il ntJS'i?-11 viJ.la or
f'liJ-lat1a n:o' J·rctii·so::: da· t;nmc~ ~ân ín:::ttlTi ~·if,r.h~r5. ha rlc~pt;~a$ 

- a q'tll!' R I)J'P.ÓS(l l)Pn\'('f'. i~ ::.ohre ~.:-: qna.·(·~ .v. pr.eci~eJ Pl''t_n·id~u ... 
~ia.:r~ •. 
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Então. p-or un1 s)·stem3'~ que acho tambem muito facH, . 
respond-e Q illustre representante ... do Rio Grande do · Norte, 
sarde-·se isto com uma O'p~racão de credito. .(Ri~o~) . ;E1 re
almente. faoíl, faça-se un1a operação de credito~ mas é 
;preciso ver si não ha _nücessid~à~ de paga_IZ 9 servico do juro 
e da anJortizacão·. - _ 

Si h a~ a si tuacão não me1hora grandemente com o ·éxpe
cio ente de occasião. po.r.qu~nto recursos de crPdito não quéren1 
,'lize1· tnna renda vroprjamente do Estado~ m~s tra.nsformttgão. 
de uma divida em outra, sa~li-da de 'um máu passo por um. 
s:urue .sob r~ o f'1tur9. ' 

O SR. A:!:\-rAnó CAv~\J.C:A.:.~1"1 - Pev0 licença pafa um aparte·. 
Dis~e no meu f.H:;curso LJUC o meio do credito eru simpJes.mcn
tc tmnporario7 porque seria mister ::tug:mr.nt~r ::ts fontes. ele. 
!Tnda normal, parn ptlgaJ-o. 

0 Srr. lJBALDJ?-;o· no .A~:I.\RAL -. Fol,p;o rnu:ito de e~t:ü' de' 
:-J.c-eOI'I'lo l:'mn n í1H'!l illu::<fre tOHC..'g·a. ~m Ql.l()m í'(~cünhe~o f.orla 
·a (•nmpP{ encia f"t'H um a~;;:nmpf.; .l de qtw nfi·n entendo nacla. 
porquo cst.á i\}ra de -meus habitos e r~tndos! c porque nunc.!l. 
c~pcrei falln:r em uma asscmbléa politica. · · 

E' preciso <contar com os casos communs e frequentes~ 
mas nã.o basta isso: 1.1ma nação não póde estar adstricta aos 
meios ordinarios. deve prever· O$ casos ext~norclhiaríos. que 
a nossa· propri-a ··e'X-pcrl:nn<üa .mostra nflo $C.rem m1.lito raros. 
nem :pa.ra conterrmorizações.; ctln:iprc .ter ns me.ios· de faze.r · ·a 
~uer.ra~ quando clJa fôr i-nevita-vel. de providenciar quando 
occorTao uma ca1a.n1idade publica. Em circum.stnncias taes, é 
.sempre in.5ufficient.e· o OI"(.'-arnento ordjnaTiO· O projecto dei
xou. 1).0 art. 12 um recurso supremo :Para. eventualidades dess·a 
natureza. ,. 

E~piritos lucid_os:. como os -dos ilhistres· representantes 
do Rio Grande <ln SuL tentando asE.entar a discriminação das 
rendas sobre bases o íl}.des.t.ructiYe.jg. como _ fôra para: desejar-, 
acharam-s-e deantc d~ um·a difflculdade pratiea. que. rião -dis
shnular.am ~ antes. p'í·ctenderam veneer. Occasião haveria em 
que os recurso-s as~ig-nados á União fo.s.sem defficient~s. Pro
puzeram que T.endas federa'es- fo8S·~m unicaménte as do artigo 
6°, e que, nOS <;aSO,S de calamidade ·'J)ublica, OU dé serem il:)~uf- -
ficientes para o servicn da d-ivi.à'a -nacional as fontes de ren
tla mencionadas naqu_eUe artigo. pudesse ser ta~ada uniforme
mente a rend?. dos estados. Sal:,e-s.e quanto é difficil difinir 
e classifi-cai:', e ·como é perigoso sacrificar ao espirito de _sys-
.tema. · · 

O deseJo de imped~rr até~ a p.ossibiHdade d"e se ,encontrarem 
a ·com.pctencía federaJ .c a ·dos estados em materia t;ríbutada 
le .... oou -ós honrados representantes a.- desprezarem a Hcção da 
alheia e~pericncia e da nossa. c a formularem as emendas o 

que com.bato eomn fU:nesta:::. porque~ betn o obser-võü o · Sr. 
Ministro da Far.-enda. Pl1a!3 . invertem as posieõe·s. subordina.nd·o. 
a Umião a.fls estados. · · o 

Si. a -União ·clcpende.r dos ·estados, ·ínort.a está .a. União 
o(A.poiadol;). N~stn. ça,min_ho a Amer-icn .esteve bem proxima 
da ruína; chegou~ djz Tocqueville, a tanta pobreza,. que 11ão 
podia pag-ar o juro <de sua divida- a tanta fra.queza. que não 
podia rcpelUr as jnvasões <los· índios. a tanta humilhação, que 
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não podia derende1· a sua bandeira dos insultos das grandes 
poteneia:s êüropéas. . . 

.E isso~ meus senhores~ pol'que a União estava na depe.n
dencia dos e:stado$ (ApQiar.los } ; pórqwe a Un1~o;- pedjndo a 
q-q.ota aos ·e:stados, elles não corre.sp'ondia_n1 aq appello. Então 
foi necessa:rio que se ) .. ·eunissem aqueUes r.>.atriotas, lláo ~t:n 
número. de 2GS. mas eri1 nun1eeo de .25. e fizessem un1a nova 

. Constituição! réúoühcees .. sen1 j::;tq~ a. um ·teinpo tão cShnples. tão 
' importante e tão fecundo: que · nas. -relaco·es eJlt-re a União c 
os cstm:lo.s ê . neccssario ou~ a União nãó inter,,enba. ~di:reeta-

' 1nentc contra o Estudo ·como entidade colléc.tfva: ·está. ist0 
no ilJ.leres.se de an:Íbos, Pâ:.ra que não s~ -cpnst~tuàm em luêta, 
Jlara quQ não se aehem en1 conflicto. ·vara que não pa>re~<air~ 
dnjs lwltig;C'r~nf.(i!$ um dea.nte ·do Qutro; c po1~ isso. en1 .pro te-. 
c~.:ão no lS$tado. ·n1are.an1-se os casos restrh~tos.. exclusivos, 
em que a Úni!io p6d.~ jntetvir nos estados·. · ·· 

E. nc.cessario qüc a Uuião, qna11d-o se haLa de uma attri
lmlçã() su.a. :possa ir cx~·rce.l-a. não contra o Eslado1 nãQ et~
ançlo u 1.n inkmjge on simpl es. ndversario~ .levantando oppl)- · 
sil;ões, despertando c.iumo-s~ mas, directamel)te, sopre· um ou 
·outro cidadão. 

: Qnaúcfo eu dizia que ncnhun1 Estado se snjeitari~ a pagn; 
quotas d.c impost9 T>cdidas pelo poder federal, 111e contestavam 
por divCI;"sos fnntla.m·entns. piziam. 'CJlJ.C, si ]sso ·podia acon~.~~cf.!r 
cpi relação ao impos Lo. podia~ tambem, se dar em muitos· càsos~ 
e não have-ria .. remedi(J senão empregar a força. ~Manifesto 
lll<'· parece o equ1voco.. -

.ASSfn1. si a U"nião tem 'do- :f-a.Jer exccutat~ un1a sen.b~n~a 
contra algun1 c:idadãb. ella não Yai entrar em lucta com o Es·- .. 
tado~ mas por seús !lgentes manda proc.eder contra o par!ic1. ~lar, 
c os -mandados da just-iça- federal se cumprem sem resis-
tencia. · . 
. Não é de re-cea.t· que ·O cida·dão desobedeça: neiJ;l que o 
Estado ~e rcbellé .JIOr un:} interesse privado. · .. . 

-· Assin1 em 1nuitas outras relao:ões. Si se :dá que -o Con-
" gresso de un1 Estado :formale uma Iéi inconstítucional,, a 
União nãO. entra em lu-cta eom elle .. E·' uma cou'$8. .ben1. si.n1!
pJ es, ·mas· a.dm.ir~\eL inventada .. pelos <tmericanos~ a a-:c~;ão 
polHíca do Supremo Tribunal de Justiça. -

Decretaà.a a lei jnconsti.tucional e mandada tpõr em ex:.e
cu(~ã~: o ·Drimei-ro cidadão que cá:i <iebaixo do seu dolUiílio 
lcvn. a sua reclan1ac·ão ao Tl.'ibu.na}. 

-o Sn. N1r..o PEçA.:.-'HL<\ - Quan'do ha pleito. 
O .Sn.:. UbALDrno· no AMf\lMT ... - Sim~ quando ·ha pleito, o 

que se dâ quando a. lei tem exN:-n~ão.: -e si ella não ·tem e~e ... 
cução~ a n1D:::::-o-uem· .prejudiea. Dizia eu,._ o prill)e]ro oidadij.o 
QUto se acha. debaixo do d·omino qa lei: vai fazer á sua re
cíama~ão perante o Supremo Tr1hü:na1. e este,. exercendo uma 
impo.rtantissirna ~t.tribükão volitica. . .qlie â nen:h-ç;m sa.bip da 
Europa tin11a le.rnbrado, mas ·qtle: 'entret'afito, é tão saluta~ e 
fecunda snn1 revogar a Jei. sem ~ declarar nulla, sem, por
tanto. entrar tamb.em em ~ompeteilêia corn, a .. União ou com o· 
Congresso do Esta·do. declara sim_ple$tnente que aquella l~i, por 
inconstitucional, não póde ser appU.cada contrª' o .cidadão qu.e 
reclamou, ~: assi:m, fica tetminada a questão. Qua.1quer outro 
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cidadão qr1c e.sl.h·er no mc5mo càso. Jar<.i cgual rr~h1n1acão. e 
q Supl·eü~o. Tl'ibu.naJ dará __ ª __ me~ma :-:en tenra:. !E. uma lei que 
não ~e e~e~~Jlà. e os,_ tr·ibunaé'S do Estado. me~mo I' ) $eu Gón-

. ~1'1~.-::So. 14'J~l0, Jtatur:tl'Jllellte~ O ])OIJl S·el:lSÓ de.,\.~êr que a não 
dt'~\-CH l <UHlSI~vvar cr)nlo tu1) e.s.panta!hi). C·i.)t·no ·tm1~l nnf.íl'lia. 
paL·a n.trJ / ()r f':Xecnr-a.-•. r:~ a l't;.~vüga:r·ãn: ~~ ,..;i não C].uiz·t·r·r~Ú1 
i"'~' ng;}J-a,_ 'J~U~ fique ·como UH'l ()]~Jecto UJ) f:igQ eJ11 lllH. Jlll)~ell, 
t:rml(J eurwsHla,dc a pena:;. 

E~n hyJJOthe8e alguma: se trava confllc.'to entre o~ poderes 
J r'tÇ<~ ,_..f: C' (I fCdt~l'al. 

.·\:-;:-:eY<-rPi qtw nl'nhüíl l Estado darú a :ma quota. quando 
llt.-• Jc~,,. fll'dicfa,_. JMr.. rhcu~ scnhore5 ... i ·o que. tem: inn:;;n~ado 
a r•XpHrit:neia; j<i =--•· df:-11 no~. Es·tacÍqs UHült•:.i. t' rnlr·c\ n(!:o: 
tan~)r:m: n l.IÚill ~~m .-:;r, {~=--~í mo;-;trando (HW :O:Pil1lH'C .;.;t! dm·:í. 
Tt'ula~ a:; \'t'.Y.(-!~ (!\11~ a r:nião. lH).Yida. UÍI~ IIP:O:,le. ('~ung.TC:o\:O: fl. U1o 
ii 111 ~L ,r-a t"Jo t! tã'J J1jl.t.ri:)ti co. e;o:nc; ini rnigo eOJHIÜU nt toda~ as 
,, ,~z(•;.:; qu(~ a l í11iiin Jnanda:i· J!pdir a_ qun"t.a rt. llm J~~·cu.<lo~ 1.\.Hlo 
.qu;l,n In 1le'Jl~l JJOUYCI' de J'OJ'í}.tl YiYâ ter:Í. pelo menO~, j'-épUg"!Hill
t'Í:1. Hl{l.. \ 4J_nh·t d,. dv =--o1'fn·r ·IIm âll!::'fiJel JI.II d·· t:l'ibt rl 11 :-:- i·ru ravn1· 
tl:t l!n_ifru. 1.nai.' dj~la.ntP. -m(•no5 ··pe.rl.o do cúrilÇao f! ,(rue. $e 
cnlt"•ntlt• nfi11 di=-- l ribnidt ]Ji.'fll o i n1(H1:..:ln_ p,wl.tnl lo~ "' g·o,·er
nad~·•r· . .-p11• 11~11 dt~pt>ndP da Gn\·ü.~~. ~·~11ma1·ú. l'H">ll})<U .. os ·i)uhi.
taJJic•.-:;. ,. n C.:nu.;:J·p~sn. que nada fr~m corn a_ União. cshú~ii de., 
intt- JJ ig·f"'Iwi'a l'i•in n ~t)Y,~tnador· pa1·a que não 23C - pug111rnte 
.-~;-;n d"="l?4·Ba. P qnn,ut.•• ;)n:;; cidadãü::. '-~ r~xcusado dizr.>J.·· qne 
JJing-u.Pnt. -r:n.g-<~· d,~ hna Yrdlltldc- r(ualquc:>r , .r.ont;ri.hu.ic;iio. (). :}.e
c·~~~·dn gt:~1·nl ::.t>1·il nno pa:~nr. EtHrw .. :::e.n1 que uen hum dns f!S
! n. dfl~ :-:;c ~ullli•Yt•. :'1 J<Win ~~~rÜ {{.lH: não manrla6ÍO as QUPÍ-3.S~ 
r, r,:- f .=·xtamio n JH'I'~.:·~:;:; :i rlaclt~ de· estut1a1· a5 ·fnnt.es de ren.tla. de 
J<izcr novo orc:a.mouto. de. Yerü1c-ar qual será ·-o irnposto a. lan
(~ar~ :de p~rcP.,bel~o carn mais· vagar, ·e a União ficará. :S.em 
.-~11 (!. - . 

.EM.e facto ~c deu. ·meus 8enhore$. no5 Estados· thlido~. 
o faet.(• ::-e d.eu rio In1per1o ·do Brazil: onde, . qu~ eu . ·saiba; 
n~nlnm1a prnvint:ia pagou r1iY.ida~ ao· G'oYerno GeraL nêh1 
nw:::mn a~ :pr.nvinc:ia~ ]JJ'osrn"'ra:; f' riea~: ~~ para i::5o esta-,·arh 
t·m p Jrori;t harmonia. f,-,da~ a::; fo-r:tã.s vh~as '()<1s. prodnci.a::;" como 
f~:o:tahit' :1:' t]n;::; r·~i<H]fí~. (A.pni(ldtJ.~; _; 'ltw /lo bem:.; 

~ff·ns sc·nhr,H:I~ ::.:.. () Elu!'t.rc l"C•t)r·é~r.n-1antt:> das A1agóàs me 
orlí.zia. qn:) nfio P('ll hnm ir· hu:;:;cai· ~~xf•J11plor-- na ..:\meriea do 
~o.l'tt'•. 1\.W' dc•\rin.m:"~ i\· rwdn-,-~~ :.\. n\Hr~''S p<11ze--~· <' ápm1hwa.-.mn 
a C:nn fr·r1•"r~it('ii.o Gr•rtmmira . 

t)f'(:~) J:ic;r·Jí't:a par-a não accliilar n enn..,;,~llin. por. mai~ tlJ~ 
11m Jl1•0t.ÍYf l: t·· (!'1'1."<1 1·azi:í.o {)e Ji}.nati5n JO~ que u.ãr• eonvQnto, 
!l'lil~ a. nrn.g·u(:'Yll jiJ"t'tf?ndn ·éi).Ji ,-,•n(:<'l') ~ pOl'(Jt.W ~1111 .:.1mm·ic;1110. 
~~ (:l~r.no t<\l qucr·o ar • P1"t•nrlf.'1~ c)Or).) a .:\merica. a(:rímp.nnha.r a 
··n.Ju:dío eidllxàdo1·n ida ;·\líl\f"lriea. !urln t'lr1,1il' ú :\n1r•rkn A! 

1 n ti n h ti' .J ~,-.~:_..r: ~... ['Hil'fl u" ll ,.,,1 :o-: I' i ::i 11 a IHna c (I ~1::;a. 'Que ~J.: 
rJ.-·ya r·'h~ll1liU' C"nfl'dt·r·atil'q Gcrn~anita; (· :3". por· uma dif
r, ·1·F·nc~n ra rli ca 1 . 

_\ _.\}:)(•.manha. por.• mna. r-':la]Jn r·at.ão lf:'nta: ·mag- sBgu~~ <' 
f"jj •J)1f~ . ca:nlinhOtl JIUI'a n nh.il•eiivn. par·a ll.lll p·lea] ·gnmC!}(I:"O': 
seus: a.rti~tas:, :;eus p.-,eü)~. ~e-u~ philosorJhos, ~e11:; es.ta~h~ta-s, 
!.oila~· a~ :;:w1~ ,enPr·~ia:-: Tv_.r-tr~ar:.üJ1_-se par~ um ah·o ::;6. Jaz.er 
g-ranrl;) a Pa .. t:ria. a~:::egurar o lJr·Cdo.Jninio da rac.:n! f.J"i11l)Tr;rlmr. 
f.~ o a a:ntl~o-~ ín:irni;;o!'õ;, .r·Q.nn i r:: á •familia al1emã· 
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J].:Jara i.-;."5tl hou,·e T'êlltHJt:i~t i:LI.! t t:dr.1, . .,acrH!cjn tla 1 ibel·tla.:Tt;. 
da vida 1ncal. da~ frahJJnezá~ Ún;l,i~u:-:~: f~ (JI ..:.\HeJllUJ:tlUt inl.eit-a· 
uJJcdcce ao conxmando· du Imp1~ri ó. como tm·i ~oldado. A h L 
mor:.::; :-'enhor·e:l-. lt~ f'liwadbi:'itl'iu =c~.~mpr·ehe!l::'au do patriofb
lHO~ alü domin.oLt e~~e :;.ent.ilnentü fort.isshno ei.pquanto se. pre ... 
p<tra.va .a, desi'ur1·u. de .. <wtigO:':; re-.··er.<.:s, <J per·dur.·a, a.goré,l. ru .. da.. 
'lu·:.~:::c, rH;:J. .-In hrüni~·n na::\ fron.tniJ·<J:~· uão rne:lQ:;.:. qtn~ .vola a~-

-:. l_~ü·at5'l clt' in!._.;;·t·aJ· a ru.;a e dkLar lei:-5 au mtlnl'lo. · 
Ora, tn-rgunln. l1a algtnJm. ~~; ,u~a áissv eutn\ n/•:; ·-? .• \.c<l:-5' -' 

llÓS lM·núh•iro:; .jú Íl~·UliiS Ull1 idéal ~;Oillll1Ull~ (JUC r'euna toc,los 
0::: '0:-:pid!n~ c fa<.;a ba.Lcr !.•Jdu=- r:•:::. t;O!''u;úe::::> 

Xtio l11J::: illndan:.o$; c:1 nossr.• ideal 110r oru. esl.á. ern dalJO
rariifJ; ec.zt:Ja wn tln nú~ anm il ll.'J:ra. em lJII,t! na~ceu. ·u :E~lad11 
lk ITUI.' ,~ Jil llo : Yai· ~,_. rorrllat)dll. j ~ itU!llll -r.-~ ltl:-:1.1.1. a ' (~IIJlCI.'jJI.:ijo 
da J Ja.l.ria, IHa:-: a inda 1 tão '!::O 1 ;\ 'l't•r n 1 a da . ( 1: '.'f::lnJWt(·,;, •. , .• ) 

Ya·i r:·J'I'~l'l'lll'lll, refí1.NW11L~~. :t ('IIIHP1•'d'll~ll:-':ÍII• dil~ TIU!'f::)II:O: 
destittO~~ .-\14> a.!.!'ora nfto telllu~ :"hlu - :-;.( . .!fiH;_. mn bando de 
\'i·ttjunt.e:: 111.W ~,~ a1l.1êt·;:·êlllJ <l ~~111 t1•mpl) .,Jd~a.j,xn d•) uwSJJJ• I 

J•ant:h•) (AJit.Ji(l.rlo.~: Jl(Í.tl ajwitltlt~.,.; tJrHt'e.<tl''"'. () 4"'i'. PJ'i:.\·i
tlr.n lt.~ tm·o a ,;·nwpoio.bo ) . ,. 'lth· 'l'Jtt tÍ ·I'Cuttt:o:lant:h~ dada l'~'tl
UtH!Ill-51: p.nra. LI n:(~~lT)O rim. ( f;M1timt . .(Ott. I) .'S Jll'fllf!; .. lt; ... · .) 

P:;\L\ Vnz: - -- V. E~. ·:-" f":=:qtH'el \ da. :,.:tl}!l'r·a du .P:.n·nglltlY~ 
qw:l.t1d•• d .. tudtl:-; ~~~ vontn:-: d•> .Braz·il ;,;ut·;.;i~lrn ti•!iLu~ patriotas. 
l]Ue em t:l(··fe::a do~ })ri(•S naci'ün\\0.:5 ..i0.~·n.rau1 ~l.m vida. (Apr,ia-
f.ltj.~ .) ' . , 

O ::5H. CBAI:.vl~u un .UlAH .. \L __ .T:í ~SfJI~J.~ava pela gTtl:LT11 
dtJ J)~u·agl7é.lY· ( G:rúut/t: . ., JJ .• ,·.i.:u ·rt-J_ J.:o(·n-:N dt~ ua·,_~,~ a .. . ctJ.1{1 . .J)ai.nhn.) 

~\ pJ.·oYa de que n6s 11ft-o teJrios e:3:.:$a ~ t•andr!: cnnn::~rehcn~·.-r~, 
da J!aLt'hr. eslá tJU~ no~sas .rssembl···as l !aSiSada~~. esli't nc~I .:,L 
~stmtbléa. Ll.J;U'I'odos_: JWOl'r.1·Sl"us; .,.,y;e·J·ir;r.). Nillgurmt aq11i 
fal lu, na. Vnião. lodo~ fallat'tl ·nu:-: Jl1tl~re·8~C:5 d·~ ~c·u:-; ~"~·1a(Jo~. 
(ifrh:us r.t.poiar/t1s (' JliY)Ü'Sl'-'·~· •. · atHf!H~~liH)o-.nOs tOm a sepat·a
t;Õ.O. (Apoiodos.) 

U:!tL-t ,·oz -- Ha mu.Hns &JU~-.· ()ch ... •ntJcnJ <1- Vviiiv u IJÜC us-
tão de act~~rdn CütJJ V. ,Ex. -

lf:>i:-\ V o% - Xã11 ~~ v r_. r·d~d(' q-w:> I oào.~ 1'al.la . ...:,..:ctT1 :~ti d1.1f" in
{ertt$ses dOS· Bf!U~ C:!-SU1dOS. .('Cújrf.'i'nún a · ·co~r:·,·üt,, r: .o S·r. Pre.
sidr:t~H! ped (! n aú eo:~~tí.tJ ··dos it ob·r<~s reprr·.~e nt,iu:t(~.o.:-) 

U).-1 St-t. R~Pllli:Sl0-""T:.O\~Ti;; ---· .,.\1.~~ pQr eecT:h)tf_, a.J.ldava e~La 
-p~·t>pag.:lw.ia rle . . -::t_•.par•arão. 

O SH.. UBALD.1XO no .:\~tAnAt. - :S1·. Pe~5ídentr:!~ fiz :mal 
em tocar w~sto ~asstpnpto. 

U:\t: SR. lti3PRt::::;H:"T:A~TE- Y. Ex. está nos amcscruinha:ud(l 
muito· 

.Ot;•rHO ·Sn. B.!~l?nEs.E~'l·A~'J: t~ -- Xão~ $·enlu)'p~ é a ve.r·chtt,ln. 
( TJ·otf((1.tJ-.'tr' iiul ru.,· a))n.rttf ,o' f!l.-~IJtir:us r: 'll.ú1fa·;nc1'lle .o;r: redn111.a 
à a.Ue.w:.ão r/1) Conttrt:.yso.) 

O SH. Us.-\.I.DISú no A~r.;.HLW ... - Sr. Presi·dentc~ dotJ. o· .di (o 
por ·não dito. 

os SJts. T~ p:.!\Es 1:; .B~vltA(>O.\- .Po_ucos . têm tidq a co
ra:gen:. de dizel-o~ e C(in~ essa fr.anqt)ezc.:. V. iEx. é o primeirq que. 
neste re.t:·hlto diz a vcniadc, -( l;rond!!S 2J'rotes.to.~ e sussur·ro.) 
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O ·$R. · P•REsrngTJ.; - l>eço aos nobres 1·epresentantes que 
deixe.n1 proseguir o orador. :: 
. . (J SR:· •. tTI:l.ALD.lN9 DO ..:\.l\:IA1-t.,u, -- - Dou o dito .por nãd <i.ito ;· 
Ja d~cl~r.e1 que n-ao pretendo convencer a ningU.em: nós 
S011i.QS os lron1eí1s mais pa.triota.s. do' mundo. (~4.1,..1oiados~ 31.uUo 
bem; v·o=eriq.) _ Ao illustre r~presentante que disse esW. eu 
amesqu'ínhando o Congresso, respondo~ eomo · satisfâccão a 
B. E:x. : Somos o povo mais Datr•iota do n1undo ! 

U~i,.~ Voz - B~ ironia de Y. Ex. 
O Sü.. DBALD!Nú DO ;UiARAL - O illustre repres~ntantc 

da~ .:\Jag-õa;:; J)ermjLta gue, dentre as i·azõ~s. pelas ql.J,.aes não 
acc;ci.lo i)Or n1odel9 a Confed·eracão Gcrmaníca~ eu. retire a 
ultima que em n:'á. hora a-presentei. ficam apenas as outras. 

TSr .Presidente~ é ésLe u1u as,sun1pto bastante grave pa_ra 
que, eu possa ter· ~ inLenç.ão~ co~lJO se 4iz @In apurte~ de o t~at~r 
112enos seria.mente ..• 

Yoz~s - V- ·:E.'-c· não éra capa~ di~so. 

O Sa .UBALDINO no ~t--... pára ·que eu possa levia
narn.en V.: urgui'r ao Congr:@Sso,, molestai-a, Qll provo cal· por 
·gO$tO (issu.s e:.vplosões -patrioticas . 

. Estou conYencido· de que co-n1 as emendas apresentadas· 
pelos meus mnigos do Rio Gr.ande do Sul, não podemos ter 
União. (A.poiados) 

Ul\L.-\. voz - E' o un_ico meio. 
_ }0 SR. "{JBALD.ú'\O no .AM .. ~ - E-st.á desarmada a União, 

n:lo s.ó par·a os easos extrac·rd.in_ari'os, n)as para os · ordina.rios. 
( A .. 2Joicu),o.~· r:: wlo <.tl)o·iados.) No dia e1n que ·a Govern() do 
Brazil, ·q.tado a essas· emendas; preeisar fazer U:roa oi)eração 
de <JreãitG~ oQ1lt1'al21~' ~m en)pr~st.imo, ac!b.ar-se-á en1 uma 

. situa(~ão· ti'istis~imu deante qo ~f·edor, porque, quando se faz 
un1 empre:;timo~ é preciso justi.fieal-o- · 

áv..en~1 .J:·ecorre ao credito ·precisa mostrar que está: habi-
lita_do para solver o seu debito. Não são os elementos nát-q.raes 
que faltam ao Brazn, elle l)~ ter-11 immensos: :n.em o desco
nheceiiws. nós, J1em o deseonhe:ce o e::x:trangeiro; 1nas cun1pre 
saber si o Governo deste paiz está armado de poderes para 
resgp.tar a ~ua divida; 6 preci5o que. b Governo não responda 
ao ·banqux~it·o~ a cuja porta .fõr bater: · Vou pedir ao's estados 
estas· qüo.tas pàra o resgate .da divirla.~ (Apartes.) ,;_v~o ia.r}aznos 
questão de palavras: :pr.dir. exigir: ilnpor~. decretar. Vou de~ 
eretar .quot~_s e«Jntra os estados: porque. a minha re.n.da or-
dil:mri'a não basta. -

O hanqueir-.o tesponderá: · Si :q)s: Governo do Brazíl; Jlao 
l.r:mdes forçu. não e.stais arma-do de auct orisação para perf!eJJer . 
os impostos~ não ha meio. de obterdes emprestimo= porque 
fícar·'eis dependente da boa ou má Yonlade dos vossos estado-s. 
Ao -contrari-o. ~i n Gove.1·no di~ser: Est.ou armado de meios e. 
aJértl dos oidinar-ios.. tenho ha -constituição nteios: de •Pe(iir: 
aci Cungr.e~so •. c c~tc decrctai'á 'impostos qt1e todo;; os cidadãqs. 
são obri"gados a :pag:ar paTa as nece-~-sidades da Paitia .com
a1um. natm·alment.e o banqueiro dirá: Esse paiz t.cn1 elementos 
natura~s. está em paz_, vai com pro·sper idade: e o se-p. Gove:r:no 
b.onra.do · n1erec.e eiedHo~ · 
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Por c-onsequ.encia~ si . fô1· adaptada a en1enda~ te1·emos 
abalado o ·nosso credito. disto estou convencido, e por isso 
1·ogo~ e.Y.lioi'to . os· meus. amigd:; para que modifi.quem a sua 
êmenda! que reflictam. em·quuuto é ten1po~. sobre esta materia. 

Decl-aro _que, si o Congresso votar por esta emen:da. si 
meu pai11 ip:teiro lhe. der a sua ·ac·q-uies-ceneia, só uma voz: ... 

Y O.ZES - Nã:o uma, J11Uita:S· 

O Sn. ÜR\Lnt'No no ..,t\1\L\RAL - · •••. terá protestado votando 
e0ntra. 

Poderá a União, carrttulai: neste assedio, e resigtlar-se a 
todos os sacrifieios qu·e est.ão .se..nôo e:tigidos, como pagar as 
dividas dos esln.dos1 dar quotas sobre a in1porla~ão, ceder 
terras, fazer quantos · Jav9res quízerem ~ poder"á. gravat~ seu. 
1'uru1·o, J'odear-se de sér~i~s diffi·cu}(1a.de.s; m.a.s o .que não 
p:óde é atar as mãos e aceeitat esta situação. be1n caracterisada 
·pelo St. 1\Iinistro da Fazenda- ffcar a União, que. representa 
q.. ~:>~_ltl'ia~ na dcpendencia da~ peq.uenas eollectividades. da boa 
ou m::.1 Youtade dos estados. · · 

- E.nttetanta, Hlla não .tel11 o àh-1tl'e de dizer: Não farei 
os servir.;os: dis.s.olvirei o Exercito e a .Al'mada. abaudonare.i 
as i:ronteü·á.s~ não darei justi~a. Ella ·está flbrig-acla.: faialm.ente. 
a fazer 1.udo isto: C: si não tiver os n1eios, .q~e acQntecerá? E' 
qu.e llós mesn:1.0s .te1··emos de reformar a Constituição dentro 
de Un"! pl'azo. brevíssimo (A.poiaclos); é que 'talvez ante.s do pri
meiro orcan1:ento.: deante de en.ornles embaraços, tetemos, como 
o~ E.s.tados Un1dos: d.e reformar• a Constituição: para assentar 
os ver-dadeiros principias. ( Azioiq,dos). 

'Si o ;o:ensarnento do nobre Deputado é esse gu~ manifesta 
eru aparte. não -~·á exigir quotas dos estados~ elle~ .nfi.o as n1an
darão, -como não mandav~m nos Estados Unidos, como não 
n1!lndav<ln1 nas antigas provincias -do Imper.i'o . Quando de.Uas 
e:x.ijia-se unJa quota de s-angue, os rectt).tas que de alg·umas 
vinham eram e1n tão pequeno numero que a divida restava 
sempre enorme; as file-iras ·prehen.cliera111-se de óutra -fórma, 
mas não pela contribuif;ão estipulada. (Apartes.) . 

Sr . .Presidente, cu ponho termo a estas obs~rvaçõés tão 
d eseo·si{la_s.. . 

Voz!~s - iYão apoiado; muito brHhantes. _ 
o .Sa. üB~,\!L'DINo Do Al\~AR.At.--. -Eu sou_. tal\·ez, censurado 

.pot· ter preterido algt1ns collegas. valeLldo-J.jle da generosidade 
con1 que os nlemhrQs: da. Coromissão dos 21 me fizeram seu 
Presidente. 

U:l\l'.:\ vo:z.- Gene1~os·idad.e~ nft:o_. justi~~a. {Apo.iados..) 

·O· Sn... UBALDINO no A:~.VL:\ll.AL - Eu deveria .aqui ficar 
cabdo (1\~ão Qpoio,dos) .; assim como -lá J).ão mandei enTendas~ 
aqui não mau.darei nenhuma· Devia cooser:var-me · silencioso, 
e me ,eon.st:rvar5a. mesmo. vencido .. êomo me par.e.c.e qne pre
vi'ament.e estou 'em mu.ÍtO~ p-receitos ·consti.fue:~o~g.es; . lll~S .. 
a respeito dest~~ n1e restarm ün1 grande temorso~ me· flcarra 
sempr.e esta duvida - :Si eu tinha. cunlprido o roeu d.ever, 
calando· o que, reputo senão l}h1a pro·phec~a; ao 1~1en0s üma 
adverl~ne.ia. isto <'!. ,que será. grave et·ro adaptarmoS: ere 
nos~a Const1tui.ção as emendas riograndenses sobTe os àrti-.. 
gós ·8 e .12. 
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]'·•.!t.:l.' -u V. I~x. c: av Ct::tl)~:re-.-::_Sf• qun 1 IH~ c:h~sct,tJ_pe.tH ~i ~h:u iria 
Y.t-z ~on[rc.tdei o~ l 'lWII:-; il 'ln~tJ·o~ ·çt,J J,~g:-.i.:.; fallaüdo .rlc 11n:m 
HlàltciJ~a t.IU c J h-·~~ ~n~~ag1·adu11; nn1::; ·c~l im•J tel"'"o. f<iitu. pur- _ 
~-rm~ ar: lJtanil'e~fa:tÕ~':-' do CptlgYe;;:.::o. ca.Jo.r·o:::n.~; 0 paLrk1tic-a~~ 
~iJí'trn.u·anJ-l'He Q!ll? .11ã0 e:-'lanw~ s.ún.J(u1le, a olhar pa.ta c.• ea.rn
).Jana.r•ío. !.JI'Ic1 ~-i - l.J~J:no;: e;::~~~~ientimt~ntu~ que cS ~ag-rarlo~ Hu tHnu:Ji 
1l0 Jog~p· (H,ld-..~ iJW~t:-•!fiHJ:::i l~ a0 E5.tadc1 c! tn ttU.i~ den:li.,S o;;; pri'rneiros 
)fa:i;-:u~. J.lÚ.(t fk'à.ll1«1!' eOlll u cl:5pit·j.[o" ata:d.u .:;:únwnlc~ ;J · is.:;u~ qu~c:.! 
~Jeve. ceder o passo .a :ntei~t.~s:ses 1nais elevado:s. Piquei co.n
Yl~ne-idu d!! qu:'-~ c:tJmec:·a ·a. haYer Hr-u~jL tJe. que a .'llevuLliea 
vai--se. tc..U'lHtr ttm idcúl'. q_oc- o putdwLi.s:rn.o ~ uru;t l '.CUÍitladl' .. 

O SR • .ZA:\l.A - · COIIHJ:c~a 1.ar.-de ü ~nu ccJtrvic:cãn. 
O 8r;:,. Us.\T.DINO ·no A~IAlk\~ - B~nJ; eu 11ft· •'~ q u P-Nt .t .c:-:-

1JUtHl•:!.r.' aQ SJ:·. rep;·:,_·~~n.l.anu~ da Jlahja; va-ree:: '•JJUC j11l.ga-:~u 
inat;"oado. . . , · · 

·.o Sn. Z.\~1~\-Xão. t(JJ:::.C.• ·I'ut~hneul {· niíu. 
o SI!: . rn..\LDl~O ()ú .:\.:;\k\H ... ~L • . , p()i;:; .la:IIH'lll'a !.J.l!H a IltillliH 

. t:t.llt\'kdi." c~~•.I.III.'Ç.il:5:::c• Uín 1 ardr;- . En lht' prnlr:-:1•• cf\11~ de.·· lH•r<t 
,;rtt d(•anl.i• ~!:'i "1~i _!fi () d~)eil ans . ~eu.::; t•oJ;l~d l!.-t;:" f~. t.'X(~rnp.Jn:-; rl.t! 

1 ,.afl'iu. li~llli.tt q IH!- - ·m.1 n c:a 1 lt:ü:-: ~u1d (:1l'I.~J I'el.twda.l.c.u·:to,; aCPH um-
.nlmndb-o. ·ü~taT,ri :WTliJII'(' 11-H fvcn1 f·. · 

)f.ell:~ :'i"nhc_w~~·~. ·cJ (!Ul' r.! J.Ht.l'C:l, .tl'e~C.iür di:! tudOS TIÓf• .·,, (flll,\ 

nt~í:Ji're:uu:'! 11111 ptnwo ·~n.rn·r~ c:.:la g·.catH.ii! Patria: (Jtll~ . an te~.: de 
::::ellar·J1ltiB i!~ te ciocun::ento cmn o.s · nb$SOS votos ·~ assib'1Iat'lu:!l5: 
pr~·~·''' no; (anl•• CftJ.:m fn .é Ilth;s:h·r.l a..s cons:•;qw.•rrt.ht:;. 
·· t:lfla Con~ULtd<;ão nãó ::,~ ch~Yi.!.· J::lzr-1: vata :um dJa .. ]:;:· ;:"•-'n' 
.JU\·:fdt~. rlt:m.tmrath;o .q1:1e t:)~ povos se mcrvan.1~ n.1a.~ l~ it.Hiinti
ütnte que. se p.os.sa dizer de nós~ c.cmo se, diz. de. nossos iriuã.o:? 
üo Xm·ü1. eomo dcllc,•s ·dis~e (,' hisün·iac:lm· allem.ão. entre in c(~.J;' l'-1 
'J :ulnüJ.~ado~ que rica ra p1·ovadn po(]f~r a~:'5enJúr-Re ;o'•Jbrc.• :~ 
:ti'''-'in nJc:rd.dka un1 r•difk-fi·:'l polilk11. , lãn ::'ºitdU'JJJt'lll.l!· 0ún111 
i!''(~b.r•c• a rnt~hê.l. (JI uil,o -b.t•:w.J 

:\fcu~ .:::enhOJ'Q:.:, n.à(• ,Juran.':) .:c::em. razt'l-ó osu:ripta.s [te:Stc pro
Jec;lf:r .tl:3 palavra;:;. q<ae .alg-uns Jnlgarn nuer]s~ - url.iãoi PL'T-· 
ji·C'tUl.l. c• j ndi~·:-"f..dU\'P·J. · . .. 

·. .:\ pe:'I:'JYCI. i.d . .Ja(~r'! ni\t.-i é:'\Í- ~1 r? lli_l~· CUlL}::~~ ·lHHt) <ll'la;:. nar)á 1: 
indH:;.~•))u\'(~1 ., n1 .c.f~ · iJ')iJ •.H)~·ta C:.]ü~ Nr•.l<l gera{;ii:l• lenh~ .s11a o:,eent;a. 
e $Ua tr(fir-'t·Jtil.c;:fin. Para o~ :lH11ltens ·üe hc,~,ie à Rr·nuhHc-a 
lP'c·d'e:·;ll. i Yel ~~ 1ll1 la . J~c:·H~ i:iín fJ uc ~ não s~ d ÍSCUT.l~. 

Gu lrr .l~ Yirãr.1 d>I.'StJ.·Iüf·. un orn upk r ar a 11 ó~sá (JfJr·a. l''-'' '' "' 
]H)~ ttb:t! t;e·HrH,.; u.I l::tJ· . .-':::, rJerJ·oc.{tJHU.S i'ns i itu)cjõr~s~ dei·).· i bií uto;;; Uilt 
"f: 11n't"~J t:(i • 

.. Ainda. ll!JI<:.~, Yf\~. rcflicl<:,tmo;;;· an~e.S ,·1~ dav ~-~~ ,r·1y:-:.sc_r~ ,.;,L~.~:;! 
e. -trríi1.dpalHJt~nte. -f~un s íd.r:.• t'e·HJ(l~ t!JÜ(,\ a~im.~ .. dê tud,:~~ ·c:::d;i a 
tTni,ãn. ~ ~ .B1·~ui I. a. ·;;-r·c.uJc:Je Pall··R• ~- q1.,Jt..: deve.l'Jllis c._11rnar· cJ "(;,fzN· 

.arnada. deixalt.tlo. qne .n 'fnt.t.H'O eumpra a .~na. nr.i:--::.>ün Cl.nftn 
:iulf;:ar n-Hti::.; ~\?·JlJ'J~·clo- (Jfu.ftr"l ú-e.ut! :11-o.flo bem! .~tJipl(l:u.w.os. 
O r.ní(.uló'J· é l!'il túprim,ertla,d(l.) 

-
' 

,.. J}H:JrO.i~ r]t\ })l:êtfe·ridó este djs~UT80. '1.1 !.11 Hltrsl.n~ bepulacJ•l 
por P.e'l'Ilalnbu cn le'H1l:H~on ?/ ' orador q tr e arlll'::; (la t J·e,rdi.o 
da~ as:::enibléa~ provinciacs. os jJresídentes .de p:t:ovinêia, mé..., 
ros a_g-entes· d• .. • Governo ImperiaL tinhato o.:_.I,'.dem de ·remette.r 

pà.t';1 ,:,, The:5<}m·c, o,; sa1rlos pt()\~:jnéia-es~ e que tl''l.lfiea ú TJv:•sm.ft-t1) 
I:occ'Leu qrtan Ua algu r na por tal titulo. 
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.Vem á l\Iesa;, s.ãó. iidas~ apoiadas e entran~ conjunclameulc 
ern di~.~ussúo as seaui:ntes. · . ~ - ~ "-" ~ . ~ 

E'1n (Jt.u.lás 

S upprima-se o art. S<> (:lo L"Hu.Lo L 0 ~ su.bstüua---~.e pei.t> 
sesuinte: 

E' uq. ci..irnpetencja d.cís esLU;-i]O~ t.J·üm[(lr tn<:lo e qual.quer 
impusto, .e~cloilJ.du ·O~ que e~l.ã.o eou1.pJ•é<h,.end1cio~ tw rult. G<~ . 

'§ L'' Da {;aJ~Llfdadú dCJ Íüipü:il.o .de i'rili).ol'f~H:thJ tl(lbra(lo 
!H)la UrH~u ::-., ,b!~é ·u~ ge.nr~J 'u::' du 'procctléí:lci.a. ç.xt,1:ttn;;;eira·1 :':.tl 
t.h.•duzil'ãt• J:5 o/a . lntra S'ürl:nn ·disLt·jbnído.s pelo:; l':5ta.~.lt_.~, CJ.n 
J.H'·O!}(l l'.(i~io :i 1-"0fJLI.laçã:IJ de .t:afla 1'11n. - · PeU~·/JeUq "Freh·e. 

O Sr. Assis Erazil ·ctnnet}a dizendo· ·que esLc Cúngrt!~s'u 
deve ~er bas.tan1.e genu1·uso e ]as.Ln:nto jn~to puxa é-tHtt:úd'cr 
al~tu1s n n:nnent.o-s de aHem.:ão a u rn anlig_o ln:t.lm.Jh:adoe da 
HepuJJlkâ PederatiYa •. que .ag;ora ·::.e dtscutD no ::;·c.io n1als uu
:tÇusto d·~ no·ssa Pat:r·i a . 
· O OJ"i:~dor não é dn:5 •que: IJJ:nsaril- l)Uiíl :3'0 dev.em aLt;'eYi;:tt~ 

.;_;;-; di:-5.ÇllA~õcs CPnt _pre,i,uizo chí actão dic ·Cada li'Ul dos l'CJJ:n:~
:SI~nlánt~.:~. 81 11a a~sumplcf:::; s.nlrt·~J o,~ quaes u. ·d i~cussão -eleve 
.:-:<•r Iar·g'a e :.uupla, ::;i ha. ut.onlc~ut') e1n que c~da crm tenha o 
1.Ht·c i l'i'1 de dize.r q que pen::;a c c.1 f!UC' ·~m-ilo~ e:sle: é,: t:l mai.s in---
conteslavcL ... · 

A .liberdatk uu-~la rt•ali)Jt!I1;f.t;~ e ,: .HeC·ú~$at'io ·cp1e o hum•l.!lll 
ntui tas vo.z·es te.rrlia. nJe\.:".~~~idade de areal:" ·conJ tocla:::5 ca::S vr.o
vatüü~. TJ~u·a susf.e.nttu· esLu aw:mm lif;ler-t.Iacle .. 

:\Ús o!··g-nlt i::;n:.~Js .llU.tn~liuo,s~ ·cnmo 11as ~soe.re(lçtLle:s, ·ú ~~l)J.plf
c-ídadc. nüo é. a. C(> l'ts.e~l.t:J.C.I;Ida ela J)'~rfei~·ftp. E r·11 n .·,gra· Ç1.s Jl'\.tti:;. 
eo.mJ) li'eallo,~ ~ão. os nia~s t)pl u~~ · ns 111a_is e·ui.nple l~os, u-~ i.nai.s 
P'~'~- rrei.l.:c• :::~ A . :HJ>l.:Pe.t·l{e, fll,tl' gxçJ,n:v.1').~ st'i çli.s(tõr~ de n,rn tuJw 
dh;e::s.IJ vn !)ara as. :fl:'lP'é!Jõe:o;·!, ciiH!·. no .)JOll'l;~m ~i1D c~~erc~iclas pui· 
r:m 11wehani:::mn. n.m i to díffcrenLe e complicado . 

. .:\"as soc.jediJ.des a n1csp:~a cóüsa se Já .. ·. Q.qàntu mais sini
ple.s t; Q .(5ov-ern.o~· Ut.nto mai'$ ~l Na:ç~ó estú ·arne~~;a-cla de arhi
:LrarJ edatles ·~ vi.oleilc1R~-

Scndo a.:s~in:~, é ;:J·eec::5:3ario i..Jtfc :a.s 1 eis ~pjtH11 Ll.bcuUdtts 
crnn l·ihl'!rüad,1-. 

Para.(; ttJ·adnP, es'tt-.1 <:J::;.StnnpCo .uão é s6mcntc. .unr a~!'l rr n ,vl'n 
•.:lc ~.o1I\"7tt;no~ ô Htm'Qen1 un1 as . .;u,.npl:o· do J.' ~:::; pun~nhil.i·íladi~, !JIIt' 
,..:.;e 'l)..l'l'lHh~ HlUÜO ri.c · v~rln ;hii ftlétt~ (ltJ.U, tJ~Il't ':O:U:-71.entu_;Jn :t lllll 
ardúr .. de-~.cl:e. (i~ pi·iT11.cj p.o:-; Lrnwo~ de sua ·moe-irltt.dc. 

1:) f.JU(! .:;·e .disf~l.ltur, dlz 1'1 or·ad tn·~ é a Fc~der<oll~~ãn. t~ si aJgunm 
OOU::'!:l. t;::m üJédjl,adó C (l(~seJadu pa}a 0 ~el'l.: pa{z~ d a Jt't.~t.hc~l .'tll.:ào . 

. Üüe 1:~ ~~slú :;:~:..b.tema ··? ·E~· O $Y~tt:rua Pl;;tl~. simp l.{'~ IH'· ~~ ~ Il
Udo de ·~1:"1' t'l m.ai~· ·lcg· i.l.imo. h'l,,~;~ &~ fil mai.s · cQm1)L'C'l.J en.:-::i~· L'l: ü 
actndlé mri qu.c o~ vario~ gruv~~~·- Stü.q..ndc-.:5~.~ naqu.Hlo. uu:e i!. 
(!ó. stm t~x~;.] u:s·i,-a cúwpo.fcnei·a, :;f\ o ~·t1):litaJ'n~~J-11"e 1 ivr~:S- -para itgi :·. 

~rosh'a Q'l~'<~ no cap-itn fo q ne se di~t~ú te encca1.J..íl':;t-Sç dcsd.Q 
Jngo. u.m it ·qu:t:::;.t.ãn oCJllC par(;\ n e.nTíl.J.Ul pu\~<) ,! 1nài;s ii11.Vt<trLanl..t~ 
.dt·\ q{ll' J:'làl'a nLh;: tr·ata-~~~ de <11J illicar · :d (:!~Gl"c ·lug·o· tí ~yst-c:Illa 
feth~!·ul~:rta ·c;o FlH':I l~o1·ma: de govó1·r1o tlo E st;):do . 

. ?\7ao :t.Cnlt,fS UJ.Pr:i 1.1.m;1 f}U.O::i.tÜO poULi~a, lL_ll):l. (JU.e:-:;Lãu ele. 
libcrcl~·dc: pant JJéí$, ua.bdbw~,da fdé~J I'éfHtbli.(}~na~ a. ~questãO 
-da fth·ma ·íl'0. gnvel'lVl não .era n.m~~f 5:o r :cgen m>adera. 
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, A ~fon~rcbia c~L1·c nós e_ra ui.n~ ip.~tlLuição tyra!Ilnica; 
D!.IS. a repe.Jllamos~ Slillplesmen,té~ porque ctla era no sólo tu:nc
Tl(ia~lb UP1 corpo e;x:tranlw; ella tinlta. de sah.ir totaJn1entc~ antes 
(.jón1o un1 in1pulso e~pontaneo q~ -Natureza do que pela cottl
b -inal)ã.Q .inte1lígente• dos hcmeus..; ~lla ~1~0 tinha -r-aize~ no 
L';Ql'a,;üu go P<OVO,.. que. es.p~ras~:- a.p:~p.a,::;, o. temp_p pat1a vret;i:-
piral-a., - .. 

_No3 tninisterios monar~11~CO$. que comb~tian1os~ .cuja iu
·dulc devia sel· oppressol'a, ·nunca t-ivemos oppt·essão politicà . 

...:\-ssün é -que o· mal-eslcar ·qu.e -seqtianw::; cuili o ;;o\·l!-rllo 
n'wnarçhicQ -~ão era ~otivado pela pre-ssão política que- esse 
~-·uverno exer(jeu sob1·e 11-ós, .ruas pela irracionalidadc e-1 11 vil'
t.u·dc Lla l}1Ja1 e.x;istia~ e que o J'~,z-il1 pc.sar mais :::o.brc a uu:::k;a 
ec.c--:Hon1ia do -qce sobre a nQ-ssa libe1·dade- · 

s~-p:lpre_ peD?Oü que a ra,zão Prhmipal por' .que- qevianros 
.pedi.r a. Réptiplica é que esta ·et·~ u,. u~lica fúrma ele c;-uYeJ··nO 
que podia esLubelece:r a,qui ó systerua i'ederatjYo. · 

Pcns-;u· que :a Momn'<.7l~ia· i:>-ut.J.e~=-·l! e.st.ahelcc.cr a 11lcdeJ.-·u~iiv 
el'à !Jreci:::o àdmitli-r ,que ellà qt,JÍrZC$~C suicidar--se. 

_ ~i a qu·estão federativa é superior, a questão econeuniea 
c} ~r.ChÍ-S\.l:.perjor, 

D~poi~ de 'ler o art. 12 (io proj éci.o, diz o orador que. o que 
N~ ,·ü a~li ·ostabele.cido não é o system~ federativo, é o syéte-nuL 
ab::51J·uso -e absurdo do regimen~ 

1~ o meio com que se PL'CI.cridc comba.Le1· es:5c sy::;l.e1na. 11ãv 
J t.IULro s~u~o r!ccuJ-rur-sc -ao Ç>.rçamenlo -du Imperio, a tlest 'e·
:;a~ truc nós tanto jnJpUgnavamos~ que quc1·iamos dêi'i,·u'h<-w e 
que t•unsuyamo.s que !ri~llmm ;;ido dcrrubadus· no dia 15 du 
UUVCIHbro. . 

P'tJis.~ si nós fi.zen;1o;;, a ltcpublica. ·par:a so org-auizal-a svlJ 
Oê uq:-<u,:t)-en~os do 1nlpc):iü, sust.cnLan_do a.quc.Uas ct~g'l'J.Hiugeus 
<Q't -t.ohr·~ld<.~s~ que ,t:urwciop_C:),van,l -dírectarnentc pQt'l}U:c eúdH 
n.bsüedas; si fi~e1~1os .~ Re:rtu,l1l~ca para isso, fizemos u:ma obra 
qnn 11os deve en,'ergonha_r~ porque des_n-edi!Po$ ·deste v-elho pa
.ltl.(Úc)~ onde agora ~1os reuni:p_lü'S em nome da .s·ob~rania popu hu·, 
L1 anciãô que -por tantbs annos reteve as rédeas do Governo~. 
para. vir $ustental-~, nã.o corrigindo os errJos a-ccusados~ 1J)as 
conser'''an-do o n1esmo systema. 

Não 6 possive~ que, cFscrimjn-ando a accão do poder fede-ral 
da do local. as despesas conLinu,enl a ser, 11ão já as ~n_es.mas~ 
mas mªio-rés. como quercJn fazcl-o crc~,--~ e 1que tenha s14u este· 
syslc,ma. a·ntinomjQo con1 o feqera,.lismo. 

· Ra. poucos dias~ o Sr. Ramiro J3a.rcellos mostrou c.o~u al
·gadsmos que no. orça:rnento~ base. das· conjecturas dos que v101:a:rn. 
~;nst.ontar ·o · sy-stema imperial, hav~a 1nuitas verpas que ·devtarn 
se:r cortadas. - · - ~ __ 

O orador quer so fazoi~ cornpi'ehender~ para qu~ não n la
~em de il-,.con~"i·\1ente~ dizendo qu.e, a Republica era o sysLema 
das oeon.omjas c da maio1' ~inwll-mdade. 

-- O que dizia é que a _Republica podia viv-er co~ a . met,aor~ 
llas despesas do In.1per10. e vamo~ (bedarar, no pn1,11en•o <;tcLu 
s.olcnne~ que -é pre·dso dobrar essas ~.lcS;pes1:'ls:. que as. ant1g·as · 
provincias contiuu~m no }11eslno abatimento, .sem n1e10~ r>~ra 
e:ust.ear suas. despesas~ e que·-todo o mechan1smo continue a 
ser o mesmo, apenas moldurado com o pomo do no~e de Repu-
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blic.a~ sob tJuju umuLo verde está a _rnc.srna carcassa do ím
periali$mo. 

Polu_s iwpostos quG, sdentifiemnente~ peden0-em uo Go
vc1~tw J:.""edcral, CS'têi provado que :as· 1·cn{jas publicas serão de 
1:38. O:ü-P.:OOO$~ o que as foutcs deb:a(las ao CenLro sã-o, pcr-
IuiLla-sc-lbo o tcrnm, clusl.icas. · ·· 

O povo- l.rem educado compr:chc.nde:i·oc que o· ·tribuLo i'.Q
verl c c1n proveito da sociedade~ e si o povo não comprellen.cte 
esta verdade, ser'-' o maio1J dos oríni'es dar•-Ihe uma CónsLill:ü--. 
L;ã.ti, quando nã'o tt;;m o pl'cpáro ucéassario para rccebcl-a. 
As~im, · por•hn, nfio c011~idcl'a o po\w brazilciro. . . 

A ellc recor:~.·erá o Governo em non1e de seu 1jaLriotismo,5i 
~ouellas Jo..n.tes não .bastarem. 
· • · A diJl'creiwa Óni.I·c c::;lc plano e n JJro;jccLq ê, si111plesrJlCllLe, 

H') mc.io de ru.Tec~dar a verba su,m;Jlemc.ntar para. a União,. 
Não basta dc'sLruir, é prc.dso: ond~ se des.tróc, con:zlrüil· al<

gu_ma (~IJ'usa. 
A.tJL·~senLou com o:s seus col!egas um systctna substitutivo, 

que- alg'u rrs. O·t·ad.ot·es· teur eornbulitl.u, .tlízc:nd.o que conr eJle é 
.i m vossi vcl a Fcdera"ão. . 

.1\hts~ apesa1· da;; o;nendas qae apresentou não serem, l'O . .l!lu 
uizmn, c-onvenientes, ucha .que devem ser discutidas. 

O nlCio quo apré.s.enta é este : ~ União taxará as _,rend·!.~ úo~ 
eslad;_,s com uma quota pt'Í)I)or'cional. Os orcamenlos ~h! Iodo~ 
,_l:; csl.adu:; serão 01.·gauizu.dos com a t·azl,avcl a.ntcul!>dcne ía. fJ;u·a 
que po8s~m estar de accôrdo c.o::n -n.quelle plano, de modr• que 
a União nã.o fique pljva.da de occôi;re.r ás suas necc.::;sidade~, 
porC}l!C o in1posto não é o uuict' :returso, vuis ha u t;t'editu, que, 
o ol'ado1· suppõc exi~ti1• neste paiz; portanto, pelos 1ncios cn
nlwuidu::;, GI11 rín:.lnt;as- éntis5ão de biN1ctes do Thczour-o e:. 
mn eas(t es.peciat~ pap.cl-moed.n..- · a União sal-i.sl'alfÚ as sua~ 
necessi-dàdes mais im:n.Yediatas. 

- P~I'o 'syst:ema .Íit• . prQjecto a União tem nos estados agettLe$ 
J_JU.l:H. conectarem •.lt• impostos. o 'meio que o orador apresenlla 
é mai.s shnples: o E~tado cubJ~rá e do .que cobrar dm·á á_ União 

. uma. quota proporcwr.al. 
A esse propos.ito refere um ~·a-elo que se deu com um }Jobre 

gaucho de sua: teiTa, que perguut.ava põr.que não se pagarian1 
no mes.n1o local o.s impostos geral c- provincial, em vez de se 
o i'az·er s-eparadament-e; lic-!}ão que nã.Q foi aproveitada no pro-
jecto· de :Constituicão. _ · 

Objec.tam qua .é pos.sivel que os ·éstados não .Pel.-o"1lem jl quO-:
tn pr'oporcio:v.al qu~ llles to.car. 

Mas e~t~ 11ypot;ll·esc é exC'cpci'onal e ·nã9· serve de 'argu
.. . mdlllo., .além de qqe ess.e não é o unico 1·ecur~so par-'a poder o 

'Centro -(lug1nentar suas I~endas. - · 
Ouviu dizer que é proposHo do Governo ou~ pelo mc.nos~ da 

Jna·ioria (lO ·Congresso~ lanoar a Un.jào o hbposto -de. 15 % ad
di·t·iona>C'S sobre a in1porta.cão, pa1c,1. digLril;mir RQS estados. 

Nã.o c'oinprellende este abstlrdo: porque, si é da aload:!. da 
União. au.g-rnentar a renda. para que dar-se este auginent.o aos 
esfad:os, p.ara buscar no seio dcllcs in:tposEos que lhe compétern? 

ü sys.tcma lembra-do pelo orador t.em dado os melhores 
l'CSUltados nos pajzes mais adea.ntados. 

Diz .que a indole do pO"VO ln:azileiT~o. ·é pacifica~ e suJeita-se 
aos factos consumrnados·. Pois qu~n1 pagou por tantos annos 
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o irnpo:::t.o da guérra. uo lJaraguay depois de t~rrnhwd~ quém 
J?'UQ'OU alf.! lJOUCO temi)O Z5 % de addit~i,onae-5 do. eJemento 5el'vil~ 
J:.IOI·que não se. ~onforntará c.on1 um systeiua tão racional"! 

...:\ l:enda Jiscrhni:nada ll:B· .art-. O" .do ;pro,jec:to ·é de 
138.000:000$~ não se lev;mclo ~ú1 conta o augnlento -- que sof-. 
ft'eq a tarifa pélo. ultithn acto i.lo Sr. ?\1inistro da _r,~azen~la, 
·t.:cJlll r_) qual ·a renda se :e:leYarã a, tl50 . 000 :00{)$000~ 

Cmn o l).OS$0 regin1e1i .d~ simplifica!.(õe.s não se gastará 
nwaos (lo iquc~. 11a )hii1arc1Jia ? Si a::s::;irn não fô~·, · não s·abe ·o 
que l'.ü.:S,PQnder ao pl>Vf•, qne lb(~ Jlr.legou. o I11~ndato respres·en:
taLh·o ~ ·· ·· :, ... ; 
· .o l)uvó $abt:~ que h~m•JS um 1~xc1·cito de e.mpr.ega-do-s ·e · 
apo:;c.nlado:;. l]W! a )'Inmtrdlí;t t:tnnmet.fcu a.basos <iUC .a E,epu
.JJliea Yai• enldbi,.; t:·ni.J·a pt•lc'.l:-; ••lhf1::i qn.e. 8<! yão fazc;r cço
llOlllia~! ~up !pena de SC· ÔICSlJ.()lll'ê.li' ~ Republjca. 

:\.::;~im, " fH'c;au trmi.Q d l'~ inq.~o~lo Jliiu p~,·.,r.: ~Gl'VÍ!' de base. 
O :t.">rador· pm·guuta :;;i é pc,pqne t~tmsa as~i.n1 qt..le mcreee 

o quali'1'ieatiYII lle inimigo da: 'lJníi'il.•? 
O sys.t.ema fédt~t·al.ivc) e~lú. dt~:.-l.inad•) ·a ~t.w o systema uni

Yer~al. 
A~ i n.d11~lr·iá~ f·.ll'<Xin pou•~·· a. pc.•tit:n ~n n.t)crfcit.;oandó e 

deram t•m J•.,-•:-:ulh'l:do .cs~a~ Leias Je · ,~$-l:r·adas f]c;! t'er:r·o. nave
gac;.fto. t·on~f·ins t.\ .. l~.·l • •gl'apltos ~ ~· .n Jtta:dllt:.• dr~~t.~nvulvimento da 

· íU tJYI'en-:-;a, qtir !.J·a.n::;rtlill~~ ~~~ llt•:;~o~ l"'n~amt~Itlos. · 
· Xift, :-'t•.ia '' J-;r·azil :,1 pl'imdt·o t.'fllt.\ ~~~ 11'!\'Uil/..uu lJUl' u twl 

l'CYolu~.:ão pt)ril'ica, qt.lt! v;i -d•!~m~ntil-o. · 

O· Sr. Americ·o L.obo- ~~·. Vre:;;íd1.•uk do Çougre:-:iSO Jus. 
~~1ado::; Cnidn~ d(J Hrazfl~ nftu .: :'l'lli'io n ~UI_ tiLJJ."irw~nLo do Jo\·er 
qllü me 1t·az a e~La tt~iht.llUl~ lla pnm~o ''ccupa•la pnr .dois illns
u·es 1'Gl)J'f':-'I~Jlf.al) fy~ f{~\ -~·ttrfio. I'JI W ;;;n 1 flf'U<ll'aUl t.t01110 que. flul::i 
Yulc~)<':!i dt• f'!tt-lfll_,~neia P de~ ~ahr>dnt·ía . e Jtlh•)J·a. t't JWimeira vjsta. 
em (tiw~c..:úc~ oppnsb~s.. 1~n l.c~nlto :-:-t't nwn[e, St-. =PI~r~sid.cnLe. cle.
scjo ·de hem ~e1~vií~ aos m eus nall'ic·ios qne m e elevaram até 
·~5t.a. ew-'r'HH~ ali.U'ra. 1.::• llJff\t~iwJ~,~ ao lllnno;-; ·colliJJetcnte (.:Vão 
{t.poia.rlO·'i) a~ g.,·an.rt.?- honra de scn tar;...~e 110 ·S.enado da Re.].)u
_hli<:.a. Yt•t·dttd·t• .:- .• pw scíJJwnl t• para 11ãrr deixar ;5e apagat o 
fogo sar\lo tln pah·~·~l b~mo. qnc a1•riP-nw n.n cQracão. do pati·iQ
tismo ~ú-n't u!, r•~pi t.:~~ (I ::.:•Jt11.imcn! o n1ais ~uh lime ela htnnani
dad.e~ i)QJrqnt.1 ,~ j n:-: t ali 1~"11 Lc.• 1•lh~ •.Jue lliJS I ()rTHt• fel ize~ f:!. faz à e 
tlma aggrc:miCl.Çã(, .f.lr~ hom·cm~ uma. unidade pei·f.eita~ nobre-
f' .. divina.. • 

E' mu n(Jlllé do:-5~(' :'it~ntitncuLo que Y~!llho cumtwir 111uu. 
-dever·_ esper-andt' .do Hlu~f.re C.ong1·c~so 11m pn-l1CO -de bene
yol'~ncia pal'a com esl e c.amponio ·do Danubjo qne ve1u aqut 
í'alla.r a lingua~·~ln 1.0l'S~.Já~ nua do:; af.avios da eloqu.encía, mas 
a 1 i ngn a;;·em ela. verdaf] e. · -

Hn. lJOUCP~ Llin~~ Sr:. Pre~idenk~ e-orno que ::;e ouviu n~~te . 
.. cuuiln1io ~) dohrç do nn:;itlos pelo fedcraUsmo. E Joi -da bocca 
do- illu.3I'Te jl.fni '$1 i·n da Fazenda que partiu e~te grito de 
alar·ma~ quü não 1\(~ixou de eC.hf:•ur· trh:ten1ênt-c em noss;os co
r<.H;õc~. São q:m~t'O . .de modo algurn! . S.r. Presidcrit.'e, pôr' cn.t 
•Jtwldã o patriotisnw do uoJn·e l\1ini5tJ·ô d.a Fazenda? porque, 
:!rn par!.(~. ~1Ie e"~tú enrn a verdade. ao.~;no tambem a illusLre 
1~r~vrí~~e.ntavão .do Rfo Grande do Sul. ' 

Sr.· Pr·:(\~irfr~nte~ si o ::;yst.~ma monar.cllico oppunha-se a 
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.t.oda~ as vant.agcn~ fJ tl.C tlOf; ~iJ)6de offm':,ccr.r a FNJ~ratão. pnr 
s~r a synt.hesc da concentração. a~ora q\.1~ eUe está il~rruido. 
et.lCmJtranw-nn~ ttnnn g\le, P.tn c~_enflic.tr d'e. probidade. ·em con
:-r.qu~nc.ia dr-sl ~" rliJemma.: ou· cs t.a-hêlecemns a EerJ-et?:Jfãn fl 

a-:fl'OU...'-amo~ fi Cl'Ccfit.ó t1Uhlico • .OU nãr> a (Sf.abelccemos. e i alla
Jl)OS a. todo.s qs nossos .com.prornis~5- l}lcnw ntare.s· o- rnen ti
J)10S ü. U(.l$Sa m i5;sã-o.- con-den111anrlo ao su ~ ci{lio nossà ju-v~l)il 
Jla~-i pnalidade. · · 

E~ vista o. patente ~ enorm~ somma <ic nossos. encargos nâ
cit:fnaes. Ao erguer e~se t.:ri ~ti=J sudadn {la ::\~onarc·bia. d~ssc. o 
illustre Sr .. Minish;o da !Fiaz.én.da -q-u~ pelo p.r.ojec.to, de Con~ti
tuic-ão ~e transferiam aoa es tac1Çls taes rendas~ que, dcduzidog 
os servioos que as acompaflha.tu. dariam, aos mesn1o:s estados 
un1 saldo de :l!S:. 000: 000~. Tstõ poderá' par~c.et' a Ih ui tos uma 
prodigalidade.. · 

Mas~ si a. Feder"a.~ã·o ~é. irresjst:ivel ·e. nos impõe tamatl!hos 
sac:r;-ifit~ios, é, preciso que tenha resultados . correspondent~s~ 
i.sto é. que elia seja plena, cpmp1e!~. sem nen]lumã ·restr.)ccão~ 

Tratando. agora-, de funda:tnentar ao de leve algumas 
emendas .que ··tenllo a .honra ele apresentar ao .. ·cap. 1 o, comeca-
rei pelo art. 1. o. · 

10 illustre. representante _do. Paraná poz em relevo a per
petuidade ~ a indissol\lbilidade que o -dito artigo consagra á 
nossa,~ União. 

Entendo, po~ém; .que taes palavras poàem ser ;perfeita
mente dispensadas, po:r;quanto estão irnpltcita·s·: é immortal n 
~açã:o Brazileira.. -::-~ . 

Ha, comtudo, no ar~t. 1° un1a emenda da. illustre Commis
"são dos 21~ onde se subtrâi toda e qualquer referencia á 
gloriosa e incrttenta revoluc:ão. d'e 15 de novembro de 1889. 

Parece ,que a- n1b.stre Cornmissão consi<;iel:~a mHHar essa 
glorios,a · re-volução com seu-s consequent.es7 e, :por, um poder 
e~tremo, t1JUiz: ·omitUl' o ·facto substancial. 

A Comihissão, par~ém, não · foi ju.stá, porque nós, no Bra
zil, não po_dem.os jámais lança~ no olvidá e:3sa revoluçãO:! que: 
em uma m~drugad.a resplandecente~ f~z da_ ;nossa juvenil na
cionalidade a mais livre do continent-e. ÇM k it o .bem. ) 

O decr·éto· que nos convocou torna-nos~ s~gundo o .s·eu 
teôr, juizes da Constituição outorgada pelo Governo; mas 
esta .pos1ção d e j;uizes oomo que nij.o n.rys assenta~ porqtle já
mais sereh1os j:u1zes do decr et-e\ do C"--«J-ve.r·n_o, nós s'omos tepre
sentant.es dos J!15t.ados v ni-çi'os do Braz.D. son1:o.s o p évo._. e · é a 
n.6s que compete dar as ta boa" da l~.i. 

Porf.ant o. c~la ocl'-l111.açfio da J'efP-r··en(ria ·do _ glodoso aeon.
t.ecinlentn de 15 -de ·n.nvémhl'(l d:eve ser. 1110dlficada e ·s.ana;da. 

l?roponhn. po1~. 11n1 pr,,'::nnhnln (l 1COn51.Hn-il.z,ãn dos -Esta
dos UniiJos de) Bt·;lZil f' !)f•t n 1iecn~:a il ·v-. E x. J)m·a 11!1-o. (Lê) .. 

U~r Rn. Rl~PnESl~:-{T.\:--TTE- : - E~s.a ~ quP ·~~ u pr·ncla mação 
so1cnnr: .• 

() Sn . :\;\r tmrr:o I..ol';iJ - ·&,.. Pr~'~Í«'{I'•nte . .salJI·\-~e e não .~ . 
hrulii lr-:mln'.ur a, o T'uf.rinl:i~nn. :: dn~ iHnsLrr-~ · re r.n'-C~f·tlfan Le-s. 
ctn n· os cnC'argn~ iutcjnnae5 ::,ãn enortne~ n qn~ 1wst P 1.ran~n o 
·Go.ye-rnn faz chmn n canwno rln .{lf'~f'J•f'.fl qn c jú n::ln .. p(irJ~ C{}m 
.a car~o.~. e ali.in. pa1·n. n .r,h;-:to n~ ('Stado~. · 
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_..:~sim, p()j&! sel!.d:o tama~bo o sacrifício .pecuniario que 
nos vem ·da .F:tuler·~çaQ! peço hcença pa.ra. tqrnar bem. Jri~:Wit' 
tneu :p~nsamenlo; n.ão recuamos tJeani:A de nenhnm sacrHici0· 
p::ra. desempen_bal.-a, é pre~iso {.iràr deU a to·do ·o :provQHo, 
~:ao .ctlmpl~e·hendo cmr~ se ·-rm..;:a taptó. saerificio. c1_n. geral .e. 
t:e.nhan~tos. un~.a 1eg.j~.Jac~9 tln_i'Ga.. -q:ue é 'uma ihoon$equencia. 
porque a umdade. ·da :,l ei s·egue ~ tm"itlade ,da m_agi$t:N,t.Lura • .e 
Yi'CP._.versa; e s.i. a :rnagis1 .. ral.u~ra t.em de passal\ eomo passará. 
aos estados B=Pberanos. cJ I es serã.o vãs so:mJn·a:s. si tambetri 
rrão Hn\tem 0 dh·elto ·soberano dé elaborar a lei .. -
. O G~o·Yerno · Provisor1o pr.ó-cJan1ou a soberan.ia·dos esta
dos e E-eu direito de. rfazer .a ]e,i .CDnstituc-ion,al: e eu~ represen
ta-nte -do Estado de .Minas Gera.es• ... · 

O -SR.. BADAR6 - V. Ex. represénta 4.000.000 de mi--
neiros. . 

O· ·$n. A~iERICh LoBo ·- . :. não t;en.bn con1petencia. nem. 
:rmcle.res de mctrR· eleitores par-a ceder o clireito de 1\finn.f:. 
~~u d ir:eH~ i11:a~~taLieo (}(,'! f:ú~er a. JcL ' 

Alg.nn::: rtP-pnlad.os iin ,lUo de .Janeiro qtJe:r~m que se 'façn 
:\ mudh.nr;a (J:.-t. GanitaJ da ReJ)'uhl ic·a . . desta cJdarle. quo nã.o, me~ 
rer~·~- ~em cl'uvicJa. !)S apô.do~ quc- ll1e 1ançan1. J'l'eni c:l~ve· s_e.i~ con-

.. dt:im.na..-tn .. cnmo noY<l' l3abylnn.ia; ~- $i lett'ios d.c (lceúilar· tvdn.._. 
a::: con:;equrnr~ia~ .da Fed'~racfio. isto· ~~- çr iUreito sobf'~ratlf) pni'n 
I.O<)ns n~ fl:;?l'nrl'ns.. n:ão l'()(J.ernr.s 11eg:ar u v:ida~lie. i'lo R-io .(ln .Tá
nciJ·o e n0 1\funif:,ip-io Neufno o dire-ito de. fazer à lri. pm'qU(\ 
(~ cAsa. nma con.diçãQ dr ~.-irJa P.. ele ' l ibe-rdal{}:e. P0r:tantr,. rotn 
que d'ireHo ~des,poj~rem·os o .1\funJe:ipio Neutro c1e sua sobern
n.ía? NQst,a 1h~potn ese - dar.i:arhas a lf;!i aes filhos da Ca.J)iLnl 
actual. o ·CJUP.. evi-drmtern~nf.e .. fninorf .. arja p.ma injust.iva· clamo-
rDsa P inirnri(ola.rlc sf!rn nr;irite. Por Jsso o.rferéÇo. aintla. esta 
e-menda . (T:,·(?..) . . " 

Vt~ V. E'~ .• S:r. Presidcntê. CJ\18 rHgo. frlí·rna .. nã.o (orma1•-ã. .. 
como ~l.á na, ConstUuiÇã.o .. p.or·qnô en'f.endo .q.ue as antigas pro
vmc·!as nfi:O ma]~ exJ:st.ení, o::; ~~fa·dd5í áctuaes ·SãO .cons.f.i-
fiuid'os~. ·::.·= . 

'\VashingtlOJ.'l é Buenos Ai rés foram cap.itaes· ... das_ dna~ 
con1Pderaoües sem q'i.Jé se tentnsse log.o rtscaJ-asJ do SA]o,. E'' 
rrre.ci~o. meshin. q:uc o - Gove.r~no.- fed.eraJ .cr:mnc em si _C· na·. 
lihewbd(". mostrando. n.~o te.r c:iumes de :urn gnvcrno lr:wal. 
·d0' -llin1· :,_-:ovPJ'!no ·r:rretr.r()tW01Hnn0. qnr ~e . ~rija a $Cil ln,fló._ E11. 
por;lant.O. ·qhlf' nno fC<tthO n.enhuma. falt.a fle fé pa lil:lfll'Cl:Hlr. 
rieri1 nrt FNJr.r·'D-(;ãó. f~to votos. pelo bon1 exHQ desLn: emrnda 
rp;le pTo:po·uho. · . . 

'((': art •. ·3o d'iz i!tlU.t'· O$ es<f~a.dns não· s·e -pnd~rão 'Clesrnf!rhln~n!:· 
·~lc.~ si.:nn que haja.. nequfeseencia de ~~mas legis1aturas· em dnis 
f-lnnc.,.~ stmcess'ht-os. . . 
· · ·Mas. Sr.. Pr0.sidente. a A$sen1hléa Lfig)slatiya 'dQ 1:1t1t stl 
hienn i o. {é a mesma Ass.e.mblé:;~. -:C.eg'i'slaHva; ,c na não 11ürla 
mudar i!e opjnião-.. 01.1. n.f:'1Q ri:l.em_óS. não ·se ·flBVfl ·p:resu,i1'ir JJ:;SO. 
N~.sl'.n::;. termas. !3i a. ·medjda- ·de <1U(1 s:e trata é de utHie~de· para 
n Ésta,do e deve ser con~a,grada nas, snas leis~ e P'recise qrte: 
o ar.Üg-o fi.tpl é' as!s'in1 modificado. '(L.ê) . , • . 

V .. E:'{. sabe .pcrf~itam.ente qu.er·. co.·mo di~ l!l!fl c.::;cr1r!nr~ 
acR ~lei'ç;õe!3 sãn cnmé'i rt. pholog1·aplüa ir;i ~f.{l>T'ItanAa e Cfl'lO n1.~1. ~f.as 
vezP~ n~ ns:.-~t·m1:itc1a~ f m·nn.n,1-sc cspe.llwR. cmllCI qu.~· ap_r·n'llO
rados 01j. e~::l'gg~·f:!vufkr~. da$ opinif;)e5 .. ".:\ssim. es:Sr~ esetfJ,lt'ôJ;!' as 
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C1JDlPàra _ao fae.to 9é ~m'tl,. pllOfo:gl'a-pbia; que. apanha a inla
gem ·.ue lJm. ca.vallo cm·rendó! e ·o.:b$ervâ qUe .e.ssé oavallo sern .... 
pí·e correrá n.ella. 

_E,_ póís. é ·visto que uma ·SÓ legislatu~a; s·erá -Ci rne;ST:)io :pen'""' 
s~m~nto; .e- ·$i é preo·iso manter · aque:rta }déá consê-t~v.:tdoJ'{t. 
que os a0tos· certos- ou .er.roneos õ~ uma 'legfslattn~ possanl 
se;r r·ev.-isto~:? por· 9utra legislatura. .. 

. Che-go~ Sr. P'resi:d.ent~, ao art. 6o-. o.nde s·e· tem travado 
toda o. d.ebate. · -

Sou à a · Qpiniã:o do illusire representante do lUo· GJ'ânde. 
d0, SlJl-, ieound.o e inspirada~ apostolo da Liber-dade. e dá !f~ 
d (}.:r~tcão. {~f~t.lito· he'ln. :) &u da. opin'ião d elle em qu:e estas· -ques-
t0es .nã.;o. podem ~er lançadas ao esquee.imento,, .porque Q .pri:
Jneiro cap.i t'tl-lo é . a qH es·tãó dos meios; é- o ser ou não ser~ 
-é toda. a Federacão. e -

D Sn ~ BAoAP.ó--. Érn il1àl0'· é qne haYenH;~s de 1,1·1iilJ.' .j.ssc\ 
a limpo,. qlJando tiv.er.nws os dados. nec~~s:arios. 

·IÜ· Sn. A.lMJ~Tt:o LOno ..--. . • 41)7•«\ç TI{;Oi, le dt:b1r1e. 

b ·Sn. Bxt>A~ó --. S1 chegarmos até lá .. 
\t.) sr.. A't,1.ERT'eo I~ono -- .o lromenl polif.ieo não· pt)de ter 

i mrrr~videnctàs., nós· .legislamos '])ara. maio é. pa.ra {.odds (:tS 
I t>: lll}').qS. -

.:\(): art. ()". (]lre COílcede. nrivaHvamcnte, ·;í; UróHÍn ~lgull:' 
IL'ilü1l.o~. ~11 acm:;:~see·tü~n~rt eslc. imposto .rJe tranF>H:o :iJ.c) pn.s-~a-
~ .. nút·@~ 11~~s csJTá.das· .(Je l'el~TYl (jiH~ e lia s-ubsidiar. 

Qn.an.ho M jmtJ9?fü sôhre vencimentos, n~o coml:rréhe.ucln 
n.bsolutanwiüe o s.rstema fintl.ncmito p.elo .gual se d.:.t ao em
rn·cg:ado. CílnlO po.ga do seu I.J'ttJ:l.alJ'ro•. umn {Jeter•minada scun
ma.. e n.n mesnio 1.cn1po lhe Lir'a dc~:sa. -samrna umà pel~cen
ta.g-em; p,adendo ser dinünnido-s os venc.irnentos, não lla: neces
sidade da: .Fcderaç&io í.rihuü1'l~o-s por .me_io de ·um c:Irculo ví
:cioso; cHa nao o~ tdbutará .en1 ·relação aos ·en1111'egados dos 
r.~siados .. 

Ago:ra~ s·r . . Pt1êS:id.e:nf'.c. vou ler uma :e.n1enda~ -que nàtura.l
l1ll:l11fc d'eve. eh:amar u a:ttcnoão dos lllusires e0ng~es.sistas ~~ 
tJúe nãn pêl"Ltn·ba ·dd ·nenluima fórn1a o .syst.ema rflh1anceiro dCJ 
'f'_Hwornn .Provis:e1·ão. 1~1 a :s·e.g·uin~e {Lê'): : «A Un.iõ,p. ·nfto podtw ú 
J·eCl1Srtt'. na peJ?-eep~ão. .de· (j}lld.lctUé.t' ü:i1:p.ost6~ ;1 suá :rno~t:l-a 
,em·j'•cntc >>. 

N6s vimos.· .Si· . . P1•e.s·irJrnJe . . qnc. :t10P ·tJlil aÇ.l,o dir.,f;l'l.o.rial . 
()t; hnJ)'f'i.Sf.os ·de -impm•tação ún·rt.rn · clevad10$~ na rw.ão {)à. qnarfa 
p.:tHe~ pala. o~'igenci.a. do stW:é.m recolhido·s C'(n o~Trb. 
· 1~~:?-e facJ.o. c·onl •que ·:'9-0l)i'e}~ai o _desejo ije. pem. set'V.i'r ao; 
fiU.bl.ico. d-a pa-rle. do ~~-. M.inh~f~to da Fáze11cla, aggr-axa .Tm
m.en.s.arn enJ:o -a ::;orto do-s consul'rl'i'dúres. _9)ta:niirüJ os mí nc h·os. 
P-levando OS impostos CJXI, Uf\13. pt'Qporção tão gr::tnde .• 

Ql>ar·.cce aeto de· :probiclàõe qu.e nós .não reeusm1ilOS' n6s~o~ 
f.itulos de debito na. con1pens.ac~ro :da:qufllo de que somos cte
{]OI~Ó:s: e si ·a 'Republic.n tem uma · rooed~ eotreH ~e ~- e~·s.,, 
nioedá. é irn.posta· a tndos. nó's .Pelo ·curso forçado; si J!.ao te.
me~ ci1111a Vl~l'a cx!sf.enoia r.lo p~t>el 1noe.da: por· que· r~\t.O: no~ 
c-s.tuhelo-c:1mc.nEos _])nbncos dU; UépüblicQ.. E>ú ha _de· dar e~f.r. 
~i~üll ..-lo dnvirla~ . C0Jl1n &tWC·Nl~ na. CDbl'O.i1Ça de Jtnp?s:;!.fr)~ ele,.. 
VUdi$Sln10~. í'Jtl<:" ~n S,;llf. j'l<-'11'/fW' n)<>'f~:i'l l''ífl}ftl ·á~ CXt~·PJlt':l ~~~ · 1af.ae·~ 
elO ptotecc:i'oni~nJ0 ·c siiO H"íi~er:rirna horn.ttç.a d()· p!!-~Sn,ClO" I() qual 
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~:uptwnJw {1lJ'il '(t j J lt:r~h'e 8.t•. :\Iini~tr·G.J da ~::."nzcndn nr~
f r.nll f' ef•tn is~,, rq n-il ihrnr· a i t.:np, u•J a~-ão rom a 11Xpt)l."t:ll.;ã:o. 
J·e l'rNt.ndn n,qJJPlla • 

. \ít~dn ltnJ·~· 1orní:' i tld[a dn~ 'saldo-~ dr Ynrin~ ~xerckinE:: 
r> Yi-. l·irtq:m~i ·l)tl~c 1H'm ~<'mpl·n :,"í. P~}1élr·lat:iio f' i11ft•riot~ :í. imprrt·
ln~~ii:(l, ,:prü:':\.i :;;(•Jl1p1'i• {• h~ l:t-.'r' i(H'. r• mtlltct~· ?i;f'~P~. riNS :lffr1-HS' !!111 
({HP , ,t•urluz g·, ~andt)~ s~1Jdos. $fil:n:f.' a ]ni]iCit'-1:-H;i,ii .n . r_.. cfm1hht dí
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n1:1.~ nrn llf·/i·til~ n.cm tfio pon.co qLtc; o dcfic:U $i1·-va par·a infltl.ir~ 
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~. B:. - O e;;11nhl'ti manf.inhll-:õ:O ao par·~ c ac_inl tl no~ d t·
cnnmn.-: d0 1 ~ -H_, a J t-;:in, t]nmHJo ·Jmvja de.[ic íl. c Jcsée11 ~:,_ 1 i. 
~ .. ~ ~~ }.? c~~~~. '-.~ti~. t.~Gt) ,li 1\};iH, q.un.rnlo· h~iYht ::;aldn_::; · ,:In n'•i::< 
· •· • • .! 1 ..• : Olll)!j=._ :1 I • :>H;: .000:-;i t• l..D. :.: [ -'!: OOP$000 . 

·- l'J.?ü Sft. JlEP1>U~~ ~t~1~\N'r~ - Eu dcs<üava mn itn nuvi I' a Hpj .... 
lli:H• d~· : · . }~'X . ÜCt WI' U da r1U11l.r:ina l'lllll.ida ttn ill'l, 1'11. ~- t•·. 
E ' qw·si ;Jc • q111' i:oLeres~a a j_linn.:-::~ - l'itXa::' Hin.-J'-:tl'ia~ . 

( ) ~~> ••• A~J Blt.Ico LüBO - E' uma. taxa c h ineza·, deve-:-; ,~ 1 \1 '11-
ftildr . 

O C:ure1'no c·om esse :leto nft.o dirüinué o valul' da 1 nr•etla, 
anl es 0 au~Jlw.ilta, po,·q11e a encarec.e • 

. 1\-o .. Ecouomis ta Friince_-; de 12 de JauciJ.·o .de '1878; ut.l l ban
queH·u 1'US$Q •qn1~ixa.va--~e de .qne u.zpa. n1edida .s·é,nelhanle 'JII't.l 
t.lu.ziu~ imülediàlamenle~ baixa no Pntl.iel c atta illatll.lil.a 11:1 I•L'"-
.COI'a e no pr~ço {las· JeLras de e~io. · 

P tH·I.anto, .s-i o no.ut·c !\J ini:5t.J'o da. .Fazenda rtuiz co11t i~~n 
equi·libr·m· no5so fut1:.1ro .sobre bases segu.ras, apenas consc

.g'ríiri't~ nos jiJ'Ü.noit·o~ <'t n nu:-:~ encwmc diJninuiç~iitl n~l. i JJ•lpot'l.a-' 
oúu ~~- p o1· Ci)n.;;cquC! neia. na exportação, o .que não ú p~1l il;ku ~l. 
.l'l.l'ejncl ica ns· r endas ila Repuhlica~ tanto mais quando dec1·~Lüu 
:S. Ex. !' (•~galar ern pour.o.s annos esse. ini'arne papél ~ qLw é 
uma da~ c:HI~a:-: p-er l u:r·ha.dora.s do cambjo . 

. ..'\ lé-!1t ;Jj~_.,.fl; (,t :;)'·~l· cm.:.'J. pn.r1 •. ~edon isLa. eoneo1~'i i l.anl.c ~~~ t) i1 · 
fúnl.e de nnrlc Yirfítl as f!Tth -cs ·,los p.rn1 ef.ario~ porqne o cx!·-•\S~ 
s.i \ ·o liJ( ~ rr"• iJ •1~· r')-l'd 1 ali FcLn.s excita o appekite. d0s o-perarias. e. 
ai nela cr,nr rrrre ,~i't para d im5nu il'· as rendas ela Unifto; po;r isso. 
na minhn~ humiVln opinião., íncrunpetcntc eml:mnt. aelH• im.
P•-J lil.icn a. tner11clo. actna.L porq.u~e nüo prcen.cbe s.eus fins e oucr.'::t. 
11 ·lJr)vo. rlc quc1n somo:;;· representante:=:: .. 

Ag-ora.. Sr. Prrs idQnff' , V O·l.l .chr-,gar a nuli'O nnr·a~t·npho . 
Di!:'~e 1"1 Sr. :\l ini5tro da Fazenda ctüe :::e· daYa111 aos osr:rl'ln~ 
-\r.inLc c ln.r[tos mil contos pa.ra.· ,que - cllos :-rizess_etn -cinco mil 
rJe rlc~pe~a. deixando. creio ·,qu·e un1 s.o.ldo d~ :t ~S.üOO, :OOO~. Or·n. 
nü.m.::t. rln~ sr::;~õe:3_. pu~-s:v:las, um nobre r eT'iresenttlnf c rlc Pc:r- . 

· nn,mb uco p .cdiu rf"U í\ pqr in}~"'Tnwdio d c:::l·a Cn.s.n. se so1i0itas!=:·0. 
d(l (}ovrl·'no Pr ·o\iÍ~ot·i'cr n rn quadro d'n~ nr(;rnnr:m l·.ns 11(1:::: .e::: ln
r1n~. I' r n 1 a rnhnni lH'ili. n. rmJnv r-n. rnn:"; (·.nn"i iTlfcl if:.í.da·rlt..,_ __ pnr(lm~ 
(l Sr· .• PT~(!f.: i' i..lC'fll ~- que· j ;í, a lrn.Yia t'lnt1(1 :l O'tl i.,J'(l:";._ 111"~).!1) ; 1 - Tn'n.. c;le
clarando-~e. a.rr·e-p.rndidn r.ln p1·eerdcn I f', de modo fJlH~ não pude 
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offerecer nma indicação pedindo tam·bem ao Goverrto a .. -mcn
ção nfi•J só das u!~spe·sas c encargos do orçamento ])tOrogad(,,. 
como do quanlunt. necessarío para o pagamcnLo das nossas· di..;. 
vida~~ h."a.l'antias de jluros·~ pensões e aposentadorias. 

· J>o(Jcrno~ cal-cular pelo orç:1me.nto da.. !\lonarc.hia.. qnt• 
~O ~ OOQ :~O.OD$ são necessarios pa_r~· ostes. uJLimos mi steré.s, niíiJ 
1a.lla.ndo nDs augnmntos suc.cess·i-<~o$ que houve . Ora. si a noss~1 
rendia é crdculada em ~28.000:'t)li'Ú$~ ott 1~30.'000:ÓOQ$~ · t.Jtt. 
m~~mo.~ 14.0. (}0-Q :Op<J$~ v~ V. Ex·. que esLamos numa posjcfio· 
C1'1Lica., n.w11 qu ~s1 conflicto, por>que de um lado coneedemt•~ 
aos estados. nnn_tas fontes de .rr-çe jl.a, c· -ele ouLro temos qn~.~ 
sal<la.r c'On1pr-om1sso:: tomado~ no inl.et·íor e. no exterior. 

O ·em1ncnfe economista Le Roy Beaulieu diz que. na En
ropa. q11and0 o sei'V'it;o da cHvid.a püJJ]jea está numa relação 
de 35 ·t~ paTa a son1ma rle todo~ os -rendimentos: a s.itua.çãt) 
é cuidadnsa, t1ão é boa; quando altinge a li5 olo, a si.tuaçfi(l 
pcor~ e .h\ pr~oduz Ül<n.dcta(:iio; quando, finalmente. cst.il <'IH 
:)5 %. qua~i n E~l:idn fa_z., hn·ne_an·nf;a. •S ~i gnal do ~]IIC. ·flr'JTII'I\ 
t:>fll Jltluca~ dia.s nflt1 poderú. saldar s.eus compromíssos. . 
· .n,~ l'nt'Q~~~~ ·f' li.«~ ti T11 r•quia i nreJ ix. a~~im c.omn á H e~·JIInll'n-
q.tw Wi" pMlet•:ío s:'tldnr scas comt~t'útni-ssos. 

()t!:\.. SI'. 1'1'Nddentr\ n ~r. Lo Jloy Heaulicu 'r'c.\fê't·r. .... ~f' :1 
paj%,":-' t~Hdf• ni'in ha pnpel IllOl'fi'a. ~enã•) OUI' o ~ :;;ctJ ,~qni\'~l
lt•nl!!. )J.n:o:. :-;i m'•:-: estamo~ em um paiz favrn.«ln pcln lc"'rwa d,·, 
JlllJIPI-11·~,,,,da-~ :-;i f.c•rniJS fnr!:osarncnl.e d·c rPi11el'.l.e-e pal'n. ·Etlt't•p~L 
ria p:llr!J' do Grwernn o dns inrln51t~ ia~. f:'J':tnd•\~ sQmli'm:-: d·1' 
dinl11~ir·u .. si nl'in t.(•mos mn·o~ P--"Sa. progressão ·~; e;;;panfo~a. por·
t111l~ GO ;(10(): OóO~. para n I n1 nl d.e J -iO. 000:000$. fnrmam Jl'!'ll-
1''-'''çãn a f Cl'l'UdOl'U . . 

.T,:í ]1\~r·rQir·a Vianna dizih rpH! a. ~lonar.chin. ei·n o de(icit . 
(} niio h:l dnYit1a Cllle. p~·h' ~~~11 s:~~$'1 r.rna. e-n.nr:lrnmaycl,. ellâ tt'n
gmftn.!.ou ~xtz~am~tJ ina1·iamenl e ·à nossa divi,da . 

. cnn1 o r.cgimcn r:nnna:rc.h ico. ünpossivel era equili:i;)tar ~~~ 
nos.::;ns or~armenlos. E' pr{~c.i~<i qu_e a joven, Republica c.qQ i ii
brc os nossos nr~ament,os~ sati.::;raca os no.sso~ - Gornpromi;;c::ns {' 
apagne a :n.odoa d0 papcl-mo_eda. Ora. si eío;tamos nesta ~;:.wt
·(}ão d<cplorrtvel. si a Monarc11ia no~ pr c>ndéu em unia sollla;•ia. 
a p~:ro c a.gua~ para torna.r im1)0~si\·.~l a R~pnhlica e à Federa
';ã_t}. ::.i. cnmo disse o illusiT'e rPprc~cnta.nt.n p elo Parlú.. a Mf'
narrhia no~ e~magon cnn1 a on,ifoJ'ri1idade. na Repnhljç;:t, c-nnr:
nH'f.IF rihrni)S um acto de' hnp1·ohirlatlc :.;i T1ão e.on~ígnagsernn~ ,, 
prine:ipin de cada. Esfarln c.on( ~ih1i.r com _nma quó.Ln pa;rn. ·Pn
.!!mnonto: d0 divi~da publica. assli)1 comn nan J'ndcmo~ dc1x::t:r ·de 
in~luil' l'la nos.~a Cm1stilui.6ín nm nrl.fgn t'''.tnverlescldQ dn nn
l.ig-n Pllt/fl. · ·q\10 di~in.. rio- a.rl. fi". I. qU(-! ntío ~.o.ria, ~tlj<'il:a :'f 
.fl{~cns~fín ann,uar a m~tm·ia r .elatíva á amori,izacil.Cl c ::tCls .Ju_:rn~ 
.ela rlivirla -püblica •. q~c t.ornou _permánentc. . 

Proponho :1 hom~ada ASSf'\mblt:'!n 1~ma crncmda no nr·L. (~" 
do pro.f ec·r o crc 'Cnnsf,jb.Jir.fio. c~p~T"ando que. os illustrcs con'" 
grcss1st·:as o. acceit.em. (Lê.) 
· Sinfo-llle. Sr. Prr.sidcnfe. n:a fmpo::t:sibilidadc de votar. çh'l 
art.. .fl0 etT\ cleante. si cahir a minha emenda. p:wa núo ~om-. 
m.cf.t:f!'I' úrn ar. In de improbidade ... E' verdnd;e qne o S1·. l'vhni~
f.ro ria Fa~(ln(la conf.rnrt.ou .n rc;;;gn!c élo pa11t'I-mm•dn~ i'1Qis h~r
ços grnlnilo~. por<tm 1!3 n juro~. _ . ._ 

· ~i a tinr!rla ""~ 1 fin: .cnlln~~a:.t f}llr nao podl'!mn~ .garm1L1 r c • 

cr'!.dor~ e~i lla tcn1orcs <.l~ :::ep::n·:1ç;Tío. ,.:; nec.cssario r.nnsignannos 
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nn p1~t1jecto n principio santo do resgate da ~div.ida publica. 
Gnmpr·e-nos diminuiJ· as despesas. ;para: q·ne á rlivicla :não ::f. 
e1ev(\: cnmpte-nos mant.cr uma 't.axa rrermanente p-ru·a ·essP 
.:.:.et·,·ito~ e~l.àbelec_e1· _um· vinculn jürjd1co· que e~treiLc as an-
1 ig·::r:" p r ·'(n·irwía~ do }knzil, hojf' consl j f.uida::- em estar! os inde-

·lwndP.n f· p~ e au.tnn.nmn~. 
·C h cgn ao al'l. K". .Eu dP bn1Yl g,·nrlo. 11a::.:sado o pnru

gr·apho qnr. prOJ)(T7"'!' vof.a1·1a J)i"Ja em .. enda dn illnstr·e re.pre~en-
1 antP prlo H.io Gl'anfl~. o 18-r· •• Jl11i() rlc Oa~l il11ns. Estou per
~uadid .. ·(fur a c(lmJ.Wt'rncja ~umulaL.iYa da 'Cní·fLo 0 dos c.s
talln~ pc'1df\ l)l'nYnc~u· (J«:·~orrl r->n~ e ~ur:;trchia, •=- 11iin sei. nw~mn. 
~i ~'\ col;n·an~.:a d e cc.1·1.os 1mpcrst.os ~CT'Ú mais· e-n~l..osa do qqe n 
:;:eu valbr . 

.O Rio de Janeiro é onde avulta o imposto de industrias 
c. profis&ões·; mas nos est!tdos Qs~e j.mposto pouco dá~ e dei
xando de pertencer á. União, :,ua cobrança será muito difficil. 
Por que estabelecer esta hostüjdade ou. c.onfHcto? Seria mais 
poliOco~ um.a vez ligados· os estado;; á União pelo pagamento· 
das. ~uas dividas, .que fica:Sse.m os impostos . . não exp.ressos no 
art. 6a. da compcUmcja exclusiva dos estados, sat'\·o, como 
disse. 3. decr.etação ctf.l·· para~rapho anterior (a mütha emenda. ) 

Quanto ~l. .exportação. é se-rn conte-stacão poss.ivel um inl
post:n anti-econom i co: inconveniente! jámais aconselhãdo; 
pr()éisamos marc.ar• um prazo para estimUlar os estados, .mas 
tambc1n precisamos fazer uma concessão !'azoav\:1, e por iSS(\ 
JU'OpOllhà. (Lê} . . 

Todo~ s.abcm que o Brazil r.>ossue enormes riquezas J1a
tu rae:;; o matte~ a borracha, .etc . 

O imposto territorial será ahi de impossível execuçãd; 
ne~s.3s 1lonas I·cnasce o antigo eommunjsmo dos germaP,O$~. tudo 
pert~ncc a. todos e é o c:x:plorad·or mais forte e ousado ,que. 
1)1elhnr ohLem o J:esultado do.s seus esforços. . 

Ora~ nestas condições! c0mo supprimir o il11posto da ex
portação ·destes gencros, de alguns ·do·s quaes o Governo, ·at-é. 
node f!lze1· rnonripolio ? Se1·'ía pôr "foi'à a. riqueza. 

Qu~1Jto ao ~ 3° do art. 8'\ proponho~ (Lq.). 

Aqui, Sr. Pre.side:n:te, vcrnos o c·ol)flicto do Norte com o 
Sur. Pernambuco exi_g1.e o in1J)o~to de inlp.9rtação,. dizendo. que 
lhe é neoessario;. alguns queren) 1 im_itaçij.o, outros :recusam. 
Temos eomo en1: contraste S. Paulo· .e Pernambuco.:. S. Paulo~ 
que no regimcn patrjarchal fez o grande Brazil ~ e .Pernam
hueo. que o salYou das garr•a :; hnllandezas 'e fez a nossa 'lüs
t·orica nacicnal'idarl0. pni~ árpwlla lucta gig:an tesr.a c he_rói~a. 
quP Pr.rna.i1:thncn .. f:n~f ent.nu, -d.e:v·en1o·::: a. J1(1~sa })nmo-geneidade~ 
nn:.:so baptt~mo amedcÇtno. ~f.!~t.~f' 1 ct·m(l:-:. desde que os .im_. 
p-o~l os não lf\i'IWiqnadús. lHl ael'.. <5" nãn <:.lw~·m·c-ni a_n Xco·li>.. nãn 
clu,·irJarci mn rel.'irar i:'~ la (~J11PnrJa; ma:-; (u·f.•stm~'' que chegam. 

Temos visiCI. Sr·. ]'r 'l}sídonl. l~. qrtfl cJ:-> ,.n (;apf;o~ ela .Uniiio ~c 
Ec~rn angrnP:cl;:uJ·l· l ; l l ll ~ llh'J'll\'(•lnwnl' l'. ~:Íll 1HTIISt~lJ11tS !JOl' isln 
() -i:lo\·er·rifl . .PI'fi\'Ü-i(tl' io:· r,d a j,,·j "" )J:lC'IIIJnl_lln. · ll qtlr~ Bl~ l.inh~ 
rl!' sujrH.n.r. c • .,-,,o ;:;f•Yr.J·nrí ·da r•,·yoln ~.~fi n, Tal_v1.~-~. na .l:Jóa f•:. cllP. 
~aeas:::e d/;\ mai s s0hre n fulnrn~ ma.s emi~l.ilüin um goYerno 
honr·arto e probo. ·CO:mpõe-~e. de jov.,:.n :-:: di.ctadnres em cujo::. 
l.ruYesseü'OS dormia ni'io Hornero. ma~ a .alma da Patria. 
· Si bouve despesas. exces-s1vas~ q Congresso t.em o meio 

de limitnl-ns. e l0m.bro cnm· pratc"r o aparf.r que rlei qnn:ndo 
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faUaya; o· meu ho-rrvad~J t!. c.ll)qtteu_t~ coHeg:a peJJJ P-at·an~. 
(.-!p(Jrle~ .) 

.. St não. :paga~::.HHuus a t.li·Yiúa atJ exLl.'~lneei'ro,. ~llc no$· [JO-
derla. lll'\~at.11r! . · 

Xâu., . .::=erdwl·es~ .i~tüctis ! O sol'(l ..tu BJ·t}.:dl ê' iln1üilàv.et . 
{ .-lpuiw.hhi e {~iJto·tes) .. Ccitítt:a ·o :iJl.vasor ·deci·etai·êinus tllÚ 
~astíg-o- v~~ na (h~ ;n:rul".l(!. ' · · · · 

. I{aY.::·Iil_u~ de . ~olYel· (IS ccuH.rattos.· ·de bon.ra que íemus ~OH1 
ti exLrant;·cn·u; e ç!(~sdc qu~ lH..IUYét' u rua J:ilul·allta de ·JJr,IJlli~ ilo 
,_.rçame.n'l.o, nús- ):J!'II'len~m-ns ·.":'~n· j ~.ü~e:, ü ç•:5 no.vus c.ontl'I;H~to$. 

_HepJ·e.::.-t::nl_auf. ~~·~~· dos E·~W:dül'! Uni'd tcJS: 'tlo: Br~l.zil., s.uü,u;;~ 
L~unJJe111: JnmJ~-:::tl·ü8 d'a t'l~Yúlu'tãn 8 ex(~ l·t:enloiii ü I?ocls~:.~r I .... e!!'l:;.- · 
lati v-o dtn:antt~ u I í:·.ienni1:). Os 1HC.l1lb t•os- ti<;_, .(Joye-r·no Pruvi
soriu foram m fnistr-·os teYo/uc.im.-?<.H'i.o:.s (Jwra:r:üH tUas.· e. m~esT· 
e, j)o,rtalJ-LO, 11ú~ ·q'lw J!!S'.L.ainus en1 lWolOngantento dess~ t.;u.:.. 

.Yt:l'~i~ .• • . - . -

U.:\r SH. REr>Hl~t'•::x·r.\~,TE: -. - Prolongail!11i!.nto, :Q.âo al)úJ~du .. 

o ~1:. ~\~1 EIHCü LtH~'' - .- O (i:o\"et'ilQ e8t-á ent nó~~: eonJu 116s 
11 ,sn... ::-5.on:u•:-; il·initnB si anv·.zes. U (_1-,.>y-eJ:·.i~ú _ ,; a ~à'~.ão~ i.l.ssfl.n, 
~~"ll ''~~ rn~,:-; s.lilllO.~ n ~~H~ãn. · 

Pt~·(:·l.l' nu lllu::; lt·l'. ,j:i~pt~P:-:f•nl~lnte .que nii(:l 1Jê T!lna íntct·tu:c-
Lát;:Üi 1 I ã1,1 .e rll'nl ú 1\1 i nlw p iJ,·r:a~c,~. · . · 

-~li n daq n t' I !1•_:-: q \li·' niic' ,,J" r iltl.l .~~~~ (}n\"P.11H 1. P1·•w·i:-ot n·i,,· 1 w
n lttu.na al,tdbiJ it~ãu ··l~>g-1-s\-uliva ~ llttll me :'<J.li'~fú~ t~Hill <.~ lw.•.c:1o 
·,Jj_, DCliUiàdn ))1~1t, lHo t";l·~mdi\ lll·'ln ltt!.:J. :pnUt:ll CUIII a do 
::::~r· . .Vi!puladAt · -peln lli11. 1h• J tutl'i'eu; nfi.tl Yt•l.c-i 111!.11\ vnlat.•ia 
H('llh\111-lotl: a\ella::.;~ }I.Cil'fll!P l ~ IT(í~ll.di I} iJI'l (I;HiJI) qun IJ. C]t~tlll:;:J.'C;SSU 
I] tf.Uf:lft:·( í (.Ht fk•r· h·!;· i,~la/(\ 'f t. 

1:•)1 di:-::"::\-·- pr·nlnll:~Hl•llt' lllll. , • • ~~~lJ I íqtH•f,..., l, $1·:;, lliJ!:I\liJI'LI::i 
du l.:.ong:l'.(!:''gtl: pol•,; .. ,,., i.l r ri 1'1111 I ·!l)·Ut' n .G ,,v 1'\.' 111 \· PJ'i:l\' [ ·~(Wiu t·' tt 

.cin)~'~qw~nein 0~1 ''• Ji l·,•l'tHl'gflll.f!HHII de l lú . .;;.·, po:J·iJUí.' .:\.Hn~tB. Ct,•.tH 
!9 'ln :O::~"!..I /t"J 'I'I'Jin: n l f·I •!JW t·. l.iuha p.J'ilf't•J·idlJ t\ .c•xi.l in üo:s doi.s· 
lll'lpp r·tl.ih.,r·v:-S'~ si: nftn J~ ...... .,..._~nb ·a~. n·\-·nlnt;·ill'::> dt'- ~[ÜH.l.~~ rcvoJu..,. 
C.:Õ\2S ~ ... erdtrdt.•ira::- lln~ tn·uá:-5A fiulmda.~ ,.(,~ H~; r.Hh~ . ... 

(T);-f.:\ \'O~ ---· •B. ljHtdo ldHilh!'UL 

'IÜ :~,n. .. A:~n::ruc.n Lt';.~3:P - ~·. J..)aulo l.ê:}ü1hçm, ma.:;; penleu as 
C['CÍ(~Õ1~~. ; -~·J~Olitt '1-.'ic/ U1'i1Jtf,S. _. _ . . . . 

Os re-puhl j.caJ·to:;.; . í~J·ahl a Ji.ll:l;à(> B.r.UZllen·u, c i\li na.s u eu-
l'Utãn d:::l. Ile}Flbli.ea. (A:.j)flrtt.~x.) 

Gous.idor,,~ a ll.op,llbl ie;a vindo ·d.i r ,.:! cl't\.1\len!:.~ da crna.uci---
paO.ihL C'!.J'Ji:l'i:tes:) 

O A1:11á-z·nna:-: ~~ (I C.o-t:!.ni .t'oe:·atii o.;;. nnJJl·~.~s .comductCJrv5; 
jfinas. pcrr,3m .. r:J.!~'e;t·r;l:ou. (' .f}.l'l) rt!ulgou a Rep:ublka. · 

S.. 1~auln cnLuou.. l alYez Ci:l1Yt ·a:tgum açod;a1ncnt.o~ a lc
g0nda do g~J\:-)J'a.l J~tck~on: ,o;p<1Ua 't; ir:toribJr.~·: .:\Unas não .Lern 
Úlll ::;ô 'frl ]li) 1111 C.Ol'f.IO c]jp.lom~t], :.:;u, 1)~1.11 no ·Sup,J_·cmo Td-buu.ar 
Fédel'.a,l . 

• J1á exp:trz :o n1eiQ . qu.ó uc.1~ conv0In p.~T~l .o j'qJttro~ º. qu.; 6 
J.1CeeS~'aJ·irt;i. para r-e~Ut'nh· o CCJ·llillbJ;·io ~Q Oi.:~J.aíil..t'i'ltn~ J::;.~t:) ê., 
dcvmu,Js: ncg'al' Yt!l~ba á!5 dc:-)pesu,s sntH~i·it.'lJ~~. . . 

?\las Yü·jal'llO$: o Govt;l'lto :;rcwt.'t só .6 Oove1·n:Q da Utnã~.,1? 
·XátL .d Go'rel}llP' !,~ de t:od.os· -ns Estad_os Uni' elos .do Brà.ziL 

~en1 a União póclc disp~nsar o:s cst.ar.los~. nom os~ estados 
podeln dispensar. a União. . _ 

X6s ·sunws -u.ma e :a mê'sma cúus.a ... O In1-j)CJdo é aecusado 
por causa. dos favor~s· conc~_dfdo.s~ nern Sel11Pre cotn impar.cia-
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hdade c j.ü.sLil]a,. DwJJ i ~~ l_ucta üU'Ll·c us lH'uvineia.s do N'orte 
c à.::i vr·ov.incias dá BtH. 

_Depois, Sr. Pl~ê~itlellic, convém d_ize.r coli)· Jra#que.za, qu(;; 
t?· ;;'f"~c.nJtt !lu g<u~airLia_s· >CI~ juros ás Yias . .tc-rrca:s 'Ldin :Sido pn~.,. 
.J L!-dt~ml ao Braz11, tG.aJ S-Itio - um .systema. '1)11'i'lli.doso. 

::'.i ao ~staâo convém: 9Ste ·que fa{;.a ·a e;s:Lrada de (JUO 
Pl\lt;J:5;,t, que ·a .esl-udp Ul)tc:s cuitladQSQ.lill_ei:Llc· • 

.. u~~- 8~~-- ~HEPltESEN.TA~·.rE - Não acho que scj_u sy-stcn.1a 
f_)lJl"ll;IClOSO_, nao·. -

. _ 10_ ~-~t. _;h\IEH~ do · f.-on~:r ~ V~ , Ê~. pú de t;o_r ril:zão e.m 'Lhcvrht, 
1·1 t·ü.~., ~ nh~lJZtl:1clJLo,. a. LLleurm Ialna :na_ iJl"Ut~ca. 

v . ~x. c~lt~:nttc, pu1· -~~enl[J!ó, que· es'~l'ada:s ·de fe·ltro 
pudt.>m $el~ f~:lta~ de Juo(!o n1elilio-r -.pelos pa:~:·~iculat;e·s. Mas 
\"- .Ex. deve co.nvir commi_go ~ue 111uitas ve:t.Q::; pedt}..;se uma 
(:!SI,radtl, .crttc ;é . depois ve.nd.ida- ou que s.e const:r:.oe I:uxu,osa:
.r~H-"ll~c. _E' jusLan~ente contra. e~se~ abus,,J:s .que êu. reclàmu .• 

Gnno ~~JUG n·e.::;t-e ponto urüa éiüend.a, .q.ue. , ·ou apL·csenLat, 
~~urh:..ilia per·fciLa1neutc todo:s O.'S in:.ter:esses, ín1DCdind:o,. as,;:Shn, 
~S$a ~cspc.ci.c de esbanJa:~uento :dos dinheiros. iPUblfcgs. Creio 
que dcsL'a1.·~tc, tiOnscgu.il"e~nos !e_ClJaJ~ a porL.a aos abUsos . 

..:\u uJ·t. l:S eu .rnandr..1 a segutnitc .emenda. (Lê.) 
Ag-ura, 8-r. J>rcsiqon_te~ antes .de tern1inar o ~neu tliscursn_,. 

pt\t'lnif,Là..-nlú V. E~.- quo ·eu ~inda {JCCUPe. ~ .attenç-ão .d'e meus 
íii.U::4Lr·eü crdl~g-a~ UUIIl ·-a {~Clcü-re, lllO(.;tlU d~J lHo G.t·atH.il~. Sc
LlhDJ:c;;, do tt'iu (I t'<~w·f'e do ~ul vdu coHTtl ,ol:JtilC urna. _nuycrnzinh~t, 
(Llle ti•' .i pn,!t:UJ':Sura da ruruluc.:fiu du .tli.a. J5: ·c es.:5a llll~' e J H p~l'-
U tl de ~- . Bn1·j.a. · · · 

th\t. ~r t. llEPHESE.NT-\!~TE --- lfQ i en) $. Borjti )11C~P.1n •. 
(Xt:ô·l.u .1N'JÜO (f,~S-{O;/.Jç['r:cet~.-K(! (Ual,O!J<,l r;;nlre o' .o ·t•ltWü· ~ 

'L'({J'Íus 1'·G~lo·c~cJZ(l~n{(J8, qu_f.:. lltt;: csLa·i'nnt · 'j)~qa;ini(!J:,• - tJ,ialO{f&, 
t]-IN1 Jtli.u ]Hnuta ~er Umú.rdo) • 

fi) ~~~- AN:iE.nlt.;O· LoB.o - - i01scertüdas á t;Truão m~iol'Os 
.runt:t.·~ ·c.:h r t'('nda, :eobram., i<..h·a Llo· art. 6'-': alguma~, ::_r.ue for-
ll t,!t' uw tl· ibu E.os s-_õinenos. 

Esses trihu tosinllos t0m seus frôs e .s:eus coutr:as,; 
p<.wQup, ex~lu1~as· as éntyada-:;: dos· p-oi'L.ôsj a sua :i'isoalizaçio~. 
·tor·na-se ·d ifficiUim~ para os demais ·e será origem :de. des
.IJ .rdea·~, v ~sto· <lu:e os T.j ogr·anden. S'es, o·s·. paulistas,. e to,.,. P!Jde~n 
pensar que voltamos aos tempos eo1onlaes. .. e q~e s:e- pr-ocede 
(r0n1.0 eJn ~fluas~ onde, enx c;crto ten1P0., ~n1 oontr~ba11clo apa--. 
uhar c)u vqnder o diamante, . . e ·er.-a p:tisi,opefro toqo·. aqu·elle 
.que :fosse :sin1plem~nte· susp,e:i'to. (Riso.) 

:Ul-.IA voz -· - . ·Mas' V. Ex. se esquece de _que· a $eder"açãu 
pr.ecisa de e~llPI'egados · para arr-ecadar os ün.postos ? ,_ 

o Srt~ AMr;m;co Lo'Bo - :E ' ' I'n~ito melho_r: qu@ .os es.La.do::; 
.cuLt·ern .e dee111 -i't· Uniâcl, e cu nao recc·io. quo os -estado::;' p.I'(!
·ted'am de outro J.ii0do, -po.eq:u·e· nós: de\7·ewos cxér na probjd~d~ 
lt·u:rnana, e~ ~phl'dl:Hl:o :. ôAt dü .beaz.Ue-iro,_ que cslit. à:~iuia. __ ~~
tclda ,a :snspeit.a. ,. . . . _ ::..---

.Onde, po_rén1~ 0 inconveni.Qrite- da emenda r!~g:1·a:adens~c. 1 
Está ã.:Ust(.\mcnle e.tn :que C0US~$l'a \).ma. rn,~dlda e.x~~pC_l:Q,

ual e: odiosa; .e:Slü._ em que~ ue~ cã'so,s ... . de ~~J~n~!daqe, ·rn:n~ue:rn 
l-' üco-rre ao j·n:lposto, que e ta,rdío, set~a.<>. ao C!~dito; _ ~s~, ;fl:~.al
l.1.1.en.te, en1 q'\l,e é :n-)~0', e_n'l qqe e: rmpollt~c.o. a.<i:lrfl1Ulrilil.O$, 
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sequer, a quesLiio melindrosii ·-·da i-usuf1"iclcncia dos ponto~r' do 
ruc:cil.a. ~paro+ o SCl'ViÇO' da divid~- naoional. · 

l'.)a.ra i"br1~1ul:u· cs.sc·s inconvenientes é tiUC Pl'O_tH.l:t: uwa 
taxa. pe1·mant?L~ ·da ~·cuda d~s c.stados e dá U1~ião llal'á o 
:::.ct·vi!;.'O ·da drnda; S! cUa nao pa.s:5ar, receio votar a Cuu
~ti Lui~ilf!, p~ro. ·a~~::iir~l não ÍJJ.COlTCr em acto ·de im_probida.d.~. 

Crl!ICi, ~r. P:t:.·e::ndcntc, que eom a vota<;ão de rrüulla 
úHH!lH.Ja se ubtcm runa cu1Wllia!.'ão. get·al' 1JU1'á ::;ati~.Jao~ão du 
nu:::;:;o.s_ cutnr.u.·omi::Jsa.s ~ dos se1·vi~os a ;qu.é rros sujciLaÍnos, e 
lJU(! llao pudeuws avalw.r ~L•m lJuQcp caso, porque roi lJ IH·~ço 
da i:!'lleL'!'a quú 11J:mou a ü1d ivi:;iJ,,j I idade da :Pal.l'i-a c nos Ll·ou.xc 
:1 llc~pulllit:a . .lli HftO ·lm tisouja uenhun1a uísto .por·que o -sol
th~dt' foi a e+lma da Ropublü.m, vor ísso que a 'l undou. UJ'-!Ui3 uu 
Llla lv uc nove.m1n'o~ 

Foi .bataU)ali.do ·e1n míl <.:umhatcs, e111 terra c c1n .ag>uà, 
lJUC o nosso Exercito ' 'eneeu u .Paraguáy. 

~c-nho1•es,. uma guerra llllil0a deixa de ser uW ii. Nut;ü~J; 
a Jl(lS::;a. bandeira recebeu ht. ílO territorio fceundo dos 
u::w l,fHl:Sl c.t iüéa ela llopub lh:a; v'ut'·Úintu, é un\a. · di.viu4 .:mnL~\ a· 
da g;ucr.ra hcro·iva .. que .s.u::;(entám:u::.·, .e· nós. 1.Juereuws, Je\·crwJ~ 
L!· J_HH.leln.o~~ ~itptlllaiwumcnlc; pagai· nos-sa. diYida ::>anta c· g·a-· 
J-'<.H!t.íl' os csLauo~~ i'irma.lJt..l0-4)5 Cl\~ lmse solída. . 

J~ aproveiJo a oc(;a.sião para. CXlJl-icar _utn apru.;tc que <;lei 
a tllll fllu~Lre repr·~scntante Je l~crnal1;J.buco, · quÇLUd10 cllc 
dí:t.itt <'ftJ.(,! o ~rcdito era fatal. 

Ht~ g-rande diffCI•en1:ü ent1·c o u::;o o o abu·so do cmJitu . 
..:\_--=~ün, n6~ \ "ClltiJS q.uc a~ colnnias. iuglczas da Au~r.ratia 

U:'a,t! tl.ltt ~upio:;.at.ncnte do ct·-cdiLo~ Jnas pa1~a appGcar D di,.. 
Jtlt•_•.i n:t JJI.Il' cllc -t)hlidr• ·a YÍU:.s puLlic-ns '-~ :._t!" · g1·amfcs l!tnprezas 
dP p~tÍ6 1 4_)1_' !.llalleira (lU~ SÍ <.).. SUa diVida e enOr1Jle, 0 l•ClldÍ-
1\11~1\l.l '\ vllht•c a. divi.da c lla g-t·ande p1·ospe.ddadc .. 

Vcq· .00ll~eguin.Ce, não ~;:ci .quem deixe de aco.nsdlttu· au 
K~ Lauu de -'1, i-Jla;S Ge1·ao:S ç, a Lod()S. us o.utl'o.s e.síat!LI~ q uc rc,... 
cort·mu ~w crcd\to. . . . 

~i aqui-. não nos ran ece o ouro. si ell~ está no nosso 
~~:•lo:, 1:.1ó~s não o téplQS como n we(ia, -e pre{}isamos 1'el~ tilizar~ 
t) ~(llo~ 

' .Sere.inos coha.rQ.es, 'indign0s da _posição hístorica em .que 
IU'\.5 a:c harnos si cleb:arillOS de 1ançar mão do credito, is.to é, 
;_~(} Iazcr· o ci~e G. nec-:essal'io pul'a sup-prir a iusufficiencia ilas 
J'l'l1.da~ . .lll'd.inarias rúlll 1)e1lefíoh1 -do bem estar g,eral. 

Bt·. Presidente, vou term1nar ~ 
Não pnss•) deixar de agradecer aos meus collegas á a.t.-

r tJw;ão co1n que me ouvil?an1. 
Vu%ES - -- ~I~üto 1nere.c-ida . 
o St'< . ..:\.:M.Erüco LoBo - 1,erminq fazendo um a-ppGllo a 

l-'ul.1;ia. . 
1
. . 1 ,-1 · · ' 

· Anl.t·s· de l.u(lo. sou lJrazi .l'Jro c ,elulO JlO meu coJ•!{)o_ a 
JHJt~i r~t ~d~· ctÚJ<Y E~Lad(! tlo nos:-~o l·~i~. Esp~r~ ~J~l'C tr F~~P·?;~açao: 
em Yez. de nos de~unn\ rtos una C<~da _v~z mats. E à.n e~: que 
e~!. :..L .Pai et.a ti..JI:iYa: .tlU~ chr.-g·a CJ nas~ alei u;s mtu·gcn5 do l?r~J:<-~ 
111:\~ -l-tlw alli não se bàt1ha r•a:ea ·nao onu~cal-o eom a.s .~uc.l_s_ 
f'tt~draria5; qt.re _'ll'nl os ~mnws nn Amt\zo~;as~ (l_U~ . ~c e~1b~l? 
L~m u 1 na 1·õd~ depc-p.clurada do.s -:\ncle~ ate o ücea.~o~ na o . ·h a 
dí~ ficar nc.::te recinto: )ti.m.~~rs~ hum1lde e humJl'hada~ mas 
sim alUva e orgulhosa, ·1sto e7 com todo~ ·os recursos neces-
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sarJos para ma:nter illeso o seu ·credito e satisfazer todos os 
~CUS ~t.'.IITJ)l'OfniSSOS- (A.JJOiados; 'J'Jttt-ito ue·m,; rnuito betn.) 

\~ê 1 11 ii.}l!:!~a1 ~c:1o J1da.:->, apoiada~ l! cuü·atH c-oujunctamente 
erH d1::0u~sau as $t!c;·unücs 

El\!ENDAS 
\ 

Atlditama nt o 

Cnrn . a clenominaeão de al'L. ü<•. deve ser .Jn.c.iuido no ;pró
jecto. dt! Ct.tn~ ULui<,:ãv: UQJ)Qis cio art.. 5<~, o sc~·uinle; 

_t\.rt . f)o 

Os !.!:SÜ.ldo:::; 'é.unlribu irãu cúH.l u q Uóla ·pal'.Le de 70 ?'o para 
a . ]~Cdl'I 'W;fil't,.. re.sel'Vê:llldl.l !)ara Si. OS .30 (to re~tanlcs da totali
dade das J't.mdas êll-recatladas em c.ada utn d<!Ues. 

Pat·ae·r·a.vlw unieo. ..:\ esphera .de éOliJI!JCLenchl da Uniào 
L~ dos t~lallo~~ para dec1·~tur irnJJostu::;. serü. rleterm.inaàa nos 
~t!l e a.r·l ign:; ~cg-ui· nte:::. - EsJJirlf.u Santo, - BtJo;erl'il. - Dio.;. 
i~!}sio c u,•q·aeih.J.. ·- Fnuu.;isCD A·rutJllo. 

::\t:•:3. os reptl.!~entaule~ d o·~. Esl.ado~ Unh'lQ:-' (ln Brazil,. 
r cwll:dn;:; c.•tn Gnng:re.:3:::u .\at~innal i}3.l.'a. de.-cr.elarmo~ J.lOS$à 
Co li;': I if'uír;ão 1Jnli'-f.ica e elegermos· o -.Prcsideilt-e I:! o ·v'l'ec~ 
Pn·~j (knl e da RepulJlka. declaran1os solemr1etúen te qlle ap
}.Jr·nYan lU ::i ( ~ ·~~a.nc'Clon:anw~ ~ a incruenta J'CVO] ucão .• de !1.5 de 
nt~vc'nthrn de Js.g,g_ c. tendo ~~m mira iTrmai'~ pata nossa .iu
'~cm Jl ~~ Vig'Oi'O$.a na;cjonalidade; O g OS0 çla ju~t.iça C da liber
dade. .·, exeí·6Ício de todos Qs du·citos. o · ··bt3rn inclividu·aJ ~ 
puiJliefl~ a paz e a seguranga jnterna c · cxlcrn·a, . a m•dem ~~ Al 

1 u~tilg'.l'f-'~:'o. yoLarYtos. decretantos e sancoiona:mos a se:o·uinle. 
C11n:3! i 111 i~,;ão. - - A .. ut.eJ·ico Lolro .~ =-7. 

.\.rt.. :? ,<> c l'~l..,J.'ag·r·~plw - substitua-se.: 
Cada uma da~ ant igas l)!'(IYincias form .. a um Estado~ •J 

ou[ro ,_, anl tf!-'!1 ::\lunidpio -~N.ltro. cont.ínuaw:lo a _:;,·t·r· a C.<~
pit<1l da Uniã(l _ c·•rn.q_UêUlltl vutra vUllSa n.ãu LlelNJel'al' u 
c:nngr·t~S'!I.l. - A11l'!1·lco Dob.o . 

..:\r-1 . ~{:!- ~uiJ::;Hiuam-~c as. pala'\J't\.$ «.em ·dt) is anuos SU(}

,·.u~siY~Js ~ ~ pu1· « em ,Jthl~ leg-islaturas ~uccc~·síva:; »-A.:m .. e.1'ico 
Ltjbo . 

.Ad. G:) - at~.;l'e::::ccnte.m-:3c a alht,,.: r._t C: os paragraphos se-- - - . .. 
güiul.e:3: 

7 - in1p0~ln::: tle Lrru1silo de vassàgcil·llS I~as cslrudas d~· 
'fern) que subsidiar. 

~ A .União não poderá recusar: na par.cepcao de. qual-· 
qú~r ~- i rntwstn~ sua mncda cOlTimte. 
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... , J .. . ~~eiJ?~ .... Pa.l'l_e (}~s _j·mH.i~ da_ Çniã:u o. du~ e:;tacl.tl::í ~~ 
d~{ltrna~a ~o _1ese.atc .9o. papel'-m.oedª' e, a anlQrtizaçao c paga
mente tlc: Juros da. :dlvJdã da Uniãp •. - A1~e1~i.eo Lobo·. 

AH .. e·~: § ~, - substitu~-·se: 

_ E·nl t~o{l, ou antes~ si -as as.se·mbiêà$ Jegislativas. uo,~ 
-e~l~dQ~· c] ;elJbeJ:al'~l: ce~~!uão de .todó 'os dir~Hos -de e,."tpor· .... 
t.a~a<?.• salvo o. -que r-ecalnr ·sobre pl~odüctos .Qú ind~..t:ria· cx-
tl:;acbv:a. - - · · 

§ .3" ~ .s.ubstitua-se: 
. Çs estaqós não pódêl_n tr'ibutar a imporL~ção ue Iuer

~a~·Orla~ extra~e,i~la~~. se,jam OU: nãe .s.eja:m tlest:inacla~ a cóll
:::s.um<J em seu t~:rrttOrJ.Q. - Arne·ric() .LofJo. 

Art- 13 - accrese.ente-s-e : 
_ !)at·3gr_a~ho: _unieo. · .:."- ·un.iã.o n~o ;pode!'á .conc~iier . . ~ub

venç.ao~ prJYileg'iQ dti zç)na! ()ll '(IUal~~·l.;lei.· oulro .ra·vor n em
p-r'f:'~aR de vi.â(tftt!l ft~rr~a; ·<~Or,)1 tU(lo~ po.dei·~i üÓl~C(•r)al·- _garant.ia, 
di!· !Jn t·o~. ·~\h~ o ·1)ràZo maxín1o tl~ lO annos. -

;;<J.la, da~ sessões do Congi•cs&l Nal!-.iónal f !I de .d..t!t.~tnb.1'v 
di? i-&90. - ·- · Amél!'içú Lubu _ · · ' 

Fita 1.t discussão adif.l'cl.a IJ01~. hvr.a .. 
O .Sn. Pn.EHlDr$'r1~ dá pat'a (}l'd.lnu do dia d'c a:u.Jatthã , u 

~ogninf..ú. : · 

Gon~inu:.v:itl.)· .d~~ 1 '~ lHsmr~:-são do prpjee~o tle .Con~ti Lt~.ir:<1·u. 
1..-evanta-:-;c ~~· ~es-súv .á.s <i ·horas J·a. lát•cle. 

Ao rne.in dia., faz~.se a ·eharna.da, ~ qu~a1 r.e.spondmn os 
.To~f.-, ~efva. 8e.rzedeHo! Güsta .. ) lt.·•drib'lles! Edu~rclo fGoncarv·e::;, 
Ft•and~c.o llachadô;, 1Leovigitdo .Coelho, J'oaquitn Sarm.er'l.t~•. 
Cunha ~Tu11ior. José .Si.wtü'ltUi1:Ci. 1\Ianoel Bat·ata . ..:\ntonitl Baena 
l~·-aqÚÍl;l Oi·ui. TIJc<Jd~ôtú P.àéheco.!'· ·EJysÇ~li !~fartins, Joa(n.Ihn 
Oatt:tnda .. Bez~1.-ra. (~e Albttqllerc),ue .. Junitll'~ . Théod~etp $'otJ:to, 
.To-:;~ Rornardt_r,., Olh·etra. · Galvá(:\ . .. Al:Jl:aro Ca:vl1lcan,ti, Ahne1da 
Barretn. F:ii·n1hWl da S'Hvcira . .. To~~~ H~·gino. -~Tosé .Simeão~ tb"re
d~ri~o .seri•an~:•, I>çdrp l~auliim! Tavarés Bast.os: :n:osa. 'Juniilr . 
.Coelho e ·tanJpos. Thomaz !C.t'U:ii, Vir:;Hio Dau:J~slo-. R.u~ B~~·
J)OS'à= SÇt.r~ iva, Domi'ngos Vic.etite't Gil Goulart. ~10ltteu~o _de 
Barrps~ Q~tmtino Bocayt~'\·a~ !Lape:E~~ Braz Caruetro:~ Campos 
'Salles,. lJ'Daldino ,do .A..I11atª'l: Santos Andrade~ Generoso ,~a:rQU~S: 
·Raulino tHo.rnt Esieves_ Jpp.iorr Luiz Delph~Ro. R.amtro Bar:
c-enos·. p·inheiro ·~Iaehado. Julio Fróta. Cesâ1.'1o· -~1v1_ro. Eduardo 
\i7;andenkollc :Baldànba' :Marin:ho~ .Jóa-qui'ln de. Souza! Silya 
Canedo,. SJh~a Pararibo"S~ :AquHjno d0 . _Amaral', . . roaq:uim l\Iut~-
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tinba,: Pinheiro Gu:édes, '(Jchôa ll,odriS'ties,, Belfor.t Vieira, 
Indio do BrasU, Lauro S.adt'é, N.ina Ribeiro~ _Cantão, Pedro 
Chernront~ . l\Iatta Bacelar, Casenüro J,un:tor, Rodrigues .Fer
nandes" Eenri.que -de Co.tvalbo.;· --\nfri_sio FialJ;ro, Nt:xguefra 
J.>aranagliá, Pfrc.s Ferreira, 1\faTt.inho· :Sodrigues~ lJa:rbos.a 
-Lin:H~: ,Bezerril: Jóiio if..opes, Jusliniano de Serpá, Frederico 
Bõr~es,. -José AveUn0, . Jo-sé :Bevil-aqu-a,. Gonçalo de ~agos, 
Nascin:1ento, . .Pedro 'Velho, 1Vfiguel de .castro, Alt;nit1o Af:(o.tiso, 
.Ainoi'iro Gar•Cia, Ep'itac"ior Pedró· Ame.ric·o1 Coqto Cartaxp; .Sá 
7-\ndra~d.e_, Retqn1pa, Tolentino dé Carvalho, Rosa e Silva, J-oão 
Bar.bâlho, Gonçaive$_lfc.rreira.,. Jofié l\1arianno, . .t\lmeicta P~.r-

. nan1.b~c.oi. -~nnihal J:i'alc'ã·o, Meira de Vas·con.cellos~ Pere:ira de 
Lyra~ Joijo Siqueir~, Joâo ''\/i_eirai :Lu.iz de Andrade; E'spirito 
S~ntor B.el3!mJ.n6 O~_rnei_ro; _TbeophHQ dos _ Santos, Ponte$ de 
1\Urand~ Oiti'cica, Gabino J3esotiro, lvo do- Prado, Oliveira 
"\~alladão; Feli$beUo .])·eire,. AugU,Slo· de Freitas-7 Paula Ar
gollo,. Tosta, Se·abra, Antotri() E:u.sebio, Zama,. Garcia Pires, 
.Marcolino de Mour<a, .A.rthut Rios, Santos P.ereira, Gustodio de. 
ü\1ello: Paula 1Guimar-ães., 1\fUto.n, Francisco ~odré, Dionyslo 
·oer.queira, LeoviSildo Fiiguei_ra$, Barãp. de S. !\!arcos, Me
drado~ Barão ·de Villa Viçosa, Prisco Par'aiso, MUniz· Freire; 
.Atliayde Junior, Fonseca e Silv~, . Foasecâ Herrne.s, - Nilo 
Peçanha, Urbano~ 1\larcon.des, l'.lanhães _ Barretõ, Cyril lo .ide 
Lemos, Oliveira .Pinto, i"\7'iriato de _l\ofeclé_iros~ JOaqllim Breve_$~ 
Virgílio Pessoa, Franca Carvalho,. L:uiz 1\i:UI"at, Baptista da 
·1\fotta, Fr'óes da Cruz, Alcindo Guanabara, El_>ico· Coelho, 
Sarnpaio Ferraz, Fur.quim \Verneck, T·hom:a.z DeJpllinq, 
Vinhaes: :1\Iayrink, Jacques Ourique, Aristides· iLobo, Conde 
de Figue'iredo, _.c\ntonio Olyntho, 'Badaró, Paciffc9 1\lascare-:
nhas, Gabriel Magalhães, Leonel Filho~ Chasas Loba.to, J acob 
da Paixão, _l\lexan.dre .Stockl e:r~ \Francisco da ·Veiga" Costa 
Senna, Laxnounier, Gonçalves C.haves·, An1erico- Luz, Felichmo 
Pennâ, Yiot-ti, Dutra Nlcaei.o, _ Fertefra Rabello~ Mano.el Ful
gencio, Astolpho Pio, Aristüh~s lVIaia, Gonçalves Ramos, 
Carlos- Chá:gas,. ;oo_min-gos Rqcha,- Costa: 1\Iacnado, Domingos 
Porto, Palléta, Jp:ão de ~vellar,' ·Corrêa Rabelló, Bueno de 
Patva, F·erreit.a. Pires~ Luiz de Campos, .~fartiobo Prado Ju
nior, B-erna.tdi~o de Campos, Francisco · ~Giy·cer'iO, __ .Moraes 
Barros, Don1ingo~ de Moraes, Adolpho Gordo7 CaJ?.Valhal, An- · 
gelo Pjnheir0, ·Mursa_, Pàulino Carlos. Costa Juni0r, Ro
drigaés Alves~ Ca.dps Garcia,, l\Iqreira da __ Silva, Rü.bião 
Junior\ .Flet).ry Cp.rado; João J?inlle:irot. LeopoJd0 de Bulhões., 
GUHl'larães Natal, Antonio .;\:Zered:t;, Ç_aetano de Albl)qu.er·.ctue, 
Belarmino de i:\:lcndonça_, Marci:an;Cl de, l\I~gal_11ães, Fernando 
Sjmas, :r~au.ró Muller~- Gados d~ Ca-mpo.s: S~llmidt_j -Lacerda 
Çoutin!J_ti, Vfctorino -~outeiro~ :Pe~eir~ d~ Cósl.a, . A.trt~o. ch~ 
Faria, . .Tu)'iQ dé Çastilb.o_s, BgJ!g?:S _ .d~ M~ct~rro:s~ A·le_r:de:s . L1m;:t • 
.:..-'\:ss1s Brasil~ Thomaz Flores, .;.!h,reu, Homero Baptista, Ro.cha. 
Osório, Cassiano do Na-scinJ.ento, _Fernando Abbott, Dellletrio 
RibeirQ ·e Menna Barreto. 

Ab:re--$e a ses;são. 
~ Deixam_ ·(}-e com:parece.r ,c ~om ~ausa., ~ as: S'rs~ Fleria.no 

Peixoto. Joaqu_hn .Felicio.1,. Jbão Pedro, Ferre~ Br·a.nd.ã:P, 
Amphilophio, Leandro Maciel Alvaro· B:otelho, Al!r.edo $lhs~: 

. Nelso~ Cesario 1\totüt jú.Uiàr;'· e- $etn causa PS :Srs~ João Se-
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veriano: Rangel . Pestana~· Ennés.· de .Souza, Tasso Fragoso,. 
Bernardo de Métldonca7 Ladisláo Netto, Santos Vieira • .U
berto Brandão, Domingos J esuino, Lopes Trovão, Francisco 
Ar,naral: Barão çle Santa Helena, ~u. iz Barreto, Rodolpho 
:Miranda, Antonio. Prado.,- :..~eida. Nog.ueira e Erne5·to de 
Oliveira 
- 'E' Üda, _posta em discussão e sem ·debate approvada. a 

acta da s·essão antecedente. 
. iO Sn. SEABRA (pela ordem) ~. Peéo a palavra, Sr. Pre

·sdente, para apresentar á consideração da Ga:sa uma mocão 
que me parece não P.oder ·deixa~ de ser approvada pelo Con
gresso_ Refere-se alla ao facto dé haver o Governo mandado 
extinguir os ultín1os vestig-ios da escravidão. · 

A moç;ão acha-se assignada ·por grande numero de se~ 
nadqres e deputados, e espero que o Congresso, approvàndo-a, 
fará justiça e prestará devida homenagem ao pat.riotico Go
verno Provisorio, que acabou de .uma vez para sempre com 
àiqui.llo que era a nossa ve:rgonha, a pagina negra d~ historja 
do .Brazil~ 

:V.em á 1\fesa, é lida e posta er:: discussão a secouinte 

•, 

O c-ongresso Nacional congratula-se com o Governo 
Provisor'io por tér mandado fa.Z:er elin1inar dos arehivo.s· na
cionaes os ultímos vestígios da escravidão n.o Brazil. 

. . . 

Em iO de- dezembro de 1.890. 
Barão de S. Ma1~eos. - · GeneFal Almeida Barx.eto-. - llfatta· 

BaceUm;. - Annibal ll1álcão. - Luiz De'lpháLo. - Urbano 
Alarcondes. - · Fonseca Hermes. - Do11Lingos Rocha. - D
Jlanltães Barreto_.- João Lopes.- José A.velinow- Barbosa 
Lima .. -. Uchóa 'R.od~··igues. - Se'i~:;edello Correia. - Oliveira 
Pinto. - J o.ão de Siqueira~ ~ Espirita Santo. .:..._ Pe·reira de 
LY'ra. - J. Ow·ique. - · Jesuino de Albuque:rq?J;e. - Pedro 
Yetko. --- José Bernardo~ - ElJitacio P-çssôa. - Prisco Pa-
rais o - · T:heod,tt/r~to .Souto. - Fe-rre'j:ra Cantão~ - · Plaes 
de Car~alho. -- Frederico Borg.e-s_. --- _Costa Rodrigues . ._...,;,. L .. 
:1.1lüller. ·- Tolentino de Ca1~valho. - A. Milton. -Santos 
Pi'res. - ]ia?·ciano de !l(J;{Jalhães. - B. Jfendonça. - Augusto 
de F~·eitas.- Rosa Junior.- M. Vall'aáão. -A. Stockler • .....-. 
Árno'l"im · Ga:rcia. --- J o-sê Bevilaqua. - Paula Guirna:ráe<S.. -
Dionysio Cerqueíra·. - Francisco ArooUo. --· A. Orn:ellas. -
Conde ·de ·Figueiredo. - José .Simeáo de. ·Olíveirâ. - Fre_d.e
ríco. Guilherme de .Souza SerTano. - Virgílio C. Damasw. 
- Juvenc·io de Ag.uiar. -A: Az·eredo. -Joaquim _Moutinha.
Lau'rO .Sodré. - Victorino :Monteiro. - Indio do Brasil. -
Lopes Tro?:ão. - Cãrlos de Ca?npos. - Ath,ayde Juniar. -
Moniz F·rei1·e. --Gil Goulart. - J. Retumba.--· Menna B(Jr
reto:- Marcolino Moura. - s,. L. Medrado. - Arthur Rios
- J. 1. SealJra.- eustodio José. de Mell!J.- Belfo.rt Vie~ra.
A. :bf.oreira da Silva.- F .. Mayrink.- Coronel Pires Ferreira. ,
-Antonio Justiniano Esteve-.$_ Junior .. - Raulino Horn. - .. 
1{.aymundo de- Andrade.- José ,Marianno. ~ Bel<trmin.o Ca1:-
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1íe'ú•o. - P.cd,•u .:!mt.•ric.o. - :-tl'llí.e.id(J., Pe.Nw.rnbuco .. - - Luiz de 
Au(lral/1.: .• ·- Zauw. --··. A .. n.t.INJ C(JValcanti. - João Barbalho .. 
J. Jl •:ira d.e V();Sconcellos. 

Q .Sr. :Sadaró - Sr. J? 1~esiden.Le~ não. QU?ro que ninguern 
enlend~ .que:- .ao · l eY·a'n.tar .par:a .Prouuuciár.-me. contra . esta 
mQ(.;·fio, . .. r;u p:ret~n.ch,t. cón<Cleln~ar a óbrà n1éritori(l, dos. a.])olicio
nist at' , O que. fàuo é lH'ota~tat" .contta o actéJ de ·crema~o de 
trit.io u ~rd1 iYó tla e$6ra v·idão no Br:.~zil,. po1~que env~ilve .in,
tel'e$.se~ l1 istOl;'iccts·. .Xós, ·e:ili Yé~ de p;.·oc1ii~ar de$truir·, o que 
é _l)nia obra de verdadeiros iéonoclastas; dev-iamos ter a n_ós_sa 
To:rl'e do Tombo!. uü1 ~d,ificío .destinado: a i"'.ecolber os papei$ 
d~ tod0~ os atcúi\<üs. do p~~jz. 

So~110s: un1 povo. !),ovo, qq·é co_rr·ezy1ós o ~iscô d.e ter- dif
:l'ituldad~s para ~scre\:·er~ .a: nossa ··histo.t.ia., potqu:~ ~ deplor-a
,·el 0 que ~se obs.erva .em. 'todas as m1lJ:UcipaJidade$ e nas 
l't~[J<l.L'ti<;De::; Un::;· unLig·a.::; proYineía~: po.r toda a parte o .mesmo 
a,l,a,udonv, u .nlc.smo ctn:;cuiri.o! e, por ultinló~ o fa·é:to de. :rnanda.r.
·~t .quei·rnar grande num:ero de documentos· que podiam s.ervir 
para se es:cr·ever com exactidã:o a bist~•ria do Brazil!' no futuro. 

O SR. LAl\IOl\~ER GoDOi<lREOO - ·· A vergonha nunca ha -de 
déixar.de existü'; nifo é a cremavão ·que a fará des~p;par.e·e.e.r .. 

Q :5H .. BAo.,utd- Além dfss.o. não se póde fa.zer ·~;paga:t- os 
ye::;ti~;fkr~ dü ·i:!5C.ravidã..D, porquel pa.ra ·attestal-a, alhi está a de
l•i nct·ade da noss-a raça. (Muito b.em; ·muito bem.) 

-~ Ning'uem mais pedin-do a ·pala'Yra, é. encerráda. a discussão_ 
Po.:5ta a \'o tos!' é a moção appro:vada. ·· 

·Q sr~ Pet4-o 4m.erico - Sr. Presid-ente: parecê r·fl·ue ·po .... 
(Ü~Ino;:: beJ.n éCJI;t-Siderar hoje enée.r-rada a -di.sél)..ssão do ·ro título 
do pr'Q .. icc- to de Constituição. 
. ~a~ CÍTC'UIY)Stanoj.as em· ·que_ nos· achamos, cumpre. sarrnOS 
co1·daLr.•S, pQ.tr5otã$ e b_r·.e:ves. E: i;rupossivei @e ·aos nossos 
colleg·as escape o estado áno:rmal em que se .aeha o pa~ . . 1:1?3. 
.rJO ar. na aírí1Q~pltera, um como-esph·-ito maligno que ·se m_a
nife~La qual. uflJJ~ an1eaca- c0ntinti,a ·.de C.Ot1).plOQQes soc.ia_e$, ·que 
é preciso dissi,Par e <:l'e;;tt·uir ~ A im_prensa. qu_e~-se. Q..a de·
UJbra qu(:!. ten; l~do a-qui a$: _:disc~ssõ.es. Ditia....,~e que, no 
.e$t.ilibe1ecer.·-se 'ú re_git;nén :r!e;pu)Jlic,ano·~ outra orientação to~ 
n: a1·üt:n1 a:3· di:e~.:u:'5sõe:5- l?Olii:ticas; en..tre1;aruto, oo.ntinnanJ a of1e
-r•;~cer.· pretexto . para Gada urn .d~ nós eXhibir o seu talento 
c;watôl'io~ .e 1.) çie.bat~ de~as. questões rouba logar ás 'Soluç·õ~;·_~ 
fJ i:l:e e.u.1npre ton1ar. 

~''{: . Ex. t:t~n1 'd$Lo. ·CJ~e já estamos perfeitamente illu.rni
w.tüos; I;xa mes:n1o s.obre o .assumpto tanta luz, que já offus·ea_ 

· -.1,etthSe trazí.do· p.a;r•a o debàt:e a-utoridade. de. álgaristllO~: 
(pio nãó ti.Hn ~et\·id,;~;. a ·enc.anl.u.dara pa.la\\J'a u.o Sr_ L\linis.tro clá ... 
:Fa.zenda. não Lrot1~e a Iuz que o Gongr~so esperava, e (::ie:po1$ 
'\·o.iú n 8'1·. H:nnüro Bar·cellós pôr cn1 cluvídá os alga,rrsr.oos. elo 
~1·ande representante da Háhi_a,~ por cog$8®efi~ia~ até a )Joa 
j.;(~ de S~ Ex. (4-pàt·te;s: .. ), 
· :\Ias: o. vi c i o é contagioso; o "Vi: e i o ,çias ·emendas faz com 
que eU:., · que sou: artista, taml!H~P.l a.pre$ente .. em~ndas~ assh ~ 1 

.cotno .o vicio· da oratoria faz c.om :que eu esteJa agora fallan.df·J 
em pUJJlicQ .· ·lsto póde faz;er eoli(l que ·este .parlamento de-
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gr.m.é.re c. tr:ansforfile..;;sê em sala de espedaculos or~totios, 
(.4.p.artes_) Ha m:uita gente ;que cita o exemplo dos Estados 
Un:idos~ da Allemanha e da .Suissa; ·mas, si es~s que citam., 
taes exemplQs lá i'oS5'em, ou viajassem: como eu viajei~ haviam 
<ie ter grandes dec-epcões, com.o e11 tivej .qu_ando fui á Grecia 
1lepots de ter Udo a sua grandiosa histona nos historiador·cs 
qu~ não a vira~m. 

Todos os estados desejam entrar eil). úm accôrdo; a.os 
gr·andes cabe m_ostrar generosidade~ aos pequenos Ma vontade 
e resignação. Qpal é a principal diffiçuld~de a vencer ? E-' a 
do art. 4°. 

O SR. SERzEDE;LLO - ·Parece que Y Ex. esU~ à i scutind o 
o artigo. 

O SR. PEDRO A::.viERrco - A. diffieuldade roaxim:.t eskí 
ne3~e artfgo, ··que <iíz ('lê) : · 

O SR. PRESú>E~TE - Ob.servo ao nobre Deputado •JUP, 
Ll-!ndo. pcr1idQ a paJn.vJ.::.l. pr.•Ja or·rlf'm. niin póctr~ di~f·nl il' l.na
l.edn. dn .pt·oJecL0 rlc Constituição. 

O SR. PEnHo AM~.co - Dir•ei simplesmente. que i1 vo
L,adio deste artigo ~ei·iu utn~ calamidade publiea. 

!Obedeço a. Y. Ex. c J!equeiro o enc~r:ra.ment.o da. di~-. 
cussão. · 

O SR.. PRESmENTE ·_ \0 requerimento só póçl~ ~er aceeit.o 
quando for• annnpciada a di$cussão do projeeto. 

O .Sr. Lau::ro Miiller - Sr. PTe.sidente~ pr:e~is.o -que. Y. Ex. 
dt~-n-ie nma explica c-ão antes de t3l1 r..,)nteç~a:r: é si ninda e.s
Lan')o.s na hora ·d'o eiP.edjente . 

.O SR. PRES1DENTE - - PpT cinúo núnut_os. 
O SR. LAURO :MÜLLER ._:_. Neste c.aso, vou en':iar .{1. lVlesa 

uma clecJaraçã,ô de voto~ assign;:l.da por mitr1 ~ por n1uü.os 
distinctos collegas. -. 

·P~·O'~ :porém~-a rv·: E;i.~ ·e p~o a todO's os qt1e ;;.:e int.eres.
.sam por isto: que não acreditem em qualquer má vontade 
pes~oal' para -com o cidaldão a que se refer'e este docume~to. 
nen1 para con1 o nosso distinc.to collega qu.e pr-e~idiu á ulhma 
Sf!S.São -da Camara dos Srs. Deputados. 

Eu t.o·mef então o, C"OnJlp'!'onüsso~ in1plieito na decla.ra.ção 
'-Tlle fjz, ·de que não julgava U.quido o recon:hecimant.o do 
Deputado pela .Ba'l1ia, de apresentar provas a respeito. 
r .c ·t , . . 
, -"1.2)(1,'1 es.; 

Se'i que esta mate~ria não se r'efere ao ·Congresso; li).as 
.-lese.io enviar esta declaração. }}ara qtle o Sr. PI~:'lsidenl'e ou 
a J)1ande publicar no Df(liriii Official, ou a enYie á . ·BP-erei'.a
ria da ·Can,1ara rJo~ Sr5:: Depuladn5, paora- que .e11a 1wodula 
todo~ os- cffeitos ~ . (A1Jartes .) .. · 

~\ d.ecla}'ação. do voto está á.S$ignada por 54. Senhot•es 
Deputados, havendo ainda outros. qúe · não a assig·naram~ rnas 
que votaram .contra. (Apartes.) 

N'ão quero perturbar as sé~ões do Congresso 
stmlpto que não lhe diz respeito (Apm~tes·). ilias 
Sr· .. Pre~:idente q\.1e· dê destino .a ·e.sl,a dr.ehwa6ão oi.-• 
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envtando.-ã ao D"iar.io 0!/icial, ou mandan·do-a ·á Seeretaria 
~a Camara dos Deputados. (Trocam-se" rnuttos apartes.) 

. O SR. PRESIDENTE - A Mesa do Congresso não póde ac
eeitar essa declaração, _porque o assumpt;o é da exclusiva 
com.vetencia da Camara dos Srs:.. Deputados. ; 

·•0 Sa. NILO' ~~ÇANI-IA (pelf!- ordem).- D~·ejp· S·àbe.r qual 
é a sorte da moça o do Sr. Er1có. 

O Stt. PRESIDENTE - A $Orte da mocão do Sr. Erico está. 
c'laram.ente· definida. O Congr~sso decidiu que essa mo.çãa 
entrasse na ia parte da sessão .do dia 19. Entrou em discussão. 
Q Sr. _ E!ico discutiu, fundp.mentando a. sua moêã:o, e, antes 
de termmar o .seu discurso, estando exgottada a parte· d.es:
tinada- a. esta discussão, advirtido .pe.Ja Mes~ o orador inter
rompeu o seu dis.curso,. e a dis_cus..~o ficou adiàda. O Sr. Erico 
requ-e-reu ur.;encia, para que a mocão fos.se dada para a 
ordem do dia s.eguinte, mas o Congresso não a approvou. 

Esta é a sotte da moção; e1la está adiada, até qu.e o 
·Congresso resolva que ·entre no"Vam~nt.e em discuss_ão ~ -

Esta mesma e~:pJicacão dei hontem ·a:Q nobre Deput~do . 
.O SR. Nn..o PEC4NHA - Não per•cebi. 

ORDEM• DO DIA 

Continúa a 1• discussão do projecto de Constituição com 
·o parecê:J;" da Commissão E$pee-ial e as emendas apresentadas. 

O Si=l. PEDRO }..1\!ER!CO ('peta ordem) requer o .eucarra
mento da discussão depois de lídas as emendas e ~ discutida 
a. materia de· hoje_ (Trocam .. se .muitos apartes; .sussurro.) 

y êm â Mesa7 são lidas e apoiadas as seguintes 

Bmendas 

Si fOr mantido~ como esf.ã. no projecto, accrescente-se, 
dep·ois das palavras - bancos emissores - $em monopolio. 

Sala. das ·s.essões do Congresso Nacional, ~O de deze~ro 
de 18'9•0. - A. Cavq.lcanti. 

:Ao art:. g. 

Inclua-se oncle melhor convi_er: 
~ discriminação da competencia do ·aovcmo Federal e 

-dos e~fados para t:rib~1tar(\m a m~teria nã.o c.orrrprehendida 
nns arts. 6° e go da. Constituieão. ~Tá regulada po:r lei or
dinaria ·do Congres_so Nacional ,em 1892. - S. R. Sala das 
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se~sões do" Congresso Nacional. 20 de dezembro da i '890 .. -· 
4thayde Junior. - Costa Goulart .. .....- Monteir.o de Barros • .-'· 
Costa l'tl achado. - Francisco Nefva. - Domingos Rocha. -
A.stolpho Pio. - Ferreira ]Jabello. - Am.erico Luz.- Bueno 

O ·SR. PRESioE,-1\iTE ::- Desejo .saber se. o nobre Deputado, 
o Sr. Pedro Americo, requereu o encerramento da discussão'•:.. 

10 SR. ALMEmA BARRETo - Sim, 'senhor, depois que 
foram lidas as emendas. apresentadas e discutida a materi~ 
de hoje; ~, eu, requeiro o encerràmento d.esde j~á. . ;, _ . 

O SR. AT .. MEJDA B .'\RRJ!;TO - Sim. senhor~. depoís que 
V. Ex. .nie informe si passou: o r~li'lerimento de encerra-
mento da discussão . · · 

O SR . . PnEsio&...;Tm. - Ainda. n:ão, por isso '·aue elle foi 
feito para ter logar d ·epois que fossen1 lidas as· ~meneias e, no 
fim da ;;essão .. 
. o Sa . .ALl\rEmA .BARRETo -E as· eme.ndas já .não ro""am 
~idas? · , 

O SR. PRESI-DENTE - Vou verificar si ainda ha emendas 
a apresentar, porque ainda. ha pouco vier.am algumas á Mesa. 

0 Sa ... . ALÃ!IEIDA BARRETO -'- Bem. 

o SR •. LAURO .MüLLER (pela ordem) ·- Sr. Presidente, 
vou mandar uma en1enda á :Mesa, para. no ca:so de muda.pça 
' da 1C2.·pita:I da União, indicar a zona em que ella de.ve ser 
estabelecida. 

Deixo de fundamentar esta emenda, que está assignada 
por 88 deputado.s e senadores~ para não tomar tempo a~.
C.ongrcsso: e peço a V. Ex. para mandar :RUblicaJ-a conjun
~ta.m~.nte · ç.om o officio, que a acüll}.Panha, . dlrlg~dq ·pelQ 
.S.r. VisQonde de P.orto Segnro ao Sr . conselhetro . Thomaz 
José Coelho de Alm.eida quando ministro da Agr1cultur·~. 

Vem á J\.Iesa, é lida e apoiada a seguinte~ 

Emenda 

Ao ar.t. 39 , ou onde convier 

· ~ccrescerite-s.e ::' 
Fica pertence.pdo á União u:cna zona de. 40.0 leguas, qua-. 

dradas~ situada. no planalto cent:ra_l da· Republica, a qual será 
opportJJ.namen te demarcada .para n.ella ~esta-belecer-se a futura 
·Capital FederaL 
. S. :a. - Sala das sessões. i5 de de~embro de i890. 
lJtu,rsa ~ - F.. Schm'idt. - Rodolpho .!Jfiranda·. - Lacerda 
Coul'inho. - L . JHlller. - Caetano de Albu·querque. -
J9sé J1ariano. - Pedro Americo. -sã· Andt-ade·. - .-· Aquilino 
do Amar~l- - Pinhe'i1·o Guedes. - Alfredo Ellis.. - Mçtraes 
Ba-nos. - R. Campos. - Jforeira da Sil-va·. - A.tlolpho 
Gor-clo. - Paulino Carlos ... - Thomaz C.ar'l)alhal. - Do
?ntngos ·de l!im·aes . - Rod1~ígues Al?;.es _ - A·raujo: Pi
tth.eiro. --- Ma"''tinlto Prado Junior. - Falcão da Frota. ~
Pinltei1•o Machado. - V.ictorino Monteiro .. - .4...breu~~ -
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R. OSorio. - Diony~io Cerqu,ei:ra. - 'Jl .. Valladão. -Silva 
Canedo. --- Domingos Ro-cha. --- Laperr. - Silv.a Paranhos. 
- Guiin,a.rães Natal. - P. Sou:à .. -·-.S. Fle.uru C-ui'rado. -.' 
~-t. St.ockle·r. -Francisc-o Veiga. -Leonel Filho. - J. Ca
tu..nda. - Cas-siano do Nasci.,nentb. - Paula .Guima:l'iie$. -
Carlos J'll..stini'ano .das Chagas .. ·- João Lui;. - ClWQas Lo
tHttn. - . Paci{'ico :."\1-(lsr;a·renh'a.s. - JuUo de Castilhos.. . -
A ri.+>lid.e~ Jláia. - Fcr·rei·ra ffabello. - Costa J..lfaclw.do. :--
J)om-i.ngo~" PrYrto. ·- José Bevilaq1ia. - Be~erril. - · Urba'ti.l) 
J'tfm·condcs. - Baptista da Jllottq,. -· Carlos C4m.pos. -
Alhfl..ydç Junior. - Belfo-rt l 1ieira. -- . Uchua Rod1•igttes. -
Ltdl~ f)ilici'tm.. - Ran1(,ino, Horn •. - G-(nu;al.o iln Lago.-;. -

.r.\.'t1l0'11:i() /11.$ti nianlt Este·1:.cs Ju..nio1·. - J oiJ,() :J..1NJUa1·. - P'o
lucarpo V"iotti: .. - _ .4.lc·ides Lim.a. - B. Jle.n.donça - J.l[a:r
t'i.a.n,~ rtr: J(a{flll/U1(~S. -- aeniJ1"0lN) J[o.r(juf.J.$. - Espi·rito 
Soa to. -J!. J. J. Sel'J•,trw. - Joiin Yi.elra. - J. lleft.t.mbn.
- Prisr:n Po.rai~~'). - CoroilP.l Pirr.~ Fr.n·rü·tl. - Etyseu 
.llrr.rl itll~. -:-- .J. Xn(Juéir(). I'OJ'tliW{JHfÍ. - Aufri .. -:in. F;in/JUJ .• 
..._ Tlt(•fldrwn AIJ·.f~.,. Pn.r~JIN~:u. - 1kllorwinli Cdrllt'!i:J·(). -- Gnr
dl1 l!ii·r..~;. - Ht11JIÍI'~~" }Jar(•.f'l/fl.~. - Jlcmw /ln.r,·t>to. - r'·'J'
twmio Abi:Jo/1. -- Jltnli~ !•''f·r•irf'. - p, ... r,•ira. da Co.~ta. -
l..r.•oJUJl~Jo tfp Búlb.,Jr>s. - J/u,•iUl de Pm:rtt. - A.~IMpho Pio. 

Câpla <_I(J' n{{it.•i(, ,J., \'is ... r:uulí· th!. l.Jtl/·1,-; StL!tll"ru "" JfítlislNJ da. 
:1-tJ.rÍ(·ílllttt'd. t'fl/t.w:llu•irfl T/tri'mn:. :/fi.>:.~ t:tJr•l/1!(1 . d1· A.l
il/. t•i do. . 

~ 
•. 

\'ill:l r~ ... M·lllú;o;a dt.l Trr.lp(IJ•a.ff'i·z, ·p.r'CI\'Ü1f•i::l ; .(] ... (Híyaz, :?S 
ci.~ .i·nlht\ ,if~ H~K7. 

!LI m11. fi .F~xrno. ' :~r·.. - · Pn i~1 nH~l1lo1· cnr"ilpt-lr :i~ m·den~ 
· (Jl.ll1 \'. t:·x. io:(l di~n(llJ dar-me: Nn aviso dcs~e ·~liui~tet·ió. de 

·1-í Ot• jn llJú ulli·Ínn.. f'fln1~(:31 '~i' J)Ol' ·COnsignar 'Pl:t..i· escrlptn 
:dgwuas idc-:a~ qu~. árrrea. da rolonízacü.o enropéa no .Brazfl 
t i·\·p a, l1nnt•3 ·d~ Nt.iil Lil· '~•~t-l1n.iuH~nt-H .na' andíP.-nda qufl V. Ex . 
. '-P. d ignn11 c·cme.Nlcr·-nw, 1.>nq.-ens dlas• anl.e~ da iJnt~ dn men
c.ionarfn avi~n. 

Y:u·ios rr.~:::nll ad«B mnnt~~ favnrn.vei:.; a. c~sr~ N~SfH~ito. nos 
dfma:=.. t.rrrpit··cJ~';.; d() no~:O:() litoral, fiZ~·ram CtllC . Íwje Ümha 
qnasi unaidmenvmln. trilm1r.Hw.rlo na EnFopa a ü1éa de. que 
r)arn c, p·J~i.rnco.iJ·n ('::;J abd("tinTPn lo~ no nn~so pai:z. dos e.olono~ 
do ~or-f.r.. ~ô :::ãn apropt·iadO"~ n cJirna da provincia rio Rjn 
G~·anrJ~ do SnL r·. qa<lu•~., .mnit'o. os de algw.rnas paragen~ <in.-:: 
rJ,~ S:Hll.a. Calhtu·ina t'- Parn:ná; dP modo qün é qúa~·i' ~"':'\\rl"~i
v~m~nt.P. par~a l:'~fa.-:~ pr·n\'jneias r'fuP. ;1. clifa eoloniza(:;.ão j{tt $r~gue 
~·~pontan ••a. di:'twn:::;amlo (t c:~t.ipc.ndiada, com a qual não só 
T•Or l'~pid'tn de l•qn.ictaíl~ ~. · jH~ti~,a. ('il)f-111) ))OJ' onl-.l'GS muil.as 
ron~iuc"r-ucé•f"\$ b/'\m_ ~~onhecida:;;. Y _ Ex. cm~Yil'ia que fóssentos 
tnmlH•Jll. pr~i'POIPanrlo a:: demais províncias. ' 

~i n.- e! i.tnr" ri" nío (ira.nd,~ rlo ~uL no \il1,m·al. {~ mais 
rr·e:-if.'() r~ àl1alo.gn a·O;': ria Enrnt)a Cflle' os das d"Pmni~ py·()
Yintia.~. nã.-, r.. nw·no~ r..~rto qn(l, no fnte1·ior de~fas ultimas. 
·ha. thapn(.!õP:o: n'lu'i' elr\'!'\dü5-, em qnP. a l.cmpéra.t:nra é egua1~ 
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,bfrnigna. e ~~-m •JUC: UI) inverno~ caJwm até as folhas :1. 1naior. 
partP. das ::u·vore5. 

E'' rt"'lní .cop.heeid.o 0 principio. eom as. 1n·oporções até ·de
:;;ig-badas por HumboldL~ de que a. quasi identidade da t.e.n~.-:. 
p~.ralura se o·pei~a nas baixas lãtittid·es p:ela ascenção :pa5 al
titudes; e isLo a tal ·:ponto ·que, até -debaixo éla. equino:d:aL 
n:ls imm.edhl.ções d1! Qpito. po1· exelnp:lo~ ha ne,~e·s J)érpetuas _ 

E ])C'Jli conhecido5 , são .en·tre nós, con1o n1.uito mft i~. 
f.rn~cos cru-e .o lHo.ral na provincia. do ·Rio d·e .Taneit:·o~ os 
elimas d·c Pet.':J'Oi'>Olis e de ~ova Friburgo~ e-m paragens .ele
\"'adas mais de 800 metros. c na de S. ;p:a.ulo. mai5 rlo 5UL 
r~omo ínuHo n1.âis ·frescos ·que. 0 de Santo5: os da capit.al n 
nnU:·as cjdádQS do iill.erim·. clcvac)..a~ ac.in1a de 700 n1etros·. 

Assim~ por \;ia de regra~ quanto 1na·1s hai.xa fôr a la
UI.ude- do logar. maior deYC ~er a .attHttde~ . para que o clima 
~•\i<l frP~co tl df' natur~za. nwno.~ h:or>h~al~ que não fa~a 
•."::-moe~f'I'W o -f•nlnno. venrlo~ ao eabo rle algn ns mczc~, rlcs]Jf•-
1 :11·r• m -·~f'-lln" as t:rHlf'~ l.'Of<nda.s da:.· fnc·p~ . 

..:\i:\~in:1. pni~. si ·na l.nl',il.ude- de .Z,.í a 22~ gr:1:os ~ão ~urfi
r.ir·JJ;l .. f'~ 1m.~ 7'00 nn. 800 me'tl'a::: pl'Oxilnarncnt.e! nas. lal.íl.ttd~~ 
iofl'wiore-~ ré·Q'twrem-.'H~ n.lt1n·a~ Hlaiore~. ;l proporção. ~ençto 
{J ut~ . ·ii.~ Yi'Z .. ~. PS:o:a~ ai Lm:a:"' ~mu is c-OJlYen h~ntr.s-~ ii:fío :tlú 1'1~
~ig-rta:da~ pelo::- sm1~ tcn·eno~ flf;' cultura. não s•:t df; Jn~nn~ 
lll~l.t.tQ Yir.·g~m . nu1s ai.<~ fl.p :1nNlOS cet·rados. f! quu~i c..~elus-i
Yanlentc .rle cütnpo:; limpos. a,t1:5 q~taes; se adaptam. fle n1nífo 
1nclhor Y!)nt.adc 02- colonos. r~een1-ehP-gadot: . . :::en1 as llrG\;.~n
tões ela nossa. · gontc. de que s/) são pro.dtu:J·.iYos n~ mn11'.os 
Yirgen~. o.~ quaes el1es coloii05 avaliam em 111e.uo~ 11e1.o· 
~ar::rifk.iü de· ter que derruba.l-os~ e preferem -:.1ntcs. desde 
Jnp:o, phltn.tar e -5emeae em campo~ jtí, rnà1s ou mono~ ~rraYPis. 

Ha$eado nes.tes princip.ies, c:.nmeç~rei p0r .indicar ~" Tf-l
, ... m1),Jl1e.JHlar à. V. Ex. nma reg·ião c..enl:ral das provin.c:jn~ dP-· 
::\Hrt,a~ !' $-. Pa\110. que. peJá l'>o'nriade· elo. ·elirna e rTns terra.~ 
~~ . J)<•là fã.c.HitCladf} rom qlie a ~Jl':,t ~e p(lder.á c.heg-a:r. apenas 
nH.imada quP ~~Jn. n: e~t.1'ndn. d~- f'i">rro a Ca~a. BJ'auca .. ·aclto 
m u i I o n.:p.ta par·a pei mciro egtahf'l ecin1~nt.n dos enlnnos ~t_l..., 
ropeú:-.· fPcenl- Yindos. · 

F.sta yr~g·mn. Pxt.Pnclrnrlo-~fl 1wln~ c.ha.rpadõês de 
YflJ'mnJha e qmt~i '3em arvor~.;;A ·do pa.;;t.os de barba~ de 
t:lt\:;;.cJp .~nt.~~ 'da. ·rkln.dr de Fl·a.nçn. abran~-e os da~ dun~ 

f.et·ra 
bolt•~-
tnnr-

gr.n::; (1n Rk1 da~ Velhas (affJtl.C'nit: do Paranahyl1a~) e c.om
lH'f''hetVIe t.arnhtnn 0s da scrr·a da. C<mash'a e Piauhy. 

o~ f".ha~pad:õe-:; ahi ~ão Ui(). ])lá:nOs· qtH\ ('()}1), a. intr0-
dnt:eãn n.?H~.s; rle alg·nn:::: arados; cP.nb·aes a, Ya.pm: e rle .grande 
:forra. r,lf} J'e·pent.e se .podP.I'ial11 nJir ao ~ol. e lng-o qu:etma;:r 
·pa.1'~'L f'$f:rurne a~ fol:lCf~il·as do· rlif.O' ca;p·im~ qner pa1·ft. n!"lle::; 
~em~ar f.l·t~>n~~ quer 11radns arti1fi0i·aes· do alfa.ia! rn1~ f a lv~z 
ainda mf:lho·r. · de eapim g-••rdnt·a du cst1ccic arróX<~ad;t. 

X a ~xt.en são que aca:bn dt' :PaTcm-rer. li a . 110rém. fm L.l·a 
J·r~ino não mrno~· apJ'0priacla á e.nlflJl izãc::ã.o cnropéa~ r p:n·~. 
a. .c~ua1 ~n et·e.io que podf"I'iam(ls ·desde jú rlár a1umas :pt•o
vin~nf~ia~, afirí1 rle a jr prP.parando pone.o· a pouco para a 
mi~~ão quo 'tl. PJ'OYiC1@ncia pareec t.f~r-lh~ re~ervado. fazP.:ndo a 
Hnl tf~mp.o (l~lla par~.ir u.;!'uas p3Nt n~ tre~ ri-o.::: rna1orP~ (JQ 
BrazjJ ~- da Arne1~ica rlo ~ui. n· Arnai.r)11às. o Pr•af.a (\ o S. Fran
<'isco. e. cof:tsUtu ·inoo~ pm) a.s~1n1 rHz~r~ o nuclco q11e reúne 
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entre si as tres grandes concbns ou bacias iffuvia.e.s· dó 
Imperio. . . ~ 

~ _ Refíro ... nte á. beBa região si.tuaàa .no tr.iangU].o furmado 
pelas tres lagoas Formo·sa, Feia e Mestre de Armas., oorn 
chapadões elevados a mais de mil m.etrOS7 c.omo besta pa
ragem ~equer: para a m.elb~ria dó c)hnaf a menor latitude~ 
favoree"Idas com algumas serras mats a tas . da banda do 
Norte~ que não só os protegem de alguns ·;.r,entos menos 
frescos desse lado~ como lhes fa·:rnecer.ão. médi;lii~ a eonYe-
niente despesa, os necessarios mananciae.s. " -

Não entrarei aqui, Exmo. Sr .. na questão da a!ta con
"-erdencip. para o Impm•1o~ _e, até, .para o· Rio · de Janeiro, da 
mudança ·da Capital~ .questáo que me reBervo para d iscut.ir 
em uma publicação não officiaJ. 1\!as não p0sso deixar de 
aptov.eitar essa occasião :para recommendar · a importancia~ 
em todo o ·séntid'O~ da menci'onada r>aragêm! como sólo f~
cundo, ~ú1 que têm de v.i.ng-ar e. prosperar tnuitcr quaesquer· 
semente~ que nella se lancarem. · 

Nestes terrenos de cam-pos e ·.bellas pasta~.ens. limpas e 
sem bernes! nas paragens altas, se criam perfeitamertte os. 
cavallos. companheiros da civilisacão do ho.rnem (qne se 
pàga.m hoje apenas por 30$ ou. liO$ cada um) . . a. de bosques 
nos va.Jles e margens dos r .ib.eirões, onde .os cafeeiros ao cabo 
do primeiro anno da planta da muda já produzem prodi
giosamente (promettendo para ·quando houver daqui c:om
municaç.ões ser este um novo districto proqüétor deste ge
nero) ; ne·stes terrenos. digo~ s.e encontram~ até para constru
cÇãol não sómente bons grés hrances e verm.elhos~ corno! 
tam·bem·. uns· marmores. azu1ado~ ·que, .h(}je. ape.nas se destinam 
para fazer cal. e bast-ante· mineri.o de ferro; existindo. até~ bem 
pertq, .,em actividade, uma fabrica perten~ente .ao major .Tosé 
Rodr1gà· :~cl.wve~~ que, por meio do m<Jdesto _ processo dO$ 
fm·nos catnlõc-s~ o fundé7 fornecendo :para todas ~s immedia~ 
~ões muito b0m ferro. 

Para _arrrebentar a pedra; facU seria fazer-se polvora com 
o n1uito salitre que fornece a serra da.s .A.raras. _ 

Entre outras loealid~âes proprias para. o estabeleei
mento de povo~cões, que a~nda poderiam ·encuntrar-se nesta 
p~p·agem. unica em relação ao' B.razil todo,. re-con llec;o -e·· me 
alrevo de~de já a recomrnendar duas, das quaes deveria me
recer prefe.rencia aquella, que, })Or exames feitos .expT'essa .. 
mente, prom~He· .. si vier .a receber com n1aior facilidade,, a 
n.ecessarja abundanct a de boas aguas. . 

São d·Ous chapadões de facH ae·ce-.sso, qualquer dos quaes 
prestaria assen t.o a uma p.ovo.ação, desde. lóg-e, ~9-m: a per ... 
specUva de poder extender até rüais de um milhão àe almas~ 

Qualquer oelles fica acima d~ mU metros sobre o mar7 

um sólo firme,, soemo e de . faoeis _ escoantes, . e o.ffe,;re.ce :á 
-vis.ta. de um laào ao m·enos, ·ha.rjz-o!?.tás mui dilatados. . 

E, {) primeiro denominado por alg-uns - o da Gor-dura; 
a perto de .quatro Icguas aó O . .N. O. desta vllia, na paragem 
onde, a menos de um tjro de fuzil uma das outras~ s·e ·vêe·m as 
cabeceiras dos ribeiroé·s S·anta . Rita. vertente do rio S. Fran
cisco, pelo Preto, Band.eiri.nha, vertente do Ama~-ona.s pelo 
Paraná e ·To.cantins e Sitio }\ovo, :vertente do Prata pelo 
S. Bartholomeu e Grand_e Paraná. 

1\ias, bem que sem estes predicados7 que .aliâ,s não .é 
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essencial flUe sejam acc~:itos t~nto ao pé da. lettra:, e djga: 
mos quasl mathematieamente, se encontra., _logo ade.ante· .obra 
de legua e meia de N oroéste1 outra localidade ainda ma·~S 
alta e muito superior a esta, tanto pela maior .facilidade de 
conduzir a alia as primeiras aguas potaveis, como p~la. maior 
·v·en.tilação e va;stídão de seus. ho_riz.ontes e p.onto·s de vista. 

Eiea sobre . a ·c·hápaqa e.m declive, gue fórma o paredãó 
ao nascente da Lagôa Formos~: a menos de uns .cento e tan
tos metros antes de acabar a .subidá do caminho que áhi 
segue par~ o Norte pêlo dorso da mesn1a epapa·da~ em direcçãó 
t\ denominada Serr·a do Coca1 . . Essa q:ifierença., de niv.el, 
abaixo do cúme da mesma cbapadà~ não .só seryi_ria ae abri
gar do·s nortes a povoação, permittindo que varram por cima. 
del1a os Yentos d~ste rumo~ que são reconhecidamente os 
menos frescos e menos .sadios na Amerjca do Sul.: como. ou·
to.rgarão á nossa colonia um assento mais .. :arejado, segundo 
pr.omc·~te a propri;t vegetação ahi .quasi exclusiva das plant;ts 
.(Jenommad~s. aqu1~ , canejln.s da &ma. especie d8S que, nos 
jardins da EuroJ]a Ç!h~mttm. Jucas. Nesta ultima lo·calidade .. 
que ficuria favorccft::Ia, para o estabelecünnto de algumas· ín
dustrin.s~ pela visinhancn da di ta LagOa Formosa, se poderia 
log-o desde o pri:q.cipfo (sem dependencio., exclusivé, das aguas 
d'o Coral ou de algumas da Serra das l3.rancas, Qnde outras 
do lado do Norte, .que com mais· avultadas ·d·esp'e·sas se 
poderiam,. tal-vez. a todo tempo conduzir para ella.. ou para a 
:precedencia) encher a primeira mãe dngna que ahi se fi-

.ze:::~e~ apanhando .na Ot'Ígern. na~ duas ·abas da pTOpria Clta
pada. as proxim~.s: vertentes. Xtã:o s6 da mencionada Lagôa 
Fo.rrriosa~ como'. do 1ado e,ppóE=to~ varias das· -que~ e~?Ua.lment.e 
de bastante altura. vão a-ctualmente buscar o ribeirão do 
~-ahú. Ern todo -n ca.s;'J, o gasto co·m a- eonducção das agüas;: 
em $-bnndancia deverht preceder a qualquer outro,. no caso 
<le -re~Ql:ver-se. n. .runda<;.ão de um-a. gran<Je colónia, n·ão se 
fazendo nenhum outro antes· de _~e,r ass~~rada a abnndancia 
das· mcc::mas .. agnas . Não falta. Exmo. ~ Sr., quem nutra ap-
prehensões 1e que t,odos os rnananGiaes destas paragens pro
du?:em o hocio ou papeira,. e. eu er:a dos ~que com.partiH~ava.m 
es~e vicio antes de ~qü·i -vir_ .. As · observa-yões. ·porém~ Que 
lenho feito e as invesf.igações· a que tenho PT'Ocedido, apoiado 
nas aue jâ fizera Bonssimgolb na Colntnbia. me dor::!m a 
fi;l.tJmà: cnnviccãu de· que a causa de s·emeJtJ.ante enfermfdaõe 
nos chapadões· sec~os e ap_enas habitados pêrLo de cabeceiras 
de corre;Q,S ou ôlhos da~a, não é outra senão de ser e~ta 
em geral. junto ás nascentes mui -c.at'regadas de saes e. ainda 
não sufficienten1ente batida e areJada, condicões, uma e 
outra., q1;1~ viria a perder com ·as distancias por tneio dos 
encanamentos. As.sim a _proprfa e:rperiencia· o comprova~ não 
dando papns em ind1vjduos que· bebem, j~ nos ribeirões das 
me:sma·s aguas. que dera:rn essa. enfermidade ~os que a be-· 
ilileram nas nascentes . . esp.ecialmente si estas t~m lu~a-r e~ 
terrenos de argila s·chistosa . . C1n;gindá-me agora no men
cionado aviso de V. Ex. de 1.1 de junho. cumpre-me trata.r 
das communicaeões e da manei.rn eomo, dc~de ,lá. os colonos 

.~ tnqos os avj.amentos devit1m ser até es.tas· paragens. trai)s
:po.rtados. ·Nada n1a1s -r~ .. cn d(l que·~ va.J~r-se ·dns. c~:rros. 
desde o ex:tremo da estTada d'P. f o.rró no Estado de S. Paulo. 
q1.1e sem demora ·ch~gará á Casa Branca. Qu~si todo ~ ca.:. 
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b1inha por U.bet~a}?a ,,é escellente~ d~. :nlJlito~ boas· 3.-?'I.J.~S e· en~ 
.g-Bral sQ]Jr{.~ d~~1)adõé's~ e por onde Ye~ até esi~ vrJl~. oa:r·r·os 
•:te sal. ás ve.zes de n1ais de cento e v,ü:~t~ ar~obas~ bem -po
derão.' -Yir ·outros e-arros n1en.~s :(:.arr~gad·O$~ cobert<lS com 
t.olde:s e puchados por n1énos bOi$~. çnn;dlJ,Zíndo famílias. 1n:
t~Jit~ts. ~~mbora. leHhUn1 os passageii·o$· de a.pe::tr--s·~ i.Pa:ra u~ju-. 
dar ós mes1110s bdis I}d$ passos ·:ctiffilc.ejls •. :Un1a juufia. :de 
))Oll$ bois· nan cu.~tá aqüi muito mais de :)10$, os pastos no câ
'JHinht~ ~ão "gra.tU:itl:.\.~. ·e O:S prop:ri<:>s ~o.lonos se:rian1 os éãl'
rt•it•c~,::; e condaelores. de: .osuas 1'al).1iJ.ia5 ~ dos a:rt5gbs P~l.l't!.. o 
3t·ll tn•hnei'I'O ésUthclecin1f;n.fo: ara:dõs:: sol)Jent.es. etc. -<:.ls bojs· 
·rlf~ :.ü·illtgue ~-r~ "'''l\f-lfWil 111~-s:ta. ' ' ilht. 1:\J\.~ pôr ()n(ro~~ 1m l'~'\Ztttít 
dn 1 Li Si. a J8~: ode J'nodo que a cat·n.e é tnui barata: e a caça 
nãn faltar nem ó peb:e nas Jagôas vizinhas. Não érefo. :que 
t}va ,'irá Jan1ais· a :dá.i~ n~st.as })aragens mui·to born vinhçr~ 
w _il..;; at1~ $r- ,p-oderia ohJe'f· exce]Jentc do. stni'inw combinadl). 
da~ pr·oprhi:;; l~u.(·l us .cJr, pai r..~ çomu das Ja.})oti~:abns~ gaetcir::1s·~ 
Hu·anj.::I~ "-. unnmues ·doF- vnlle~. c.l)mi)etcnlr:!iti.énte adotado 
N•Iu a r<tp~~drrnt nn ef'•·•.n fi'UJ'U(la ~~ .:z Hn1J.JaJ' e. ~ sec·i~àr NH.ll 
a m•·:.:ma d•~e(•'<~d;:t. d ~ eai qn~ ~·e n~a 1~0~ er.l'g"N1lHvs de as
f'IH:,:'tl'. r•. nb~ J)t~::S p t(,f)J'if) 3. Jo.ga1·e~ dos:: Y.i'nhos de nva f!il1· 

X••\rr·z '·' na )Ja.d!di•ll. 
~').JJ'~~na.-=· ~JniB:tJeni 1h1 Bahia on. de. Pei":nan1:bue.p as e_s

I.I·adas Jc f~ri'O . do rio 'A . J:"ra-ncis·co. bs t.r~~l)SP,.Oit.cs ~~~l'Ü}) 
fndlin1o::. see-Yinc.lo-so. do u1·e.smo ritJ e,. ·no$ n7tez~s. _Jnai.:;. 
~ad i11-~ ·fk ma fo e .i unho. d.121 Yall~ dP Uru cmia.. c1:1j-a.s C4!-be~ 

·e.eira~ .-.:c• HJ~'barn a . pou~·ê\:;9 )egüa-$. r:l.PBLn. ~·illa, ou,, t~he.z~ 
I an:1-h•~n!J do~ <~llap.adõ0s dr,' .Foí'D105·0 cte!i'de p. Janu:a.ria~ e111 
'llf.p,m.~ l)ul"ros Jnezçs, do <\nno. Umà. paraget11~ parérn~ . .cl~1 

Jl J'1j)fl.J.-ln.nC:.ia d~s1a, qn.e )Je1o seu cli.ma :re--eon1n1en:dada no 
exthurg·(,.j)·Q ü Rraz.il t,orler. e qu~. IJela sua Jl0~içflO favorecia. 
ni'l!~n'elt1111tc o de~enYohdm~;nbo do· ~con1.n1ercjo intei-ro . de 
forla:.'5 as .J1rO\"indas~ e .al.:é qna.ndo f.:-j.esse a .ser a: sé:de do 
(l·ovt~r·nt\ _af.i~n<,:atia llOS ·SeC:ulos Jtrt:tn:CI~ a ~~g~:rançt\. e Ü'L'l,;i
~Jarlp dt1 Jfnpéi'io~ J)arece.,..nle que deYerfa des.de já tner.ecer 
a" dr\~icla att-én-eã0 d.o8 í)Odere~ :Pttblieos cto 'Es.t.ado. fa-zendo 
r nn.\"er,g:i r pi:\'.I·a. · eU a todas as eon:rn:nxn i caÇ:õ·es! eome<;anrlo 
w•.h1 r.nn 1 in u'ê't(tá'o da r:~t.r·ada ·cfe P ru.Ir.n Jlt pt2lrt Pa.Tt~o-peha c 
Frncnla. 

Tarn l)t"<_rn a linha dtt ·Casa, j3ra,nca s·e pode~! a de$de. Já 
para r•lla P.ncamfilbar. nã:o.· a.:rlJltrarjamente:: êQnlQ até aqui: 
pa~·~l 1.t njr J)•)\~qac~e.s· ahJda ]n,si_grti,':t,'icantes, cl);n1 g_randes 
~~;t ·n:;; di' 'át(•T't.'~"\f. .e desate:rrQS. aD1anando· n1ontes e ,:;a:Ues. 
(·0J:l1ür :H~ tt-•m ft•.i}l'\ ma~ sin1 ~om("_nte · béit:ando· ·o~ I~ios se·h:Í 
n•mh11ns .~·a.:::-t.o:; ·dH nivela"mentn·s. e sendo mnitn maior pro
Yf'it 1.'). A ·cn>ltm·tt ge.:ru] rlo poai.7.~ crnn D. ~nt.cede á do vall e do 
P:u·anahYba:. . 
. . . - .J<.:i1 -~ tT•"fq .firmr'Tnen{;e, Jili:rilO. St .. que nesta (Juá.:Si 
i'X~ l,n';.;IYn. rn-c--tN·e~).c·ift r1a.;;;. rrh11·~.en.!J r10:"i r iQ;:. ajudando . .; as.siil1~ 
11 Nah.H·('t.a. qw~ ~11 IinliLo 11 a. ah1~h .. · .n::i Ir•·it os .• (l ~J.x~ndn-lhes 
úa·e hoP.ir'~:ii , <pH~ l1Hli.s ·cnsf::u·) <.1111 ·qn.cHJrm· do qne ·-v~en.~~Y 
ln.h·r-a lm('n h~ pf•\.aF ~~.st . r·arla.;;; de ferro. Pst{t o grande segredo: 
r.}r.1 f{(·~nnruJv f'ltwuto rfn ;:;; nJes1na~ r~Y:;tt·ada.~ n:o Braz H: poi~. 
JJ~)v(:J.s c icf.ad..('~, rn 11 i t.Q t'nais importantes que as actuaes~ Yi
n a m a() }a,d o rlJ~n n R n .~ 111~.;;--ir. r: rJ.1í. _1) rr>Y(!. çnnl:J) p.nr ,en- ' 
(~ ru•h•. 'XC<:ste ;:;;e:n1 idd. .i:u'lgC;• qu~ ó. prolón,ga.nJArtto ctn· ~:;tnada 
d•; C:B a Jkan Nl. ·de\·ü1 ~~rr.~rluar-s.•\ rnts's::tndn talvez do a1t.o 
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........... 
-- .1~ ·1-

do -cha.pâdão por onc.w ellà corre ·antes de 011e~r- . ~ n1~n
eH:mada. ·c"idade de ~ ·Casa Bt·ân.tar á buse~u;,. atrav~s dtB .l'lo:;· 
Pa:edo é Grande~ a marg·em do Sadío, 1·io das Velhas~ do. Pa
J'artahyb.a. afim de descer. dcpojs~ por ~ste rio e subtr o 
Corun1bá até as. suas eabeceiras. na paragem que, en1 ouLro 
t'scripto~ não ·0fi'icial, con1o diss-e. tratarei d43 reoommen:dar 

.dev:i:dmne.:n:tc á postei·idade de-sta abençoada· terra de Santa 
'<Jruz . - . 

!)(~u!i g:Luu•de a V. E.x. - Ilhn-o. e ExntQ. St~. Thomaz 
í:oell:u.1 ·d.e J·\ lmeida. 1\Hn:is:l.1·o e Sccret.::n·k· de ~starJo dôs ?; c
e·r.~c-in~ da ..:\gl'icx1Iturn .• etc .. êtc. 
· (Exf.r-aJüdo do Go'uaz de 11_ e 24 de agosto. de ·1888.) 

. O SR. PRt::smE;:o;TE - O Sr. Almeida Barreto requer 
,) encert·a111eJüo rla discus~ãQ .desde .Já,- emqua.nto. que o 
.s·r·. Pedrr; Amet•ico requ-e;t·eu t} ence:l'ramento para 6 fün 
~ta -sess.ão: v·O'\l consuH a1• o Congl·e~so~ l)r1meiro ~obre o re-
'fjuel'irnento d(l Si~. Almeid;l. .BaiTe-to: qt,H~ - pede o en-cerra
mento <íil-e~de já. 

O SR. AMEt:ucn LnBn (pel<r. m·dem) ---· Foram apresen-
tada:;; .diversas entendas de stnnma ilYll)OJ.'tancia: pelo Ré
g·iinenl'-' essas en1endas rl~veni ser 1ti1pr-essas. pa•ra s·erm.n. 
d isci.ttída-s '2.t ho1v.1s depojs. e neste caso -dar-se.:.:í tun con
fli e. to enb•e \) requerimento ele ~p.cer·rãn_:H~nto· e essas eni.en
da~, qne têm de :::eT discutidas depois de impressas. 

to SR. PRESJDEN'l'B - E, um. 
b.m te.: (I - n~~~dmtinto s:6 falIa Hút 

,quanto ás avresentadá.s no e-on1e.ço 
sagcnl da P para a 2n. disc.us:são. 

engano do nobre l'epre
itrmressão de en1endas\. 

da ·d1scussão ou na :pas-

O Sn.. C,L~·I~\.o (pela arde·w,~~ -- - H a. Sr. Pres.iüente. ·1.nn 
requerimento de . enoorraiPento para o fim da :sessão e outro 
par. a ser ~encerrada a discussão 4esdé -já; ·pergunto :· Sí não 
-passar o : requerin1ento -para o encerr-an1ento desde j~ fioa 
pre.Iu<licaâo o segund<J? · .. 

0 S~. PRESIDE!\TTE - Não . 

.O SI\. ZA~fA - Ra de ser reproduZido em temp-o QlJ
·pol'tuuo • 

YozEs - Votos! Votos.!. 
O .SR. CA~"'l.':;.~O perg-Urrta ~al .dos dous :requ~rimentos 

Je encerramento será $Ub.r'oettrdo· á yotação em prilneiro 
loga:r. 

O SR. P'RESIDEK1.'E' res})onde q1,1e o do Sr. Alroei'éia Bat·-
J:ú(o, (fllé requer se e"n·cerre a discussão desde já. , 

O SR. ÇAxT.:'io pergunta ai nua si., r~1 citado esse. rccru,c-
rrwnto, 1'i c ará pr.eju cJ.j cado o do Sr. ~edrQ Aroerico.. .-. 

O Sn. PREsiDENTE respoh·de que não, assin1 como não 
1'iear.á preJudícatlo o direito de. qualquer membro do Gon
g:resso .recr-r~:erer o encerramento em ou-t:ra occasião. 

O SR. CA~--rxo dá--se por sa.tisfeito. 
Suhmettido á vot.açtlo, o requerimento do Sr. Alm~ida 

Barr-eto é approvado. 
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1Ra'\·endo duvida sobre o resultado Qa. votação, p:rb
- cede-se á -veríficacúo, e reeonheee.:.:se tér sido aP,provado o 

mesmo reque:timénto por 95 votos contra 90 . 
O. SR.. PRESI.DEl\""TE declara ehcérra.da .\ a discussão d'O 

titulo preliminar até ao art. iS do proje·cto de Constituição . . 
;0. SFL GENEROSO i\:I.ARQtJES (pela .ordem) - São tantas 

as emendas que. nesta discuss·ão for.am, á ultima hoi'à, re
mettida~ á Mésa, que o Congresso não póde votar irnme
dia.ta,n'ient~ com pleno conheci:nento <le causa, principal.._ 
mente em Tela(;ão a. essas em·endas1. e por isso requeiro o 
adiamento da votação par~ a pr:iineira sessão, .mandando a 
l\Iesa publicar as emendas . 

QUESTÃO .DE O.IU>EM 

o· SR • . SERZEDET ... LO (pela 01'rl1Jnt.) - :Sr.. Presídenté~ creio 
·que está na conscie!Tcia de todos -do Congresso qúe [)assou 
áqui uma emenda pel::t. qual' _ os encerrarnentos de -discussão 
só se fizessem po~ maior~a de dous tet<}os dos· votes pre
sentes. .(2Viio apoiados.)< N'o emtanfQ~ V. Ex. acaba (le en
cerrar a discussão nor sim-oles maioria. Neste sentido houve, 
até, uma reclamaeão do S.t. B.arbosa Lima (Sttssun·o.) 

!O SR. B ARBOSA Lll\IA (p.ela ordem) - Devo -declarar ao 
Congresso que, realmente~ apresentei atfui uma reclamação 
com tela·ção .ao a.rtigo sobre ~~u.ia redaccão se levantam du
vidas. Mas~ tendo tido a honra de ser convi}lado p·elo Sr~ Pre
sidente para fazer-m·e v.er que não· tinl1a razão .. fiquei ·con
venci.do de que, na realidade~ o engane era-r..1eu e, de que o ·ven
cido fôra no .. s~ntfdo de ser o enceTra.mento fei to ·po~ simp1e~ 
m~i·oria. ·e não ·por dois tercos . (Apoiados. ) ·· -

D SR. .PRESt~El\'"TE - O :Congresso acaba de ouvir as 
inform~ções .. prestádas pelo Sr . Barbosa Lin1a: auctor ãa re
c!amaçfio a que se refere ó Sr. Serzedello. Tive ocea~jã·o~ 
como _memlrro çla Commissão. de Redacção do projecto de Re
günen to., de.pois de votado~ de v~rificar~ "Percorrendo to elas 

·a~ em.~das. todas as actas e : publica~ões do .Diario Official, 
que a ree1:amação do Sr. . Barbosa Lima não tinha proce
dencja,~ tend·o s ido a emenda, que exigia a votação de dois 
t.erço$ para enccrt:amento da .disGU?.,?ão~ .réjeitada .n.ess~ parte. 
O Sr. ,Barbosa Lrma teve occaslao tamoei!l de v.erif1ca:r o 
~eaff~mo. · 

P0:nho á dispos1ção do Sr. Serzedeilo ·e de qualquer 
outro membro do Congresso os or.iginaes que serviram :de 
b-ase á reda~o do Regin:.enio,; para seren1 ·exaniinad.os.· ·C 
·verifica.rem si a reda:cção está ou não de accordo eom. o 
vencido. -

Os Sns. BEVILAQTJA E oUTROS __,. A palavra;. de V . Ex. 
hasta pa)"a nos convencer de que é essa a verdade. !{Apoia-. 
dos* J. 

O Sy;t# PRESIDENTE - Si 34güm equívoco ha .. a Commi ssão 
de. Redacção não têm ·responsab~lidade por. elle . Portanto. ,é 
lei elo Congresso, emquanto nãQ fôr revogad~ que basta a 
simples maioria par:a o encerrame-nto das discussões, e, mesmo, 
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não comprehendo que um Congresso. que pôde acceitar ou 
rejeit.ar o artigo n1ais importante da Constituição por .simples 
maioria, precise dois tereos para um simples requerimentO: 
de encerramento. (.4.poiados.) · 

. Posto a votos o requerimento de adiamento àa ·votação 
apresentado pelo Sr. Generoso Marques, é approvado. 

O SR. PRESIDENTE designa para ordem do dia. 22 do cor-
rente o seguinte : . · 

Votação do titulo preliminar da Constituição e das 
emendas. 

,Continuação da 1 a discussão do projecto. 
Levanta-se a sessão á 1 hora e 1.5 minutos da tarde. 

, . 

14& SESSÃO: EM 22 DE DEZE~ffiRO DE-1890 

PRESIDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES. 

Ao ·m·eio dia, 'faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs. Prudente de 1\Ioraes. Matta Machado. Paes de Car
valho, João Neiva, Serzedeilo. Costa RodrigtÍes, Eduardo Gon
çalves~ __ ,Francisco. Mn.c·hado, L-eovigildo Coelho, Joaquim Sar
mento~ Cunha Junior, José Segundjno, l\fanoel Barata, An~ 
tonio Baena~ Joaquün Cruz .. Theodoro Pachec·o, Elyseu Mar
tins, Joaquim Catunda, Bezerra de Albuquerque Junior, 
Thecdureto Souto. José !B-erna~do, Oliveira Galvão, · _-\maro 
Cavalcanti, Almeida Barreto, Fü'mino da Silveira, .Tosé Hy
gino~ José Simeão, Freder ico Serrano, : Pedro P.aulino, Ta.
:vares Ba.stos, Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgílio . Damasi.o, · Ruy Barbosa, Saraiva, Domingos Yieente, 
Gil Goulart~ Monteiro de Barros. Quintino Bocayuva, Laper, 
Braz Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade. Generoso :Marques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delphino, Ramiro Barc-ellos~ Pinheiro .l\fachado~ ~Julio 
Frota. ·Cesario Alvim. ~duardo Wandenkolk. Saldanha 1\-Ia
rinho: Joaquim de Souza, Silva, Canedo, Silva Paranhos, 
Aquiiino ào Amaral, .Joaquim l\-Iurtinhq, Pinhejro Guedes, 
Uchôa Rodrigues~ Belfort Vieira, Indio do Brasil~ Lauro Sodré~ 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro .Cherrnon.t. ·l\fatta iBacella.r, Case
miro .Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique · de Carvalho, 
Anfrisio Fialho. Nogueira ·Paranaguá, Pires Ferreira, !\iar
tinho Rodrigues, Barbosa Lima.. Bezerril, João Lopes, Justi
niano do Serpa, Frederico Borges, José Avelino~ José Bevi
laqua, Gonçalo de Lagosr Nascimento. Pedro Velho, :Mjguel 
õe Castro. Almino Affonso. Amorim G'arci~ Epitaeio~ Pedro 
An1crico, "couto Cartaxo_, Sá Andrade, - Retumba, . Tolentino 
de ·Carvalho~ Rosa e Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferreira, 
José l\Iarianno. Aln1eida Pernaml:mco, Annibal Falcão, Meira 
{!e v--asconcellÓs. Pereira de Lyra,João Siqueira, .João Vieira, 
Luiz de._Andrade, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, Theo
philo dos Santos. Pontes de 1\!iranda, Oiticica, Gabino Be
souro, Ivo do Prado, Oliveira Vafladão, · Felisbello . Freire, 
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.Au~usf..u de Frdt:.l::::, Paulo Arg-ollo. Tüff·ia. Scabra. .Antunh.• 
J~u:;ehio~ ·zaUia, · Ga,t·cia l~ires, Mareolino .?\IÓura, .Arthur Rio:S~ 
~auto~ Per~ii·a. .Cuslodio d(! -i\IellD, Pauta . Guimarães, 3Iilton. 
~Franciseo Sodr•e, Diony:;io Cerqueira, Leovolgido ~"'ilgueira:s~ 
Barão de S ~ ~Marcos. 1\ledrado, Barão de Vílla Viçosa, ·Prisco 
Para.iso. · ·:\luniz ~Freire. ..:\tha,·de Junior. J:!,on.seca ·e Silva. 
Fonsecà Herme::-, ~i lo · .Peçanlia~ Urbano ·,:\farcoude::-, l\lanhãcs 
Barreto, Cyrillo dt" .. Lemo~, Dliveira ·Pinto. Yiriato de ~1e
dciros. .Joaquirn ·Hre\'e::;, Yirg:ilio Pessoa, l.I)onlingos J"CBuino, 
.João SeYcr·iano~ Lope:! Trovão, Ro.dolpho L\firanda, Al;tneida . 
:\ogueira. Fra.nt;a Carvalho. Luiz ~~Iurat. J~aptista da ~Iott.a. 
JF:róes dá Cruz. .-\ldndo Guanabara, Er'ieG Codhu, 8-'.tmpaiú 
Ferraz. r·urquinr \Vct•necl~. Tllotnaz . Delphino~ Yinhaes~ :\Iay
rink~ .Jac(tucs Oul'ique, Aristide-s Lobo, Conde· de @igeiredo! 
.Antonio 'Ülyntho~ ~Badm·ó~ Pa-cifico ·~1a8cttrienhas~ GabrieL 
_,Ia.ga.lhfil'~. Leonel Filho. ·Clnt~.m~ Loba.to. J~eob da. Paixão . 
..:\lexand1·c.· · .~tockl•.>I:. .Francisco da Veiga·. Co.sta Senna~ La..:. 
lll(IUUÍI.~t·. Gom:alye~ Chave~. Atnerit-o Luz.· Fclíciano Penna. 
Viotti~ Dutra Xkacio~ F.~err·eira Ra:bello, ··Manoel Fu)igencio~ 
Astolpll.o Pio. Al'i~tides rJlaia~ GoncalYes Ramos~ Carlos ChagaB! 
Don1ing·os ltocha~ Costa l\Iachado~ :Domingos Porto: Palleta, 
;João dt! AYellar. Cor1·êa H.a·bcllo. Bueno de Paiva. Ferreira 
JJi t·es~ Luiz de Campos~ Jlartinho Prado Junior. Bci'nardinc, 
de Camp11s~ Erancisci.1 Glicerio, :Moraes iB..a,'rros! Don1i11g015 de 
Jlo1·aes. ..:\.dolpho Gordo~ CarYalhai~ .Angelo =Pinheiro~ 31ur:;a, 
·Paulino Gal'lo:;. ·Co~l.a .. Junil.lf'. Hodrigues Alv•~s~ Carlos Garcia: 
~'J.orcil'a da Silva. Rubião .Junior. :Fleurv Cura;do. João Pi
nheiro: Le:.•.o:poldo · Bu.lhõe~, Guimarães :Natal: Aiüoní<> Aze
redo~ Caetano· du .. A1bu.qu,~l''l1Ue~~ He'Um'mino :de t\leudon'ça .. 
)far.cjano de )!agalJtãe~. Fel'na.udo Si'm:as~ Lauro . uiüllcr~ . 
Ca1:lns de Carn.pos, Sl!hnütdt.~ Lacerda Coutinho~ Victorino l\Ion
t..eiro. Pereira. da Ce::;La . .Autão de iFaria. JuJ.it> de Ca:::.t.Hhos~ 
Horge~ de )J Pddro:::. .:Üe.itlr~s L in} a~ .Assb Bra~il~ :.rhomaz 
Flore:::. .\breu. Hom1~ru Ba,pt.h;t.a. Jtoc ha Osorio. Casstano du 
xa~í.:ÍYI.ll:Uto. FPI'IlélfldO ~\.lloU.. Dómctrio Ilibeiro~ )lenna. Bar
reto~ .Joaquiw Feliei"~ Xel~oú e .João Pedro.' · 

Deixan 1 til' eOtJJ[Jart.·t~l!l': c:uu• :eausa: o:; ·Srs. Floriaun 
J>eíxc.1lo. F•!l.'r·dJ·a. Bt'UlH.Ião. Atnphilophio, Leandro . l\'Ia.ciel~ 
.Alv<u:o Hot•~ lho. A 11'1·••do }~li b. Ccsario .Motta, .Junior; e sêm 
·~a usa 1.1:3 ~r·:-:. Rall;;t•I P1~st.ana. }~nnes d(~ Souza~ Ta.~SI} IF::~.·a.goso~ 
J3erna.t·d(• de Jl•.!ndo111;u~ Ladblúo ~ett-o. Sant.Qs Vieira~ A:J
berto Brandãu. :Frane.i8eo ..:\maru.l. Bm·fto de Santa Hehma: 
Luiz tBarTel.o~ ..:\nlouio Pr·a'(],_. e :Ernesto d~ Olliveh·a .. 

JÇ lida. l'<'stu. c.:-111 di~c-ussão: ·e sern debate approv;;..da u 
a da da ~e::;sft ·n :m h~e .. ~den 14.\. 

Ef lido e vai a imprimir o seg:uinlc 

p ..:\ll.ECEH N. 2 - ·.l8DO 

A Conunis~ão llüll.leada par-'3. dar pareeer sobre o pedidu · 
de lh;cnc;a do Sr. Deputado pelo ;Estado de S?rg'ipc Leand~''J 
Maciel~ para au~ent:.ar-se (1esta Cavltal~ por n1ot.1vo de Jnole~l:.nt 
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de pessoa de sua fainilia, é de parecer que, á vi:st.a dos 111{}
tivos allegados~ lhe se.ja concedi-da, a Iie·enÇa requerida .. 

Sala · das comn1issões. 20 de deze1nbro de 1890. - João 
da ,Silva Retum,ba. - In1iocencio Serzedello Co'rreia. - J. A. 
Coelho e Campos. 

Vein á .Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

·Não tendo compa,recido á sessão do ·dia 20, dedaro que, 
si eslivesse presente~ votaria contra o encerran1ento· da dis
(:Ussão do capitulo 1 o do orojecto de Constituiçã(). 

Sala do Congresso, 212' de dezembro de 1890. - Ílcllar-
uâno Carnei'rO. · 

O SR. BADARÓ (pela o'rdem)' - Sr. Presidente. no ul
timo dia de sessão, . V. Ex., sendo consultado sobré o des
tino que havia sido ·dado ·á ·mü{;ão a;Qui apresentada pelo 
Dr. Erico Coelho~ disse que a votação do .Congresso, tendo 
negado pt·orogação da hora. implicava o adiamento· ind~fi
nido da. questão~ .até que o mesmo ·Congresso se rmanifestasse 
a scn1elhante respeito. 

V. Ex. n1ais do .. que ninguem comprehende que um3. . 
questão da ordcn1 desta deve ser decidida pelo C_ongresso, 
un1a ve.r. ·que aqui foi levantada ('.Apoiados) ; e é para arredai
a do nosso caminho que venho pedir a V. Ex. para -consultar 
o Congresso si perniitte que .ella entre na prim-eira parte da 
ordezn do dia de amanhã, ou então submettel-a á votação .na 
sessão de hoje, :pois ·que não está prejudicada . 

O Sn .. PRESIDEJ.'lTE _: - A .votação não póde ter logar já, 
visto ter .sido assumpto de ordem do dia a moção e não estar 
a sua votação incluida na ordem · do diâ ·de hoje. 

Vou, pois, submetter .á votação o .requerimento.- do nobre· 
reprc:5entante, para ·que s eja . incluidá nã ordem do dia de 
amanhã, e c-onvido ·OS Srs. representantes ·a tomaren1 os seus. 
logarcs. afim de se proceder á votação do requerimento. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 
O Sn.. ZAM."- (pela ·ordem) - Sr. Presidente, não qucr.J 

fazer oparlamentariSmÇ>, ll1aS quero instruir-me a respeitO de 
um :ponto que póde ser esclarecido por .algum de n1eus illustres 
collegas senadores J)Or .s. Paulo e .Min~~ A todo tcnnpo teria 
a lei para firn1ar o meu. Juizo .átar respeit-o; n1as~ não estando 
ainda assentado o regjmcn sob que ternos de Yiver. é naJu1~l 
este n1eu deseJo de il1q..strar-n1e com a opinião dos que melhor 
ent.rnden1 do assumpto. ; . 

Quero perguntar ao honrado representante de S. Paulo~ {) 
SI'. Catnpos 'Salles~ si parece compativel o _ exercicio do cargo 
d~~ secretario do ·governo de qualquer Estado. con1 o de curador. 
de~ orphãos: egual .pergunta desejára fazer ao SI"~ represen
tante Cesario A.lvim. A razão é que · vejo nos jornaes chegados 
ua Bahfa a noticJa de ter sido non1eado. curador -de 'Orphãos. o 
secretari-o do governo. · . 

UMA voz - . Naturalmente não accumulará ·O exercicio 
dos dois car.gos .. ·· 

51 



-802- . .J 

. o SR. ZAM--\-Dirij~-me ao represen~ante_ e· não . a? ~~i
nistro, :por que aos ministros, segundo se dzz, nao ha <J <'!-I~eJto 
de interpellar .• 

U:!.\1.A. v.:oz -Acabou .. 
o Sn.~ ZA..:.\.L'\ - Acabou, não~ porque não temos reg!men 

definitivo. tanto quP.. ha ministros senadores. .. . . . 
Por ·consequencia~ pelo ·4irei!o e·onsu~tudinariOt posso 

pedir informações aos dignos c1dadao-s que a1nda subscrevem-
se- - ministros de Estado. 
· Desejo · ouvir un1a explicação ~obre o fa~tG a que all~di :· 

Só procuro inforn1ar-me quando nao esto~ sc1ente, (AP.wrtes.) 
Parece. que este facto d~via ser traz}do ao c~nhecu~e~to 

do Poder central: o que ser1a un1a pra.t1ca. <i e boa adminis
tração. Dcmai~! ·sr. PJ•csidcn te~ os ·governadores dos estado: 
ju!gan1-se dictadore-s ~)ara. 1:a.zet~e~1 o que entenden1 na:
regiões sujeitas á. sua. adnunt~traçao. 

Ul\IA _,·oz- Desde que V. EÀ: não, articula facto que d~~"·· 
abone- o funccionario, não ·h a motivo parn. cxtranhar. 

O Sa.. ZA~:I.\- Mas isto não é reguiar. 
Si o funccionario -de quem se trata ttltte.r ser curador-' de 

. orphãos, deve· pedir demissão de se:cretario. do governo. Isto 
é que é regular e decente . 

. Nada mais tenho a dizer. 
= 

O Sr. Serzedello -!Lendo hoje demanhã o discurso do 
n1eu ~ollega, o Sr. deputado Espírito Santo, éncontrei na parte 
relativa a uma das emendas que tive a honra de· .suj,eitar á 
apreciação ·do Congresso~ uma proposição de S. Ex. o Sr. l\Ii- = 
nistro da ... -\.en-ricultura, .que exige da minha parte uma expli-
cação. . . . 

Estudei a questão da discriminação -das rendas, o systema 
apresentado no projecto de Constituição, .como o systema apre
sentado-pela baneada rio-gr-'andense. Deste estudo convenci-me 
de que, para ser completa a · solucão do problen1a, cun1pria 
crear medldas de caracter _provisorio, porque -quasi todos os 
estados do Norte, nestes primeiros annos, ficam sem recursos. 

'0 SR. R.AMIRO BARCELT..o's- Essa discussão não está en
cerrada? 
. O SRl. SEàzÊóELLO - P.erdôe-me, não estou discutindo·· 

··~ero dar -os m<>tivos por que deixei_ de justificar as temendas: 
. · . :~i'v'e occasião de apresentar duas emendas. que pr.etendia 
.J;uStlflcar; !Tias tolhem-me,. a palavra quando pedia urgencia 
pa~.a esse f1m~ e ant.e-ho?-t.em, _quando me 1cabia a palavra de
pois do 1Sr. Dr. Den1etrro, f1.11 . s.urprehendido pelo ·encerra
m-ento_ precipitado ~a discussão, ·(Apoiados e não apoiados.:) 
. Nao -tenho <iuv~da .em ~eclarar q1;1e foi _precipitado · o en-, 
cerramento, porque ·em uma assemblea onde_ não ha partidos 
politicos~ onde não ha aggremiaçõ-es partidàrias. onde todos 
·se empenham co1n; o mesmo :patriotismo em estudar a questão 
e obter un1a solução que realmente· resolva a verdadeira ·dis
criminação · das renda-s, uma rriaioria de · cinco votos: que tantos 
houve : entre 95 a favor e 90 contra, · expli:ca-perfeitamente que 
a opinião do Cong-resso não ,estava bastante ~rientada .em re-· 

I . .. 



!ação ao assumpto. ( .. 4.poiados~ não apoiados e di·versos 
apartes.) _ 

Tendo de apresentar duas emendas, . que naturalmente 
tinhan1 caracter transitorio, procurei entender-me com o il
lustrado Sr. Ministro da Fazenda, que é~ inquestionavelmentc~ 
o maior rcsponsavel em relação á questão das finanÇas1 que é, 
mesmo. quem, pela natur~za especial de sua· posição, melhor 
.conhece dos encargos e recursos que ten1 o thesouro :PUblico 
(Apoiados) ; e obtive de 18. Ex. .que: par·'a facilitar a organi
zação financeira dos estados, acceitava as duas en1endas que 
tive a honra de apresentar ao ·Congresso~ promettendo-me, . 
mesmo, S. Ex. que, quando tivesse de tomar a palavra neste 
debate, faria esta declaracão. 

_ M.:ais tarde, S. Ex., ou pelo calor do debate ou pelo can
saÇo não poude tocar neste ponto,~ mas auctorizou-me a fazer 
esta declaração no. seio do Congresso. . 

No en1tanto, tive o desg·osto de ver hoje de manhã~ no dis
curso do meu collega. o Sr. Espírito Santo. aue S. Ex. o 
Sr. Minjstro da Agricultura ou ignorava isto oú côn1 con1 isto 
não se achava de accôrdo. 

Sem n1e importar muito de saber até que ponto o Sr. 1\'li
nistro da Agricultura póde levar a solidariedade com o seu 
cóllega da Fazenda, não -sei si neste momento é' r.ealn1entc 
conveniente que se apresente e.sta discordancia en1 um ponto 
.que acho capital e essencial. (Apoiados e apartes.) 

Apesar, po.r conseguinte~ das declarações do Sr. M1nisLro 
da :.Agr:icultura, p·qsso affirmar ao ··Congr-es·so que aquillo que 
eu disse · é a vel''dade, isto é, ·que o Sr. lVlinistro da !F'azenda 
acceita as -duas ernendas · co1no n1-eio de facilitar a órganizacão 
financeira dos estados. 

O· SR. RAl\IIRO B.A·RCELL<>s·-Adn1ira que .. o Sr. Ministro 
da Fazenda acceite es-sas emendas. 

= O SR.' JosE'· MAilrANO (pela o'rdem) - Desejo obter do 
Congresso uma urg~ncia de 10 minutos para urria .e:x~plicação 
pessoal. · · 

· Si V. Ex., por si~ me concedesse essa1 urgencia! eu agra
de.ceria ... 

0 tSR. PRESID&'lTE -. Por ·mim nã.o posso. 
O SR. .JosE' MARIANO - • • • do contrario pedirei que se 

consulte o. Congresso. · 
O .SR. PRESIDENTE -.1\'Ias está tern1inada a hora do expe- · 

diente. e de\re·mos entrar na '()rdep:l do dia. · 
O SR. JosE' MARL\J."'\'!0-· ·Desejava fallar agora para não 

interromper a votação. Precisava dar uma explicação, que tem 
por fim esclarecer o Congresso sobre um ponto que se vai 
votar, ·e creio -que o Congresso não m'o recusará. · . · 

Já dei provas de não abusar da palavra, porque, estando 
inscripto na discussão do. cap. 1.0 da Constituição. fui _dos P!'i
meiros . a concorrer · Ilar.a o ;encerramento da d1scussao. 
(Apoiados.) · 

O Sa.· PRESID&'ITE - Não era melhor na occasião da vo-: 
. fação ? A.ssim, vamos · estabelecer um mão precedente. . . 

o SR. JOSE' 1\iARIANO - Interrompendo. a votação -é que 
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-.-:sos 

O Sn.. JoSE' 1\-!AR.IA.~.o ~ Estou explicando o meu procedi-
mento, Sr . . Presidente. . .. · 

Con1o -dizia. as .duas emendas se contradiz-em, ·e eu não 
desejo que o· Côngresso se deixe arrastar ·pela falsa idéa de 
dar plena liberdade aos estados~ quando essa taxa. 'facultativa 

·só ten1 po1· fim. trazer grandê mal a todos os est.ados. 
(Apoiados.) 

O SR. SERZEDEr..r..o- TerP.i occ.asmo· de den1onstrar que 
não é exacto. · 

O SR .. JosE' MARIANo - Agora, permitta o nobre repre
Stmtante que ·eu~ referindo-me ás revelações feitas por S. R"'t.:
du,:ide, não .da -sua palaYra~ mas de que o nobre Ministro da 
Fazenda tenha · .eu tendido em toda sua latitude a n1edida pro-
posta. · 

O Sn.. SERZEDET..LO -·- -Peço a palavra para · discutir as 
emendas. 

O SH .. JosE' MARIANO- S. Ex., vendo· que ·os estados nãc· 
tinbam fonte 'de receita; vendo, pelo ·que aqui se 2assava, que 
talvez vingasse a idéa· das quotas, não teria ·duvida -em lembrar 
ao Sr. Ministro da Fazenda essa medida. 

üra: o Sr. l\Iinistro, na in1possibilidade de dar ás· outras 
províncias: hoje estados~ os recursos nccessarios de que tanto 
precisam~ não duvidaria em . acceitar a entenda que torna ta
xativo o imposto addicional, rnas nunca os 15 o/o, porque isso 
seria levar a despro.porcionalidade a todas as .praças. 

U.l\r Sn.. REPRESExT-~TE - A ·medida que. V. Ex. quer, si 
passasse, faria. de Peri).ambuco tun emporio. 

O SR. ~TosE' MARIANo ;_ Eu e os meus collegas de repre
sentação por Perriambúco cstan1os dándo Justam.ente a prova 
<:lo contrario do que alleg.a o nobre repr~sentante= que me h<>nra 
.com o seu aparte. E' preciso: :qüe E1- Ex. saiba que o Estado 
de Pernambuco teria tudo a ganhar ·com a t,axa. proporcional; 
poderia~. n1esmo, não acceitar todo o imposto a~ldicional~ . con-

. tendo-se com 8 %. ao . passo que os outros estados · viiznhos 
· teriam tudo a perder. . · · · 

Depois~ · senhores, entendo que a União ·exige, antes de 
tudo, ·que os estados~ sem distincção~ sejam :vrosperos e fe
lizes. E:nt.endo .que não e.stêi no animo da Uniã.o que uns es
tados sejam prosperos e -outros desgraçados . 

.. Nós de Pernambuco estamos dispostos a acceitar a ·me
dida q_ue apresento ou não accei tar ICousa nenhu·ma. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇ.~O . DO TITULO 1°, ARTS. DE 1- A 15 

O Sn.. PRESIDENTE annuncia que vai proceder-se á. vo
tação do tit. 1°, desde o art. 1° até o art. 15~ do projecto de 
Constituição~ e á das_ em·endas offerecidas . 

. 0. SR . . C()STA 1\L<\.CHADO · (pela • ordem) requer· a retii'ada 
· das . em·endas que apresentou;. nn1a ao paragrapho . uni co do 
art. 2° e outra ao art. 3°. 
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·O SR •. A.MERICo ._ Lono (pela . ordent) requer a retirada das 
emendas que apresentou á Comn1issão dos · 21. ficando.:.lhe o 
direito <I e ·rEnoval-as na 2A discussão. 

~on~ultado o Congresso, successivamente! sobre cada um 
destes pedidos~ concede a retirada das refe~idas emendas. _ 

O SR. BEVILAQüA (pela orcZe·m .. ) - · Sr. Presidente, passou 
na qltima sessão -que as -en1endas serian1 organizadas e im
pres5as para serem distribuídas, e até agorà ainda não for-an1 

· dist.ribuidas. · 
O SR~- PRESIDENTE - O Congresso não deliberou que as 

emendas fossem de novo 1n1pressas e <iistribuidas; n1as foram 
jn1pressas no Diario 0/ficial, e a distribuição avuls?- está se 
fazendo actualment.e. 

O SR. PEo.R.O A~iELuco (pela ordem.) requ~r· a retirada da 
cmenrla que apresentou no dia 17. .. 

Consultado o Congresso, é a.pprova-do o rcquerim_ento. 
O SR. VJRGJLIO DAMASro (pela ordern). lembrando que no 

dia 15, ao apresentar_ varias cn1endas: declarou a respeito da 
que se refere ao . ex-Imperador. que podía ser -collocada no ar
t.ig·o 1": ou nas ·disposições transttoriai, requer a ret_irada 
dessa en1enda. a·té entraren1 en1 discu-ssão aqu•~llas dí$posições . 

. Consultado, o Congresso approva o requerinJCnto. 
Procede-se á Yotacão ·e é approvad-a a emen-da da Com

n1issão Especial que manda accr~escentar; depoi~ das .palavr-'as 
- Da organização federal - di-sposições preliminar-es. 

O SR. PRESIDENTE_ declara que vai submetter á votação 
o art. 1 o do projecto e que, sendo approvado, ficarão preju
dicadª's as. tres emendas offerecida-s. · 

QESTÃO DE ORDE~! 

0 SR. CHAGAS LOBATO (pela ordem,) diz que 0 ' estylo de 
todas as assen1bléas tem si-do votarem en1 prin1eiro legar os 
suhstitutivos: com o que aliás éco-non1isa-se tempo. 

0 SR. AMARO CAVALC.-\.""'TI (pé'l.a ordem)' diz que O art. 58 
do Regimento manda votar pqr artigos e: depois, as en1endas 
cada uma . de per si. 

O 'SR. PRESIDE~TE - E' exructamente o que decidi • . O 
Sr. Chagas Lobato disse que é preciso :votaren1-se de preferen
cia os substitutivos; mas os estylos 1que ·conheço são exacta
mente em sentido contrario a isso; nen1 1ha tazão al·gun1a que 
possa ju~tificar o estylo allegado pelo nobre representante. 
!:iãb disposições sobre o mesn1o assum·pto; não h a razão para 
que a d~sposição de uma das emendas· substitutivas sej ª' pre
ferida á disposição do proje~to. Não ha duvida que, acceita 
uma dessas disposições, as outras ficam Drejudicadas; mas, 
para haver econon1ia de tempo, era pr-·eciso 'que a ~Mesa pu
desse adivinhar qual dos substitutivos será adoptado pelo 
Congresso. Gonsegnintemente~ rnantenbo a n1inha deliberação. 

Pro.cedê-$e á votação -do art. 1° do projecto, que -é . re;_ 
jeitado .. 
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Posta a· votos a segriinte· .erneiida ·substitutiva da Corn
missão ao mesmo artigo~ é approvada: . 

, «A Xação Brazileira ·adepta: como 1'órma de governo.= sob 
o regilnen· representatiYo~ a Republica Federativa, e constitue
se~ por união perpetua c indissoluvel das suas antigas pro
víncias; em Estado5 Unidos do Brazil.» 

Ficam prejudicadas as emendas dos Srs. l\feira ·de Vas
concellos~ La tiro Sodré: e Virgilio Dan1asio. 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaração . de voto 

« Declaran1os ter votado pelo art. 1 o do projecto de Con
stituição~ onde se fazia justa e devida referenda ao glorioso 
facto do dia 15 de novembro de 1889. - Lui: de .'ind·rade. -
Espidto Santo. - A.lm:eida Ba·rreto. -Pedro .4.m.erico. _F. 
da Silvei·ra. » . 

Procede-se á votação do art . .2° <lo .projecto, o qual é ap
provado~ ~alvo a cn1cnda da. Comn1issão Especial~ a .qual 
·tan1ben1 · é a-pprovada~ . ficando· prejudicadas as en1cndas dos 
Srs. Vil·gilio Damasio -e Lauro Sodré~ e 1~ejeitada a emenda do 
Sr. Vü~ilio Pessoa e outros. 

Ao annunciar-sc· a votação do paragrapho uníco do art. 2°, 
O SR. ERICO COELHO (pela ordent) - Peço a V. Ex. que 

sujeite á deliberação do Congresso a en1enda do Sr .. João Ba
ptista Lapér, de que V. Ex. esqueceu-se. 

VozES -Votos! Votos! 
.O SR. 1lRESIDENTE - Acabo de verificar o seguinte: pe

rante a ·comn1is5ão dos 21 ~ foi apresentada uma -en1enda assi
.gnada pelo Sr. representante Lapér. Foi rejeitada pela ·Con1-
missão~ e não reproduzida no ·.Congresso. E' a razão por que 
não foi submettida á votação. 

Pare·ce-n1e que as en1endas apresentadas perante a Con1-
. missão e ahi rejeitadas! não adquirem por isso o- direito de 
serem votadas . aqui. (Numerosos apoiados.) . 

Outros n1embr·'os do Congresso apresentaram á Con1missão 
emendas que alli · for:am rejeitadas! e a-qui as . reproduziram. 

_Nen1 o Congresso póde decidir sobre emendàs que não lhe 
:roran1 apresentadas (.4.poiados) ; ficaria aberto esse precedente 
si eu acc·eitasse o requerim~nto. do .nobre representante. (Muito 
be·m; m.uito bern.) · · · . · · · 

O SR. LAPÉR "(pela ordem) - Sr. Pre.sidente~ ap~esentei 
€ssa en1enda perante . a ·Con1n1issão ·.dos 2:1; .111as como no seio
-da Comn1issão se entendeu .que as en1endas que por e.lla não 
fossen1 acceitas devian1 vir ao Congresso e seren1 aqui· sujeitas 
á discussão e votação, por isso não as reproduzi. . ·. 

_.\ccresce ainda que o_s tern1o~ da minha en1en.da são diffe-
rentes dos da deputação flun1inense. · · · 

Procede-se á . votaço do paragrapho uiüco do art. 2°, o 
. qual é approvado. 

E' este o teôr .do art. 2° e seu paragrapho : 
- ~ -Cada uma das antigas provincias formará un1 ·Estado: e o 

antig_o !\lunicipio Neutro constituirá o Districto Federa:'!, con-' 
' 
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f.inuando a ser a Capital da -União~ emquanto outra cousa não 
deliberar o Congresso. -· 

Parag·ra_pho unico. Si o CongJ•esso resolYer a mudança da 
Capit.al. escolhendo. para este fin1~ o territorio, n1ediante 0 
concenso do . .Estado ou estados de v-1ue :houver de desmeinbJ'al"
se~ .pa-ssará o · actual Disb·icto Federal de: per si ·a constituir 
11m Estado.» 

.:\ emenda rla Commissão ao mesmo artigo é assim eonce-
bida: 

.Ao art. 2° - diga-se:" 
Emquanto o Congresso- não ton1ar outra deliberação. 
E' approvado o seguinte art. 3° do projecto: 
«Os estados podem incor-porar-se rntre ~i. subdiYidi 1·-sc. 

ou desmembrar-se~ para se annexarem a outros! ou formaren1 
novo's estados. m(~diante ·acquicscencia das rcspcetiYas lrgis
laturas Ioeaes! em dois annos succcssiY08~ c approvação do 
Congresso Nacional.~ · 

:E' tambcm approvada a segunda enwnda da Com missão: 

«Ao ·arl 3" - subl-itif.uanl-S~"' as palnYras - legislatui·as 
locaes - por - assemblPas lcgi::;lalivas.~ 

E' ainda approYada a seguint~ emenda do Sr. l\fursa c 
outros. 

ACCI'PSCCll te-Se : 
<~:Fica pei·tencendo á União uma zona de 400 leguas qua

dradas situadas no planalto central da R"epublica, a qual será 
opportunamente demarcada para nella estabelecer-se a futura 
Capital Federal.~ o 

Ao ser: annunciada a votação do art. 4°,0 Sr. Presidente· 
declara que acha-s~~- sobre a l\'Iesa un~ _requerimento do Sr. Re
tumba~ apresentado na sessão de 15. do corrente~ pedindo que 
se.ja votado o art. 4<> da Constituição e en1endas dep-ois de dis
crin1inadas e fixadas as leis de rendas da União e dos estados. 

Posto a votos, é este requerilnento re-jeitado. 
O SR. :MIGUEL DE CASTRO faz algumas considerações. 

Procede-se á votação do seguinte ar~. 4°, que é àpprõvado •. 
<~: Compete a cada Estado pro,ver, a ex,pensas proprias, as 

necessidades de seu governo -e- administração, podendo a União 
subsidial-o sómente nos casos excepcionaes de calamidade pu-
bliea.» · 

São, em. seguid~, approvadas as seguintes emendas da 
Con1missão : 

Ao art. 4° supprima-se a paJa,::ra- excepcionaes- e 
substitua-se a palavra - compete - por- incumbe. 

Ao art. 4°, depois da palavrJa-administracão-diga-se: 
-a União. porém~ .subsidiar-á em caso de cala.rriidade publica, 
quando o Estado ou estados solicitaren1. 

E' rejeitada a emenda do .Sr. Tavares Bastos ao art. 4°.: 
O SR. PRESIDENTE annuncia que vai· ser submettida á vo

tação a seguinte · emenda do Sr. Serzedello e outros. 



.Acereseeute-se: 

81\.l\ :-;;;:: ·. 
----· vv ~ 

«O Governo da União as~un1irâ. o pagat!1ento da divida 
passiva dos estados e dos jur·os r·espectivos, dividas· contraJh idas 
até 15 de novembro {}e JSHO. ficando reservada ao Congre~so 
a determinação do n1odo por· que• dever-se-,(. realizar a rrpe-
raçfí.o. · 

QUERT.~-0 DE ORDE~1 

O Sn . .JosE' 1\IL\RIANO (pela ordem) protesta contra a 
existeucia de seu nome na emenda que se vai votar, a qual 
continha du.ag partes. referindo-se a i" aos 15 o/o addicionaes 
e a 2.. ao resgate cabível aos estados; ellc~ orador, c algun::; 
tn~mbros do Cong-resso\ assignaran1 que era sómente quanto á 
:!• parte, a; qual~ aliás, foi destacada. ~ . 

O ~R. PRESIDENTE - Devo iJ].forn1ar ao pobre represen
tante que~ no h11pres~o -q._lC foi distribuído; a Secretar'ia cor·tou 
as emendas para collocal-a.s na ordt~-m da votação dos artigos. 
A cm,•nda tem realmente duas partes~ r:1as a '1 11 <leve ser vo-
tada rcom o _art. 4<), e a 2" com o art. 6°. . 

O 81~. SEnzEDELLO (pela o·rdem,) dá algumas explicações 
c conclue pedindo que o Sr. Presidente ponha a votos as duas 
par·tes da emen-da~ scparadan1entc·. ., 

O SH.. MIGUEL DE·· CASTftO (pcln o1•dem) diz que foi um 
do~ signatarios da emenda de que se trata, ao art. 4\ que con
tinha duas partes, uma relativa aos 15 % addicionaes sobr-e a 
in1portação e outra relativa. ao pagan1ento da divida interna. 
A~signou com relação á· segunda parte, isto é, quanto ao pa
gatnento da divida dos estados. 

-o SR.. ·PRESID&NTE diz q\le a emenda tem duas partes. 
uma que· ~se~-refere ao art. 6° e outra ao art. 4°. 

,o ~-R. SEHiRDEL:r .. o __:. N e1n sequer se re-fere ao n1esmo ·ar-
tigo, · tanto eu tenho razão. . · 

0 SR. l\fEIRA DE VASCONCELV)S (pela o·rtlem,) a_cha que a 
questão le-vantada a .pro-posito da en1enda <lo Sr. ·serzedello 
.ficaria cortada. submettida á votação a en1enda que teve a 
honra de apresentar, que, sobre t~r; as nH~sn1as. iàéas~· tem a 
vantagem de não levantar contesta<;:.ões, por conter linguagem 
mais propria de um te-xto constitucional. __ ....... .. 

O SR. PRESIDENTE - -·~Jubas contêm as mesmas ídéas; 
tanto faz votar-se uma~ con1o outra. Vou~ pois, -submetter á. 
votação a en1enda e peço a attencão dos · Srs .- representantes. 

E' posta a votos e rejeitada a .emenda. do Sr. Serzedello~ 
ficando prejudicada a do Sr. Meira <ie Vas~oncel_los. 

O . Sn .• JosE? l\L-\RIANo insiste pela verificação da votação 
. -da en1enàa do Sr. Serzedello ao art. ·4o. . 

Veriffcada a. vo-tação, recon~ece-se · ter · sido rejeHa-da a 
emenda. . · 

O Sn~ -PRESIDE~TE annuncia a votação do art. 5°. 
« O Governo Federal não poderá intervir em negocios 

peculiares aos estados, salvo: · · . 
·1.0 Para repcllir invasão e~t:rangeira~ ·ou de um Estado 

em _9utro; 
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2. o Para manter a fórma republicana fed€rativa; 
3.0 Par·a restabelP.cer a orden1 e a tranquHlidade nos· e~-

tados~ á requisição dos .pode,res 1ocaes; · 
4.0 Para asseg-urar a execução das leis do Congresso e o 

cumprimento das ::.entcnças federaes. » _ 

O SR. PRESIDENTE - H a pouco~ un1 Sr. representantu 
.reclan1ou contra o facto de ter a Mesa· dividido a votação .. 
:Houve re-clan1ação e. ern conseauencia della. a divisão. E '. 
porém~ disposição do Re.gin1ento- que a votadio seja feita por 
artigos; e, por conseguinte~ vai se votar o art. 5o nessa con
formidade, salvo as emendas que não são substitutivas. 

O Sa. AL~!L.~o - Sr. Preside·nte~ V. Ex. ponderou com 
muito criterio sobre a observação de un1 illustre Sr. repre
.sentante e n1embro do Congresso, que- chamou a attenção da 
Casa para a stisposição do Regin1CJÜO interno~ ·que -estatuia se 
votasse por artig-os~ decidindo V. Ex. qual a verdadeira in-
tclligencia ·do n1esmo. - ~ • ._ , 

= Ora~ quero ponderar a V. Ex.~ appellando para a i Ilus
tração e sabedoria do Congres-so~ que, peló menos~ não era a 
n1inha intenção~ quando dei meu voto áquelle artigo~ que se 
en_t<:ndesse que ama complexidade de institu_ições gravissimas 
devesse ser vot.:"tda de roldão" por -força delle. Era n1-ínha in
tenção que qualquer artigo complexo devia ser votado sub
divididamente, paragrapho por paragrapho; e o art. 6°~ por 
exen1plo~ que contén1 um mundo finançêiro, não póde ser re
jeitado de entuviada em sua totalidade, como tam.ben1 de· en
tuviada não póde ser acceito en1 tudo. (Apoiados.) · 

· Por . isto, a boa hermeneutica~ a intencionalidade patrio
tica~ e . as boas normas parlamentares, ·me parece que dão a 
v ·. Ex. o direitO-de fazer a votação por paragraphos. (Jfuito 
bem.:· rnuito bern.) 

· O Sa. PRESIDENTE - . A regra estabelecida é a votação 
por .artigos: n1as isso não inipede que~ á .reclan1ação de qualqüer 
representante~ se faça a votação por partes. O nobre Deputado 
reclan1a a votação por numeras? : 

O SR. AL~HNO - Sim: senhor~ por paragraphos e nti-
n1eros. 

O ·SR. PRESIDENTE - Mesmo en1 relação a este artigo ? 
O SR. ALMI~o - Sin1~ sÓ1hor; quero pesar individual

lnente o que voto. 
Procede-se~ successivan1ente~ á votação do art. 5o e ns. 1, 

2, · 3· e 4~ que são approva<i.os. 
E' tamben1 approvada a SGguinte emenda da Com!nissão; 
«Ao art. 5° e no n. 3°~ depois da pala\Ta - tranquillidade 

-diga-se; -no::; _estados, <i requisição d.os respectivos go
vernos.~ 

São consideradas prejüdicadas · as en1endas substitu.tivas 
dos Srs. Chagas Lobato, Meira d e Vasconcellos~ J~rancisco da 
Veiga e :Cyrillo de Len1os. 

O SR. CHAGAS LOBATO diz que a . en1enda que apresentou 
contém duas partes ; tendo sido a primeira rejeitada, .entende 
que a segunda parte: contendo matex:ia nova, não está pr~ju-. 
dicada.- -
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O SR. PREsroENTE- Esta emenda realmente contém ma
teria differente, que modifica a disposição do artigo que acabou 
de ser appro .. .rado. E' a emenda ao n. 4 do art. 5°. · 

Posta a votos a emenda do Sr. Chagas Loba to, é rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do art. 6~: . 
E' da co~petencia exclusiva da União decretar: 

·1.0 Iri1postos sobre a importação de procedencia extran-
geira; . 

2. o Direitos . de entrada, sabida e estada de: navios, sendo 
li-v-re o commercio de cabotagem ás mercadorias nacionaes, ~ 
ben1 con1o ás extrangeiras que já tenhatn :pa-go imposto de inl-
portação; · 

3. o .. Taxas de seno; 
4.o· Contribuições. postaes e t.elegraphicas; 
5. o A creação e n1anutcmção de alfandcgas; 

- 6.0 A instituiç~ão de bancos t}tnis~orcs. 
Paragrapho unico. As leis~ actos e RP.nlenças das auctori

dades da União cxecnlar-sc-ão~ em l.od_o o paiz, por funccio
narios federaes. 

O SR.. VrxHAES (pela ordcrn) : requer que o art. 6° seja 
votado por parles. · 

QUESTÃO DE ORDE~I 

0 SR. JULIO DE CASTILHOS (])Cla ord1ern) -Sr. Presidente, 
V. rEx. sabe muito ben1 que o art. 6" do pro.iecto de :Consti
tuição envolve materia attinente tamben1 aos arts. so e 12 . 

Parece-me que os men1bros do Congresso não podem votar 
o art. ·6° senão de accôrdo con1 os arts. s~ e 12. . . · 

·:: O art. 6° refere-se á competencia exclusiva da União e 
o 8° á dos estados. ,. · =--== 

Sendo assim, entendo que o art. · 6° não póde ser votado 
isoladamente com todas as emendas que lhe foram · offerecidas. 
Penso que elle dev.e ser posto a votos en1 prin1eiro logar sem 
prejuiz·O das emendas ·do art. go. · 

Quero dizer que V. ~x. deve consultar o . Congresso si 
devem ser vótados os arts. 6° e so sen1 prejuizo das emendas 
que a ambos. são offerecidas. 

E penso assim~ Sr. Presidente~ porque~ eu e os meus 
com.panheiros de <leputação, estamos disposto·s a .votar pelo 
art. 6°, con1 exclusão do n. 6, que entendemos envolve materia 
·deslocada aqui, mas estan1os dispostos: a votar pelo art. :6° 
na parte que se refere ás . rendas~ sem dar o nosso .voto ás 
emendas que lhe foram offerecidas. . . 

P.or -outro lado, o art. so, definindo a comp·etencia e~clu
siva dos estados, é susceptível de un1a emenda. que nós apre
sentamos como radical, isto é~ como a que envolve· o systema . 
que aos nossos olho·s mais positiva .e mais efficaz:rnente 
realiza o systema federativo. -

Este systema, como acabo de dizer, importa a realização 
pratica dq systen1a fed.eralista, muitq embora perante o Co?J.
gresso dois dignos cidadãos, que n1erecem todo o_meu respe_lto 
pelo seu talento e patriotismo, tenhan1· sustentado . o contrario. 

Refiro-me . ·ao Sr. Mihistro· da Faz·enda c-. ao meti ~_mi.go 
Dr. Ubaldino do .-\.maral.. , , · 
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U~rA voz -'Está fóra i:Ia ordem~ 
O SR ~ ~TLLIO DE CASTIT.;Hos - Est.oil expondo os motivos 

pelos quaes entendo que~ depOiS_ de Vútado O art. - 6~, deve -ser 
. proposto ao Congresso que prefira um dos dojs sy.stemas: - ou 
o da Constituit:fio. ou o cia•que11e d~ quA somos humildes porf.a
dores. 

Não rston, portanto~ fóra -da orden1~ estoú fallan<lo no 
:;(m/ído de bem orientar a ·votação. . (Apoiados e apartes.) 

O Dr'. U.baldino do AmaraL que ainda ha dias Jcvantou-se 
aqui para con1bater este -systeina~ acabou d€' .radicar 'a _ minha 
c-onvicção -de_ que, si não votarmos a emenda que offerecemos 
ao art. 8°. não ficará 1~ealizado o svstema federativo. mas 
continuará . em n1a.teria financeira o -regimen do Imperl.o de-
cabido. _ 

Si a sua argumentação calo_u pcranf:e um ·certo, numero 
de membros do Congre::;so~ não calou no n1eu -espirito e no de 
todo::; . aquelles ·qur ~a bem (.4-pa·rtes ) .CJUP. o systema da Fe
dPra~~ão 5ó póde ser realizado n1ediante. as idéas que propomos. 
(Outros apartes -in.t'e'rrompem, o o1·adm·.) 

Mas eu nãc.l pretendo dcsenvoh·er agora a argumentação 
contraria. a occasião não é apropriada. 

O StL PRESIOENTE - Não posso consentir que V. Ex. 
continue a discutir · a matcria. C4J)oiarlos e mA-nifestações de 
adhe.~ão.) 

0 Sn .. TurJro DE CASTILHOS - Não VOU discutir o as
sumpfo. Sr. Presidente; apenas. provócado por -um_ aparte. que 
me foi dado, procura,--.a fundmncntar a opinião que ha,:ia enun-
ciado. . 

··O que ptetcndo fazer. apenas~ é flrientar a votaçúo do Con
gresso. .:. 

O SR. PRF.SIDE~TE - Peco ao nobre representanfc qu,~ 
formule o seu requerimento :a e ordem. 

0 SR. - JÚLIO DE CASTILHOS - VÓu· formulai-o . mas~ por• 
jsso~ preciso fundan1ental-o. · 

O SR. PRE'SIDE.:.~TE - Comprenende o nobre deputado que 
não posso . consentir . . .. 

O SR. .Jl:JLro. DE . CA~TILHos - Eu esto-u f-aliando pela 
ordem; o .. ~eu 1ntu1to_ e a~enas -procurar um alvit~e que 
n1elhor .diriJa a votaçao, e e esse alvitre· -que e-stou justifi-
cando. (A..pm~te$.) · 

Trata-s~ de· votar o art _ 6°. Eu digo~ este artigo faz 
parte ele um syst.ema consubst-anciado pelos arts. 6°. go e 1-2; 
logo, não podemos vot.ar isoladamente pelo art. 6° e ·por todas 
as emendas. que me foram offerecidas~ e .por isso proponho 
que este art1go seja votado sem prejuizo das n1esn1as emendas. 
conjunctamente com aquellas que foram .offereeidas· ao ar
tig<? so. e dentre estas seja subn1ettida a Y.ntos aquella que 
mais altera o systema da Constituição. 

Ul\r SR. REPRESENTA~TE - Está claro. 
·Q SR. . J"-r.JLIO DE CASTILHOS - 0 art.. 6° póde ser votado 

. independentemente dos arts. SO · e · 12, mas as .emendas que a 
elles foram offereeidas~ não podem- ser votadas· sem que o 
seja o art. so; _e nestas condições~ deve ser votada a emen<ia 
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1nai-:s radica.!, a-quella que ·se destina a substituir o syste1na 
defeituoso~ funesto~ fatal que está estatuido na .Constitui cão~ . . 

O .SR. EsPilUTO, SANTO (pela m·dern) declara que apre
sentou uma emenda ao projecto de Constituição, a qual deve 
ser incluída entre os arts. 5o e ()<>. . 

Entende o oradot .. que póde perfeitan1erite ser collocada 
no art.. 6° .esta en1enda, sen1 prejuâicar~ de n1aneir·a alguma, 
a <iiscrin1inação de tributar os impostos~ ::.ruer por parte. dos 
estados~ quer por parte cta· União. 

O SR •. IPR.ESID&'ltl'E declara que o Congresso acabou de 
ouvir a indicação do Sr. representante Jqlio de Castilhos; 
antes~ porém,, de . pôr a votos este requer·'in1ento~ vai sub
nletter á votação uma · en1en·da assignada pelos Srs. José .-' IV~a
riano, Bclal'mino Carneirú e outros, porque a disposição desta 
emenda ao art-. 6° é mais an1pla, é um verdadeiro adiamento. 

O SR. •R<\.MlH.O BARCELLos (pela m·dern) obsei·va que pelo 
Regimento não se póde votar na rncs1na sessão materia vcn
cid~ caso em qu-_e est~ a e1nenda do Sr .. José Mariano e outros. 
Quando se tratou <i e deixar a discussão do art. 6° para _o ar
tigo 33~ o CongTeSS9 rejeitou ~sse requerin1enLo: que é agora 
apresentado novam. ente em fórn1a de e1nenda. : . 

O orador pede~ portanto: ao Sr. Presidente· que dê cumpri
mento ao Reg·in1cnto. 

O SR. PRESIDENTE - Diz. que o requerin1enLo de adia
Incuto~ de fa-cto. não foi acceito, mas que trata-se pre5entemente 
<le un1a enlenda substitutiva ()o art. 6°~ sobre a qual o Cott
gre·:sso ainda :não se inanifestou, nerh se podia manifestai:~ 
porque agora .é que se vai votar a niesma emenda. (Apo·iados .. ) 

VOZES - Votos ! Votos! 
- . 

Procedendo"""se a vota4ão~ é. reJeitada a seguinte r:n1enda 
dos Srs. José Mariano, Belarn1ino Carneiro c outros: · 

Aos arts. 6"~ 8°, 9°, 1 O, 11 c 12: -· substituan1-sc pelo se-
guinte: · 

Art. Depois de approvada a. Constituic;.ão. o .Congresso 
Constituinte, em acto a-ddícional~ tí-atará da ·discrirninação das 
rendas da União e <los ·estados. 

Procedendo-se depois á. votação do req~erilnento do 
Sr. Julio de Castilhos~ a.fim de que as en1endas~ _referentes. ao 
art. go sejam votadas depois da votação dos arts~ 8° e 12, con
junctêlmente .con1 as enwndas apresentadas a estes -artigos, é 
elle rejeitado. 

O SR .. JuLio DE CASTru-ros ·requer a verificaçao da vo
lação. 

O SR. PRESIDENTE (depois da ve1·l{icáção) ·- O i·equeri
mento foi approvado por 116 votos contra 111. 

O SR. VINHAES (pela Ordc·m.) não obst.ante ter sido ap
provado o rc·qucrimento do Sr. Julio de Castilhos: insiste em 
seu pec~i d<;>.. · 

O SR.. EsémiTO SANTO (pela .. o1:de1n) pede solução <io re
querinlento que fez ha pouco e para que _seja_ ' :otada ~ntes do 
&.rt. 6° s~a en1enda additiva~ . , · · 
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O SR. PRESIDENTE - A emenda additiva do nobre Depu
tado providen~ia~ tamben1. sobre a discriminação -de rendas 
para a União e para os estados. = • 

O Congresso · acaba de resolver que se voten1 os arts. 6~ 
e 8°, ·para de1pois tomar conhecimento õas emendas á disp~
sição <:lestes artigos. Un1a vez que se requereu que a votaçao 
do art. 6° fosse -dividida: si o· Congresso não se oppõe, vou 
faz el-o. · 

Procede-se: successivo.n1ente. á votação dos ns. 1, 2, 3, 4 
e 5 do art. 6°, que são approvados. 

Ao ser annunciada a vo.tação do n. 6. · 

QUEST.~O DE ORDEM 

O SR. JosÉ HYGINO (pela o·rdern) diz que ha un1a emenda 
apresentada pela Commissão.; a este respeito·, que precisa ex-
plicar. · 

Diz a emenda: 
«adiada a discussão deste artigo'>. 
Ist<> quer dizer que a votação do u. 6 do .art . . 6° deve ser 

adiada, por }sso .que o art. 33, n. S, diz: 
<e que é da competencia ·privativa do Congresso crear 

})ancos de emissão, legislar sobre ellcs e- .tributal-os.» 
. Quando se discutiu o art. õ<>. a Cornmissão ponderou que 

se devja ton1ar conhecimento desta n1ateria~ por occasião dê\ 
discussão do -~.rt. 33. · 

Tendo sido approYada a en1enda na Con1n1issão~ pergunta 
sí o Sr. Presidente vai .sujei tal-a 3. vo~ção; no caso contrario, 
requer o adiamento da votação do n. 6 do art. 6°, para quando 
se votar o art. 33, § go. · ~-

0 "SR. TI-IEODt.i"RETO SOUTO (pela . ordem) - Sr. Presi
dente, a votação do art. 6°~ ·parece-me~ não deve ser adia<ia. 
Não ha para esse adiamento razão, nem sob o ponto de vista 
do direito constitu~ional, nen1 sob o ponto de vista pratico. 

No n. 6 do art.- 6° trata-se de estabelecer a these absoluta, 
i.sto é, a con1petencia da União para crear bancos emissores. 
A coo1petencia não póde ser contestada no terreno dos prih-
ICipios. . 

Não vejo: portanto~ necessiõade de adiamento, pois que · 
estas duas disposições traduzem · a m-esma idéa e, entãq, -não 
in1porta absolutamente nada~ . pelo contrario~ convém que 
fiquem .bem expressas as duas disposições fundamentaes; que 
fi..quen1 fazendo parte do direito incontestavel da União, le
gislar sobre .~ unidade monetaria e de medidas. 
. O SR. RAlvllRO 13.:\RC"ELLOS (pela ordem) - A Commis.são 

. não quiz confundir classificação de, renda , com . aquillo . que 
compete ao Congresso. · 

O art. 6o refere-se ás rendas da União e o art. 33 refere.
se á competencía da União' para legislar sobre bancos emis-
sores. . 
. Eis a razão :por. que a Comi:nissão pediu o adiamento do 
n. 6 para quando se tratar do art. 33, n. 8. 

· O art. 6° tràta sómente da discriminação das rendas, e 
que tem a emissão bancaria com. ·essa discriminação ? 
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. A emissã·o bancaria fica bem colloçada ~no art. ~ 33, que 
trata. das_ attríbuições da União; por·tanto, entendo que têm 

· n1uita razão aquelles que pedem, ; como. o: nobre representante, 
que o art. 6° s~a discutido quando se discutir o art. 33, que 
trata da competencüi do c-ongresso e não da discriminação de 
l'endas, que . é · do· que -estamos tratando- agora . . 

O Sr. Ruy Barbosa . (:fflinist1•o · da Fazenda) ~ Sr. Pr.esi
dente, peço á Casa que me releve demor~r por instantes a vo
tação {1:0 projecto; mas é tão grave a materia encerrada neste 
paragrapho do art. 6°, .que considero de minha parte um dever 
de consciencia contribuir~ quanto cabe em minhas forças, para 
'um resulta-do que considero importantíssimo na votação da 
nossa carta constitucional.· . 

As razões adduzidas pelo .nobre -Senador parece-me que 
não colhern. Funda-se o nobre 'Senador em que não se deve 
n1anter un1a disposição cujo resultado -seria confundir em um 
mesrno artigo materias differentes, quaes as que se re.ferem 
a. bancos emissores e á ' compet·encia do Congresso. _ 

s. Ex. :parte de Ulll presupposto inexacto, e é que o con-
texto do art. 6~ só se possa referir á classificação das rendas. 
(Apa1'tes.) Tanto não é assin1, que o § 5°, como bem suggeriu 
o nobre Deputado pelo Pará, · allude á creação de alfandegas~ 
n1ateria. que não se reí'ere á classificação. de rendas. 

· Si; por conseguinte, o Congresso já votou -o §_ 5~, não póde 
por 1notivo desta orden1 transferir a .disposição -do § 6°. 
(.1.poiados. ) 

O que se pretende é determinar quaes as~· materias da com
petencia exclusiva da União; e é occasião, nem vejo -outra, de 
o Congresso -declarar-se franca e positivamente sobre esta 
questão capital para as finanças~ da Republica. 

Ou o. Congresso _ entenàe que pó-de liberalizar esta faculdade 
aos estados, e -deve fazel-o francamente, porque convém que o 
paiz o saiba; ou o Congresso entende que ella pertence exclusi
vamente. á União. 

Não· vejo inconveniente em que isto fique· desde já as-
sentado. (Apoiados. ) · · · · · . · · 

Considero inconveniente, Sr. ·· Presidente, permitta V. Ex. 
que diga, a proposta do · nobre ·senador; e parece-me que o 
Congresso deveria pronunciar-se immediatamente . a este re
speito. 

Quando tratar do art. 33. fica-lhe reservado o direito de 
acceitar ou repellir a emenda propos-ta. (Muitos · apartes.) ! 

· Estou -dizendo que o .voto da Commissão a respeito desta 
part~ do art. 6° não prejulga absoluto o que o Congresso tiver 
de decidir a respeito -do art. 33. Aqui, trata-se . de definir 
apenas as attribuições da União, lá~ as ·attribuições do Con
gresso. (Apoiq,dos.) A emenda relativa ao art. 6° trata da fa
.culdade- <ia União legislar sobre bancos. ~missores-; põr conse
quencia, essa en1enda não é contradi-c-toria com a di'Sposição 
do § 6° do art. 5°. 

V-ozEs - Votos ! Votos ! 
O SR. -~~Ro ·cAv.-u.cA~rTI (pela · ordem) · ~~ ·Creio que 

V- Eoc. vai submetter á votação o ·§ 6° do art. 6°. 
· · VozEs - Votos I Voj,os-I · · · ·· · 
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- ; O :SR. A~rAno .:CAVALCANTI - · Peço a attenção_ de .Y.; Ex. 
, pa1;a ·• a :·_rriinna e~ênda. · . 

VozES ... __:.. V o tos ! Votos ! . 

·: O ·sR..: _JüLIO _DE CASTILHo~ ·--- Peço a palaYra. pela ordem. 
VOZES - Voto:; ! "'\Toto::; ! . . ~ . 

-. . -·· 

. O :Sa. JuLIO D-E CASTILHos - Eu não sei porque alguns 
dos n1eus collega:; não queren1 ·ouvir mais uma palavra que, 
en1bora obscura. é tã·o sincera corno a do Sr. Ministro da ~,a
zenda; não sei ·porque se me quer tirar a palavr3.;. quando 
acaba de ser ouvi-do um dos n1embros -deste Congresso, cuja 
palavra póde set· n1uíto respeitad~ pó-de exprimir a since
ridade de .suas convicções~ n1as, iCOnl ·certeza, não é mais sin
cera do que a nlinha. (Apoiado! e apartes.) 

·VozEs - Votos! Votos! Falle! .Fallc.! 
{) SR. JULIO _DE CASTILliOS - Pois ouvimos silencio-~a e 

·a.ttent.am~nte a .palavra de S. Ex.~ e~ entretanto~ os seus 
a1nigos pessoaes não pern1ittem aos outros a Uberdade de ma
nifestar a nossa -opinião. (Apa'rtes.) · 

.VozEs - Votos ! Votos ! 
OuriL-\S VOZES - Falle! fallc! . (Sus~·urro.) 
O SR. .JuLIO DE CASTlLHOS - Oh ! senhores. não uo:; dei

xen10S dominar pela pai~ao e muito n1enos pefa t"yrannia da 
algazarra. (.:.lb.tito bem,_; apm·tes.: sussurro.) . 

A algazarra -nunc~ produziu argumentos c · n1uito n1enos 
- en1 uma questão como: esla~ em que todos estamos delibcrand<? 
cordiálmente, . como representantes do paiz e- em non1e do 
ben1 publico. (Apoiados.) . · _ 

· .Senhores: eu -dizia ·que sou um dos que entendem que a 
competencia para -instituir bancos de emissão deve caber~ ex
clusjvarnente, ao5 poderes federacs; como aqui se entendeu que 
seria -de cf-feito funesto o ·alvitre de conceder aos estados essa 
competencia?. · · 

Nesse poaío, -portanto: que é -o ponto substancial!. estamo:; 
todos de accôrdo com o GoYcrno ProYisorio e, princi-palmente, 
com o Sr. , Senador pela Bahia. Ruy Barbosa: por "isso 1nesmo~ 
a nossa questão en1 relação ao n. 6 do _ art. 6" não versa sobre 
a n1ateria. en1 sua base~ mas sin1 sobre a -declaração do as-
sunlpto no art. \\0

• '(Apar-tes.-.) . . 
·Este assumpto .foi discutido no seio da Con1rnissão dos 

2-1: am.plan1ente; ·no seio dessa Con1rnissão -triumphou quasí 
unanimemente, posso dizel-o_. o pensan1ento de que ~: ,..~nião~ 
exclusivamente~ devia competir a faculdade de crear bancos 
emissores. · · · 

· :(Trocant-se muitos apartes.) 
Quero manifestar a minha opinião. Xão é con1 a vo

zeria~ .nem con1 o tutnulto que se me · ha li c tolher a palavra. 
·(Rumor.) 

\:-ozEs DA BA~CADA RIOGR.-\.,DENSE - Ha ()e fallar. Está 
no s-eu direito. J · 

O Sa •. JULIO· DE CASTILHOs - Hei de f aliar tão livren1ente . 
con1o f aliou 9 Sr. Ministro da Fazenda. (Runtéi'r.) 

'VOZES DA BANCADA RIOGR..-\ . .-~D~NSE - · Ha -de fall~r: sim ! 
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. ~o Sn.. Ju~Io DE C.."'-STILHos - Hei falTar, repito, tão Ii
vrenJente como faUou .o Sr. Senador pela Bahia. . 

··Ouvimos S. Ex.~ guardando o maior silendo. attendendn · 
üs suas sensatas palavras. Como, pois~ os amigos· exaggerados 
de S. Ex. não querem permittir que eü manifeste a minha 
opinião? (Rumor.) 

.V•OZES - Falle. Estamos a.qui J)~ra ouvn.:.o; v~ Ex. 
póde faUar. · . 

. 0 SR. Jur ... Io DE CASTILHOS - ·Por' que ll10tivo OS nobres 
representantes não me permitten1 que eu articule u1na só pa-. 

·lavra? (Ru1no1~.) · . 

VozEs- Falle! Fali e! 
O Sa. JULIO DE CASTILHOS - Mas, senhores, eu não es

tou n1ostrando hostilidade ao Sr. ministro da Fazenda. Não 
estou pondo em duvida os seus grandes meritos; que sou ·o 
prim·eiro a reconhecer. Como, po-is, ·se me ha de negar a pa
lavra para eontestar uma opiniáo de S. Ex.? (Rurnor.) 

Pe~~o a V. Ex .. si permitte. que solicite dos Srs. Depu
tados a fineza ·de não interrompc~en1 (Grande rumor, que não 
de·ixlt ouvir r.t t:o.: do o1·ado1·.) • .• 

VozEs - Para a tribuna ! Para a trihuna ! 
(0 Sr. Julio de Cast'ilhos a.pparece na t1'ibu.na. Palmas.) 

.Q Sr. Presidente . suspende a sessão ás 2 horas e 50 
n1inutos da tarde~ deixando a cadeira da presidencia·. 
: A's 3 horas~ o Sr. Presidente occupa de novo a sua- ca
deira e reabre a sessão. 

-
QUEST.~O DE ORDE~r 

O Sn.-. A.:M.:\RO CAV.\LCANTI- Peco a V·. Ex~: Que n1e tnan
tenha a palavra pela ordem, porque. eu estava fallando. 

O SR. PRESIDENTE - Continúa a sessão. Ten1 a palavra 
pela ordam o Sr. Julio de Castilhos. (Levantant~se contesta
ções.) 

O SR. AMARO CAVALC'.A.NTI - Eu estava com a pala'\tTa. 
O SR. BEVILAQUA - Peco a palavra para uma explicação. 
O SR. PRESIDENTE- Tem a p.alavra para uma expHcacão . 

. O Sn.. BEvrr..AQUA - Sr. Pres-idente, V. Ex., que tem 
sen1pre· revelado a prudencia, que traz no :seu. proprio· non;1e 
(.4.poiados); V. Ex .• que tem ·dirigido os tr~balhos ~esta Cas~ · 
de n1odo dig·no de todos os louvores ,(J.llt:Jttos ap01.ados) ,. for 
levado agora por um engano quando ·.concedeu a palavra ao 
Sr. Julio de Castilhos. · · 

· Foi justamente o .facto de terem asphyxiado a ·pala'\ITa 
ao representante Sr. Amaro Cavaloca,nti~ .que deu logar ao tu
multo que determinou a suspensão da. s~ssão. . _ . 

Sem razão nenhuma, ao ~aue parece, foi asphyxiada~ como 
diss&.' ·a palavra ao Sr. An1aro Cavalcanti.. Depois. como uma : 
espe~ie de · represalia, foi tolhida a palavra ao Sr. Julioo de 
Castilhos. 

Ag~ora~ que V. Ex. está perfeitament~ inf-ormado da ver- · 
dade:- e ()epois de tern1os ouvido aUencJOsanlentc a palavra 

52 



....;_-sts-·· 

do Sr. 1\Hnistro da Fázenda, V. Ex. resolverá, estou certo, 
do modp cri~erioso ~ digno. por que sempre .tem procedido 
na Pres1dencra. (Mu·dos.apotados .) · 

VozEs - Como costuma. 
iQ SR. PRESIDENTE - Quando dei a palavra ao Sr. Julio 

de Castilhos, tinha visto sentar-se o Sr. representante Amaro 
Cavalcanti e suppunha que elle havia terminado o . seu reque-
rimento. · 

· O SR. A:M.-\RO CAVALCA •• ~TI - Sentei-me, porque não me 
deixavam fallar. 

O SR. PRESIDE.~TE - ~tr,...' vista da informação que acabo 
. de ouvir, v.ou restabelecer a ordem; e como não tenho forca 
pàra restabelecer a ordem no Congresso · OVão apoiados) •.. 

·VozEs - rrem toda a força. (Apoiados.) 
0 SR. PRESIDENTE - . . . sem O concÚrso de todos OS 

seus membros, appello para ·.os Srs. · representantes· do paiz, 
afjnl de me auxilíaren1 na· manutenção da mesma ordem. 
(Jfuito bem!) 
· A sessão do Congresso em tumulto, · como se convertia 
ha pouco, dá uma triste idéa de nós. (.l'lumerosos apartes; 
'muito b·e1n.) Appello~ por consequcncia. para os Srs. n1en1bros 
do Congresso, afim de que as discussões continuem com a 
calma desejada, em vista da importancia do assumpto, de que 
nos occupamos. (Muitos apoiadC.'s.) · . 

U:!\L\ voz- Con1o é dever de todos nós. (Apoiados.) · . . . 

tO SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, pela ordem,. o Sr .• 
Amaro Cavalcanti. (Muito bem!) 

O SR . . Al\tARO CAVALC..-\..~TI . - Sr. Presidente, tendo o 
Sr. representante :pela Bahia mostrado a conveniencia de ser 
votada desde já a disposição contida no- § 6° dó art. 6° do 
projecto de Constituição~ e não adiada para ser tomada em 
·Consideração quando se tiver de tratar do art. 33' do mesmo 
projecto, como . se venceu. n~ Com missão Especial, a mim, 
como · auctor -à e un1a en1enda relativa a esse § 6°, cabia o 
dever de chamar a attencão de V'. Ex. para que, si de facto 
fQsse desde já tomado em consideração e votado o .referido 
paragrapho, tambem o ~ôsse a emenda limitativa. que apre-
sentei. do mesmo. · 

Era justamente para isto ·que eu havia pedido a palavra 
quando, antes de concluir o . meu pensamento, fui abafado por 
vozes de toda a par.te, . e como não sei fallar a meio de 
gritos, nem de trovoadas, aliás exicusadas em um Ca.ngressp. 
onde está a educação (.4.poiados) ~ sentei-me. .. 

Nada ;mais, nada menos J>reciso accrescentar. '(Muito 
õem.) . 

O SR.· PRESIDENTE-. Tem a palavra pela ordem o Sr. Ju-
. · li o de Castilhos. · · 

O Sr .. Julio de Castilhos - Sr. Presidente, lamento o in
cidente que acaba de ter logar: e lamento porque entre aquel
Jes. que mais se interessam pe1a ordem de nossos trabalhos 
tenho a honra de estar comprehendido. (Apoiados.) 

· ·Si esse. incidente sobreveiu, com. certeza,· culpabilida~e 
não tenho-por isso. Usava da palavra, que V. Ex. me haVIa · 



concedido, quando entendi que se proéurava abafai-a e, si 
sou doei~ aos conselhos, á~ exhortacões prudentes, aos dieta
me~ daquelles que podem pensar melhor ··do que eu, sou in
doei!, mesrno absolutamente indocil, a qualquer violencia que 
me queiram fazer á liberdade em cujo exercício esteja (~luito 
bem .. ). 

Foi esta a razão, Sr. Presidente c Srs. do Congresso, 
por que, deante da vozeria que procurava abafar n1inlla hu
rnilde palavra. entendi que devia procurar a tribuna para 
dizer a verdade com a mesma liberdade com que o nosso 
coilega, Senador pela Bahia, Sr. Dr. Ruy Barbosa, havia ma-
nifestado a sua. ·· · 

E, já que esta illustre Asscn1bléa me ouve agora con1 un1a 
attenção que não mereço~ aliás. (Não apo,iados) 

1
• senão pela 

qualidade, ~que tenho. de representante do .paiz, opporei ás 
elevadasc onsiderações do illustre Ministro da Fazenda humil
des considerações que n1e pertencem. 

Tive occasião, ainda ha pouco, de dizer que pertenço 
ao numero aa-quel1es que entendem que a competencia para 
lustituir bancos emissores deve caber. exclusivamente, á Uniã6. 
Considcr() fnnesto, consj(.)sro .fatal o alvitre d·aquelles que opi
nam no sentido d.e que c~sa fa~uldade seja distribuída indis
tinctan1ente entre os poderes da União e os poderes dos es
tados; e este foi o pensa1nento que ·prevaleceu no .seio da 
Comn1issão dos 21, a qual entendeu que a disposição da Con
stituição sobre. o· exclusivismo da competencia era uma dis-
posição verfeit.amente acceitavel. . 

Ao .1nesn1o tempo: porém, a Com1nissão entendeu que essa 
matoda estava deslocada no art. Ô0

, que trata apenas de , 
definir a competencia ·da União para lançar e arrecadar seus 
tributos. O art. 33, .que .define as attribuicões privativas do 
Congresso Na·cional, é a-quelle onde deve estar n1encionada 
essa competencia dos poderes da União; no art. G<>~ não; por-' 
que? Porque este artigo se refere unica1nente ao lançamento 
e arrecadação .de tributos; a instituição de bancos emissores é 
cousa ben1 diversa disto. -

E com tanto mais razão pensou a Commissão, quanto é 
verl.o que á Constituição em tres disposjções ·se refere, rcdun-
dantcn1ente, ao n1esrno assvm:pto. . 

Portanto,. a Commíssão. entendendo que a n1ateria estava 
por demais definida. resolveu que fosse üOnsiderada no artigo 
33, · que é justamente aquelle .que trata das attribuicões pri-
vativas do Congresso Nacional. . . 

Por esse lado, .pois1 parece-me de todo improcedente a 
considernç~ão feita oclo · illustrado Sr. Ministro da Fazenda. 
A materia, sendo deslocada do art. 6°, não fica prejudicada, 
·vai ser ermsjflerada. c talvez ampliada1nentc 'discutida no ar
tigo. 33. Nós, portanto, em ma teria de competencia, não es
tamos em opposição ás opiniões do Sr. Ministro da Fazenda; 
.concordamos· com S. Ex. em que a sabedoria sobre esv~ as-
sumptó consiste em que -só a União J,:lóde ter a faculdade de 
instituir bancos emissores. · 

Em visf.a .Jestas considerações, entendo~ Srs., que a Com
missão do.s 21. que representa, por assim dizer!' o Congresso~ 
porque é composta da deputação de todos os estados. ficará 
completan1ente exauctorada perànte esta Assembléa (!Jluitos 
apoiados e. não apoiados) si o Congresso entende~ que a ~a-
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teria · póde· ser discutida duas ~Vezés. isto é. no art. 6.., e no 
art. 33 . Estas . . COinmissões sãó {)e valor~ po.rque nós . não ele~ 

· ·g·emos àqui a co·n1n1issão . dos 21 para encher tempo; . elege
In·ol-a na convicção de que ella~ na elaboracão de seu. tra
balho~ havia de reflect ir o pen~an1ento predonlinante em cada 
uma· das · respectivas deputações. . _ 

A-ccresce mais uma circ.umstancia importante : é que a 
n1ateria do n. ô do a1~t. ti" não foi discutida. exactamente 
pela razão de que a maioria dos membros no Congresso sup
punha· que deveria ser tratada no art. 33. (1lluitos apoiados.) 

E desde que assim o deliberan1os, con1o vamos ·votal-a 
agora ·? · . 

E porque foi discutida ? Poi·que a n1aioria dos n1ernbros 
do Cqngresso entendeu que ella estava aeslocada, de accôrdo. 
com a mai-oria da Co1nn1issão. (.~fuitos apo-iados.) 

A' . vista ·<Hsso .. Sr. Pre~idente~ entendo que as observa
c;líes do nob!·e Min'istro da Fazenda, mui to embora partan1 
de utn e~pirito illustrado como o seu~ não pro·cedem, e si é 
que S. Ex. procurou an1parar-se no n. 5 do mesmo artigD, 
não é menos verdade que esse ~unparo tamben1 não lhe apro
veita, porque este se refere iá ereação de repartições desti
na-da::; a arreeaoaçãn de impostos de Hnportação~ que ten1 con
nexão c.:on1 a materia; mas o n. G não tem connexão de especic 
alguma. ::: 

E~ parece-me~ si bem que não 1ne seja dado devassar as 
!nten~.:.õ!:S ·:le , :rualqum· pc~ssóa ·C~ :. n1uil.o menos~ do cidadão a 
quem· e:Stão .confiadas as ·finançag do BraziL que~ si o nobre 
l\fi}~istl'o pensa que cieYc ser Yotada já esta disposição~ porque 
ciesconfia que ha nesta Assembléa um grande numero atu?. en
tende qu~~ a faculdade de instituir . bancos emissores não- deve 
compet~r 4 União, peço-lhe que varra do seu i1lustrado es- . 

,pirito semelhante idéa. 
Não medrará aqui un1 pensan1ento tão altamente pre

judicial; penso que aqui ninguen1 diverge sobre este p-onto 
capital de que a emissão bancaria· deva pertencer :á. União~ 
isto é~ que en1 materia de emissão bancaria deven1 predomi
nar os princípios essenciaes da convertibilidade da n1Deda~ a 
au=--enda do n1onopolio e curso forçado. 

VozE:S -. ~,·íuito be1n; muito bem. 
O Srt . .PR;~SIDENTE dií' qne Yai proeeder-sc á vota\:ão do 

requerimento do Sr. José Hygino~ para que ·seja votado o . 
n. 6 do .art. 6°, por occasião de tratar-se do art. ·3·3. § so. 

O Sn .. JosÉ HYmxo (J:>ela rn·dem.) - Sr. Presidente, duas 
palavras~ para justificar o requerin1ento que vou fazer. 

. .Par·r.ce-mc inteiran1ente supe-rfluo o n. 6 do art. 6", 
.porque diz just..arnrmle o que está repetido no art. 33, n. 8. 

Que diz o a1·t.. 6° ? 
Que é da competencia ex.clusiva da União crear bancos 

emissores .. 
Qtie diz o art. 3;3.? . 
Que é da ·competencia do Congresso Nacional legislar 

sobre bancos de en1issão e tributal-.os. 
- · ·O ar~t. 33~ por consequencia~ .contén1 a n1esrüa disposição 

do art. 6° con1 maior desenvolvimento . 
. A suppressão~ pois~ do n. 6 do art. 6° não nltcra. ·o pcn

sa1i1cnto- do -projecto constitucionaL 
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Chamo. a attenção de · V. Ex .. Sr. Presidente. parn este 
ponto: a . Com missão dos 21 membros. incumbida de dar pa
recer sobre .o projecto constitucional, apresentou uma emenda 
ao· art... 33. n. 8. no sentido de substituírem-se as palavras: 
crear bancos de emissão e de legislar sobre elles - por estas 
palavras - leg;slar sobre bancos de emissão . 

Si. ~3ssar o n. 6 do art. 6°, ficar-á prejudicada a emenda 
da Cormnissão, sem ter sido nem discutida nem votada. 

Entretanto, _o Regimento da Casa assegura á Commissão o 
d!r(itO dt~ ·qüe suas emendas sejam dis.cutidas e votadas. 

Pela de!iheracão de V. Ex. fica coarctado o direito da 
r.omrnissão de discutil' suas emendas. · · 

Requeiro, IJt.'rtanto, o adiamento do n. 6 do art. ,no sem 
})J'~.iui..,o . da em~nda apresentada -pela - Commi~são. ' · 

O SR. RosA .JuNIOI-t (pela onlem.) -·Parece-me. · Sr.. Pre
sidente. que a~ razões adduz·idas pelo nobre Sen·ador por Per-
namhneo nãn JWOcedem. · · · 

Tin~rnn:-; or~casiã.() de di·scmtir Iar.gamente o art. 6°. e 
n-«"~red il,o que lodu:; os tnembros do Congresso :viran1 qu a n1a
Lcria contida no proJe.cto constitucional era .identi-ea á do 
art. 33. 

Portanto~ pur·ccr. que o adiamento é um meio de pro-
telar a vot.acão, · . - · 

Por consequencia~ peço a V. Ex . que n1antenha as dis
posições~ que se continúe a votar, como até aqui, ~o.m ·todo o 
rritcrio~ afin1 de que não sejamos interron1pidos ·em nosso tra-
balho. · 

Si a ma teria devia pertencer ao art. 33~ quando se dis
cutiu ·o § Ô0 devia-se ter pedido que este paragrap·ho_ fizesse 

. parte daquelle artigo. . 
Limito-me~ pois~ a p-edir a : V. Ex. que, mantendo estas 

di~nosi~õcs, continuemos·. a votar, sen1 que na votacão haja 
embaraço . · ·: . . . · 

Po·sto a votos o requerilnento · de adiamento, do: Sr ... José 
Hygino. é rejeitado. .· . . · · 

.Procede-se á votação do n. 6 do art. 6°, . sem prejuizo 
rla Pmenda do Sr. Amaro Cavalcant..i, sendo approvado o re~ 
ferido numero. 

E' posta a :votos e rejeitada a seguinte· emenda, do Sr. 
· Amaro Cavalcanti : 

«Si fôr n1antido. como está no projec.to. accrescente-se, 
d~pois das palavras -· - bancos emissores - sem monopolio>>. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) requer · ·votação 
nominal sobre a sua -emenda. _ . 

Consultado o Congresso, não é appr·ovado este requeri-
mento. · 

o SB.. AMARO CAVAIJC:ANTI requer. . a •verificação da vo-
tação·. . . 

Procedendo-se :á verificação, reconheee-se ter Sido_ re-
jeitada a emenda por 118 vot{ls contra 95. . . . 

P.ro-cede-se <i votação · do paragrapho unico do art . .. 6''. 
one <~ annrovado. e. hem assim~ á seguinte emend~. da Conlmls-
são a ·este paragrapho: . . · -

" Accrescente-se :á. palavra - federaes - do ·paragr~a~·!}O 
uni co do art. 6°: - ficando facultacto· ao Governo~· da · D!tl~o 

.ennfhn· a ex~cnção ao dos estados~ mediante annuenCia dest~s · . 
• 
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O Sn. CoELHO E CAMPOS - (pela m·dem) - Sr. Presidente, 
. apresentei vma emenda ao art. 6°, a unica, que se acha con-
. cebida nos seguintes te.rmo~ (lê) : . .. 

- .. Supprin1·a-se a primeira parte da emenda da Commissão 
ao n. 6 do art. 6° c seja consignada. a seguinte disposicão no 
titulo 2°. relativo aos estados~' .. 

""Os ·e·overnadorcs de Estado são agentes naturaes do· Go
verno Federal para fazer cun1prir a Constituição e as leis da 
Nação". 

V. Ex. veja con1o ten1 de submetter á !\rotação esta 
. cn1enda. Ella é generica e manda supprimir a emenda da 
Comnlissão. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda da Commjssão aeaba de 
ser approvada. Conseguintemente, está. prejudicada a emenda 
do nobre Senador. 

O Sn.. PRESTDENTE -A Comn1issão tem ainda uma emenda 
ao art. 6°. l\Ias me parece que a votacão desta emenda deve 
::;er adiada. assim como outra da n1esma natureza. para quando 
~c voiarcni as cl11endas do art. 8°-, na fórma do Regimento, se
gundo Já determinou o Congresso . ·A emenda a que me refiro 
diz o seguinte (lê) : 

"Accrescente-se. para ser consignado nas disposições tran-
sitarias: . .. · . · · 

"Aos-estados é concedida a q1,1ota de 10 % sobre os · jm
posLos de in1portação ·de n1erca-dorias extrangeiras destinadas 
a consun1o no respectivo territorio". · 

· Ao n. 6 do art. 6o ha ainda· uma erl.lenda, restrictiva, do 
Sr . Rosa e :Silva e outros: Ql!e não ficou prejudicada. E' ella 
concebida nos seguintes ~ermos _(lê): · 

"Accrescente-se - exceptuados os bancos de credito 
real". . 

Posta a votos. é rejeitada a emenda do Sr. Rosa e Silva e outros. · · · · · ·· _ 
E' cgnalmente posta a vof.os e. :rejeitada a emenda do 

Sr. 13apt.ista da l\fotta e outros. · · 

QUESTÃO DE ORDEM 

. 0 - SR. JOSÉ MARIANO. (pela o·rdem.) diz que O Congresso 
cst~ todo a,gui reunido, e de pé firn1e; nínguen1 se retirou! 
entretanto. vê que a votação os·cilJa e ouviu apregoaren1-se os 
nu:r.neros 112 e 1~0. '· 

UM SR. REPRESENTANTE - 102. 
O Sn. JosÉ 1\fARIA.:.~o conun~úa dizendo que~ ainda ha 

pouco, na votacão contra os bancos de emissão. havia ouvido 
que votaram 98 contra, 95 a favor. · · 

O SR. NL-\TTA MA:GHADO (1° Secretarfo) - Votaram 118 · 
eontra. 

O Sn .. TosÉ MARLt\NO djz que não é prec1so estas vota
cõ~ sejam declaradas de n1odo a. não fazer pai-rar duvida -no 
e~pirito do C9~gresso~ e por -isso :foi que -pediu lo.go que se 
fzzcssc u . verificação, fosse esta ~prcgoada, como o illustre 
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Secretario o fazia no tempo da Monarchia. ,Entretanto, agora 
abso1~1tamente não se tem feito isto .. 
. . . :Af:sh;n, pois, pede todo o esforço para que as verificações 
se]atr: fcrtas· de modo que não deixem duvida no espi-rito dl) 
Cougre:;so. · 

Declara ainda o orador- que quiz ·fazer uma reclamação 
11a verificação da . votação contra os . bancos de emissão~ mas 
não a fez, para não parecer que queria protelar a vot'ação. 

Havia um meio de evitar estas duvidas, era proceder-se á 
votação nGrninal.: 

O SR. JosÉ l\L~RIANo diz que sabe que é um meio moroso. 
·e laborioso~ . mas. em tae~ casos, o uni co preferiv.el e prati
cavel par~ fwar bem apurada a .verdade · das votações .. · 

Depois de algumas outras observações: termina o orador, 
pedindo desculpa ao Sr. Presidente e declarando .que o seu 
empenho é sómente fazer -com que as decisões do ·Congresso 
tenham todo o cunho de authenticidade e de incontestabili- . 
dade. 

O Sn.. PRESIDENTE de'Clara que a demora que tem havido .c 

em annunciar-se a votação é justamente para pro-ceder-se á; 
contagem exacta dos votos; e dá a palavra pela ordem ao 
Sr. Matta 1\fachado .. 

O SR. 1\fATTA MACHADO uo Secretario) diz que a Mesa tem 
procedido na contagem _dos votos com todo o .cuidado e exa-
ctidão .. , 

O SR. BEVILAQUA_ <fiá: um aparte .. · 

O SR. MATTA MAcHADo não quer levantar a luva .que acaba 
de lançar o Sr. Bevilaqua .. · . _ 

O Sa. BEVILAQUA- Não me referi a V. Ex .. . 
O SR. :MATTA MACHADo declara ·· que todos os mem,bros 

do Congresso que tên1 tomado assento na Mesa, têm sabido 
cumprir o seu dever.. . -

Diz depJis, em resposta ao Sr. José !Mariano, que o re
sultado da votação sobre a ·emenda relativa a·OS· bancos eplis
sores foi de 118 votos a fa<Vor e 95 contra, total '2·13 repre-
sentantes. ·· 

Na votação que acaba de ser annunciada, a Mesa f!.Dnun
eiou 102 votos a favor e 116 ·Contra, total 2'18, mais .c1nco do 
que na anterior .. E' natural que esses cinco representantes 
estivessem então ·ausentes nas ante-salas . . 

Aproveita o ensejo para dizer que a Mesa neces.sita de 
tempo e da ·boa vontade dos .Srs. membros do Congresso para 
poder cun1prir bem a parte penosa da sua missão nas vota
ções; é difficilimo contar rapidamente tão .grande numero de 
Srs. representantes: que votam a favor e que vqtan1 -contra, 
razão pela qual gasta-se algum tempo em annunc1ar-se o re
.sultado da votação. 
· ·Declàra o orador que n~o õVê .offensa ·_ alguma no. que 
a.caba de dizer o Sr. José · l\Iariano~ cujos intuitos compre
hendeu perfeitamente. mas entende de seu dever dar esta ex
plicacão, porque m~itos suppõe:n:_ ser facil. q_uan~_o não é, a 
missão dos secretar10s por -occas1ao das v-otaç_oes. -· 

O SR. B.EVILAQU.-\ (pela _ordem) - Sr. ·Presidente, Q H-
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lu~tre .1 r. s~cretario fez-me a honra de uma. pequena referenc)a 
ao aparte que dei~ e devo uma explicação a S. Ex. 

O i11ustre 1 .. Secret.arjo estava equivocado, julgando que 
eu me referia a S. Ex.~ proferindo meu aparte; S. Ex. estava 
ausente .quando aqui se passou o faeto a que aHudi. 

Foi em uma outra sessão que taxei de electrica a votação. 
EIIa foi mais q~.1~ elcctrica. fi'Jí feita .quasi com a me:;tna ra
pldez com· que ;:,•~ propaga a luz. 

. Nessa oocasião eu disse que parecia querer-se manter, 
continuar o reprovadissimo antigo systema do 3° escrutínio. 

UM SR. REPRESENTA .. ~.TE - Foi uma inJustiça de V. Ex. 
O Sa. Br..:VILAQUA - Eu disse isso na sessão da Camara 

do::: Deputados. : 
U~t SR. RF..r>R.RS'!Th"TAl-1-rE - Ahi mesn1o V . Ex. não tem 

razão. · 
O Sr •. PRRSIDEN1"E - .flt.s outra:-- ~mf'n.-1n.s r~f~r·f'nt.c~ ao art .. 

0'". que não ficaram .pre:iudicadas pela votação do artigo. scré1o 
:-;rihrn~U . icla:-: :i vof.ac;:ão. na f()rma da r!Piib(•r·at:fin dn Cnn;n-~::::::n, 
depoi·~ de votado o art. so. 

Vai-se ,.-otar o a.rt. 7°. ao oual foi offerec-ida esta emenda 
tln:-: Sr·:::. F1·ancisct:l Veiga e Paixão~ que é de rcdacção (lendo ) : 

'<Depois da palavra - crear - acct'escPntc-~c - de qual
·quer n1odo - supprimindo-se as J)alavras finaes - n1ediante 
regulmnent.o::' comn1erciaes ou fiscaes.~ 

Posto a votos~ é approvado o seguinte art. 7o~ :con1 a re
ferida emenda. 

«E' vedado au Governo Federal crear distinc~ões e prefe
rcncias em fa,·or dos portos de uns contra os de outros es
tados. mediante regulamentos commerciaes ou fjscaes. » - . 

o SR. GABINO BEZOURO requer 1que se prorogue a , sessão 
até concluir-se a votação, visto como, ·· antes de h ontem~ per
deu-se um dia inutilmente. 

O SR. PRESIDEN-TE diz que parece escusado o requerimento 
do nobre representante~ por isso que o art. 55 do' R~gimento 
dispõe que a votaçãó não pó de ·ser interrompida. 

'CMA voz - E' o caso da!; ;precauções materiaes (Riso.). 

. - tO .SR. PRESIDENTE - Vai-se votar O art. 8'() (lê) :i 

· «E' da competencia exclusiva dos estados decretar im-
.vostos: · · · 

1.0 Sobre a exportação de mercadorias~ que não sejam de 
outros estados: 

2.0 Sobre ·a propriedade territorial; 
s~o ·Sobre transmissão de · propriedade. 
§ 1.0 E' isenta de impostos no Estado po1~ onde· se expor

tar. a produccão dos outros estados . . 
:§ 2.0 Em 1.898, ou antes. si o Congresso deliherar, cessará{)· 

de todo os dire·it.os de exportação. 
§ 3.0

. Só é lieito a um Es·tado tributar a importação de 
n1ercai:lori~s · ~xtran~eiras. quan-do destinadas a consumo no 
seu territorio. rev,ertendo~ porén1, o producto elo in;1posto para 
o Thesouro .Federab. 
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~-o~sli_. ____ G.~c:L-\ _PrREs __ :r_equer que a votação. -seja· feita por 
nu meros e para-gràphos :·- · - ·-·· -·---~------""""---""-..::-==· -- =-~·= ... ··--=· ::.c·.·o·.-=·=:: .. - ._..,_.,._, , ·.=.-::~ -=.-::.::::·O:: ... __ ,,::-c:: ·::-::.--;::: .· • 

Consultado~ o Congresso approva este requerimento. 
E' posto a votos o n. ·1 do art. _ go. 
O SR. ' SALDANHA ~IARINHO (pela m·dertt. J:t10vimento de 

attenção. )" .Sr. Presidente. de certo un1a das ·mais importan
tes disposicões da Constituicão, que estamos adaptando, é a 
de que se trata nesta occasião. (Apoiados.) . · 

· E' preciso andarmos com muita cautella; não desejo que 
nenhum dos estado~ (ta Republica fi-que sem recursos para 
n1anter-se. Alguns sei ·que estão em condicões de manter-se~ 
outros~ porém~ precisan1 -do concurso da União. · · 
· Pelo modo por ·que está sendo votada a Constituição. tal- · 
vez venhan1os a ter um grande descontentamento~ que já 
11rincipia a sentir-se. (Apoiados.) . 

Temos em Inãos a obra n1ais deli-cada. que o Brazil tem 
tido em ~ua vida. (Apoiados.) 

E~l.ivr~mos SPm·prP. soh a c!is.crrtã·o a!heia; hoje ·ckv('rnos 
P~f.:u· ::;nb a nossa ciist!reção (A .. poirulo): ma.- esta rliscJ·rçãn 
deve conformar-..se com as circumstancias·· do paiz. 

A materia~ pois~ de que nos occupan1os~ é summamcnte 
grave c deve ser tão pensada ~quanto é nec-e~sario {]UC seja, 
par·a -quP~ qna.ndo fôr sanc.cionada por esta Casa, tenha reper
c-ussão favoravcl· e justa en1 todo o paiz. 

De5ejo. Sr-. Presidente~ que a votação d-e:=;te ar·tign se.ia 
nonlinal. (A .. poiados_: muito bem.) · · 

·Não é que nenhun1 de nós tenha receio da sua res·ponsa
bilid~de; mas é preciso: que o paü: saiba~ que nós~ no. d·e..sem
penho elo nosso en-cargo. neste e~~p1nhoso dever que temos a 
cum.prir~ pouco nos importamos eon1 os compromissos~ que
r-emos um homem · são e a Patria salva. Ofuüo · bern: ntuito 
bem.) . 

R·equeiro, portanto~ a V.~ Ex. que se digne consultar; .:a 
Ca~a se consente que a votação seja nom-q.iai. 

VozEs - lviuito ben1 l Muito bem 1 

O Sr .. Nilo . Peçanha (p'!la ordern) - Sr. Presidente. eu 
disse na:discnssão do Reg-in1ento que. -quando se tratasse de ·um 
'POnto capital da doutrina republi~ana, os partidos natural
mente ·haviam de apparecer, dividindo ao ·meio a sociedade 
no meu paiz. · · 

Ain-da vi -que nesta Assembléa não se realizou a triste 
prophecia -dos martyres ideolog-os de 93 - todas as .cabeças 
com a mesma idéa e todos os bracos obede·cendo ao mesrno 
movimento~ 

Lamento~ -entrletant-o, Sr.. ~.Pres~idente.~ rqu e . os rpartid-osl 
apparecam já. quando a Federaçã-o depenàe mais que turl1; 
-da relva da terra. quando a. experie~cia é que no:;; vai dizer 
si o espirito iocai existe ma1s nos estados · montanhosos que 
na planie.ie~ fazendo a nrodnc-ção ampla ou castrada. quando·, 
finalmente. não será principio de ún1a .escola política, ·no n1.0-
mP-nto mais critico para a unida-de da Patria e ·sPú ·credito r.o 
exterior~ . {) salva:dor dos co-mpromisso-s exlistent..es e . .que a 
honra não manda abalar. · 

Assün~ si veJo que se ,-a.( votar em un1a .quesffio d~ deu
trina, vejo tamben1 que . não é opporturia · a· opposiéão dos par
tidos~ e por isso voto :contra o re·querimento do Sr. Saldanha 
1\farinh(). · 
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. '·. 0 -. .SR. c:nfATTA: MACHADO (1° .Secretario) - O.·nobre r.~prc
sentante, Sr. Saldanha Marinho. requereu votac:;ão nominal. 
mas não declarou si essa votação era sobre o artigo ou sobre· 
os para.graphos: O . Congresso já resolveu· que a ~otação se 
fizesse por .. Paragraphos:·e por nun1eros~ Ora, o Sr. Presidente 
acaba de por a votos o n. -1 e, portantC\, desejava que o nobre 
rcpres011.tante me dissesse si era sobre est(} numero que de-
sejava a Yótaciio nominal., . · 

0 SR. SALDANHA MARINHO - E' sobre O substitutivo. 
O .Sn. 1\fATI'A l\L4..CHADO (1° Secretario) - Era essa a ex

plicação que de.sej ava. 
O SR. ARISTIDES 1\f..-iL-\ (pela ordem.) - tO Sr. Presidente 

do Congresso adaptou na vota cão do art. 1 o um precedente 
que~ agora est.á pro....-ado. apresenta n1áo resultado. 

O subst.if:uf.ivo apresentado pela deputação riogranrlcnsc. 
mais generico do que o art. so. deve ser votado en1 primeiro 
Jogar~ mesn1o porque do re-sultado dessa votação é -que de
pende o meu volo e o rle muif.ns onlros Srs. Deputados .sobre 
diversos paragrapl1os do art. 8". 

Por esse motivo, parece-me que o substitutivo apresen
tado pelo nobre 'Deputado pelo Rio Grande do Sul de·vc ser 
votado em _primeiro lagar, c neste sentido faco o meu requeri-
mento.. · · 

10 SR. l\L\TrA l\f.ACHADO (1° Secretario) - A Mesa es
tabeleceu o precedente de votar em primeiro logar o-· artigo 
do projecto! e depois os substitutivos. porque con1prehe~de-se 
que 1é n1uito diffjcH saber qual desses substitutivos, que de
terminam causas diversas, é o mais lato. 

Por consequencia, a determinação da Mesa parece-me ju
diciosa, mas o Congresso ·póde determinar que o substitutivo 
seja votado en1 lJ1'Ílr~eiro lo;gar, e nec:;te sentido n nobre Dcpc
tado póde requerer. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso· resolver a questão por 
mim~ e por isso vou consultar o Congresso . 

UM SR. REPRESENTANTE - . Mas já Se estabeleceu O pre
cedente. Si já temos precedente de votar o artigo em pri-
meiro logar, vamos votar por elle. . 

Consultado o Congresso, é approvado o requerimento do 
Sr. ArisUdes Maia~ pedindo que seja votada em primeiro 
legar a emenda substitutiva., . . 

Consultado egualmente o 'Congresso~ é approvado · o re
querimento de · votacão nominal, apresentado pelo Sr. Sal
danha Marinho •. . . 

O SR. G.ABINO BEZoun:o (pêla ordem) pergunta s:i a emenda 
que vai vetar-se ú ~ubstitutiva de t~do •.> n.~·tige. 

UM SR. REPRESENTANTE - E'. 
O Sn. GABINO BEzOúRo acha que isso não é regular e neste 

sentido pede .. explicações á· Mesa. . . 
O Sn .. lVIATTA MACHADO {1° Secretario) - Sr. Presidente, 

o substituf.jvo apresentado ao ·art. 8°, e que vai ser votado~ 
refere-se a attribuições dos estados ·quanto á cobrança· dos 
impostos. 

. ~ 
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1\fas o· art. so contém uma idéa diversa desta., , e me pa
rece qu.e · V. Ex. deve esclarecer os· men1bros do Congresso, 
declar2ndo previamente· si a approvação -deste substitutivo, 
como s ~ · acha concebido~ prejudica. em <!.bsoluto o art. 8'\ ou 
. Si. fican1 .salvas neste &.rtigo · as disposições · não contidas no 
. :,Substitutivo. (Apoiados e apa7~tes.) . 

No art. go vemos um paragrapho que detern1ina o se
~ in te: (lê) : 

~§ i. o E' isenta de impostos·, no Estado por onde se ex
portar.» 

Ora, isso não se refere de modo nenhum, á discriminação 
das rendas, mas é uma disposição importantíss-ima, que não 
póde ficar prejudicada, o o Congresso tem de fataln1ente ma-
nifestar-se sobre ella. · 

Requeiro, poriànto, a V. Ex. que, si o substitutivo fôr 
approva.do~ não fique prejudicaào este § 1° do art. 8°~ ·qne 
se refere a matcria. n1uitissimo . differente e de grande alcance 
c in1portancia . . 

10 Srt. RAMIRO BARCELLOS - Como signatario da emenda 
substitutiva, vou explicar o nosso pensamento, que~ aliás, 
pôde ser conhecido si lordes, log~ adeante, o art. 1 O. 

A en1cnda é substitutiva, mas não in1porta a destruição do 
~ 3°, e apenas do i o e 2°, porque esta disposição está consi- . 
gana da o art. 1 O. · -

. De modo que, si approvardes a emenda, não fica por 
isso cada Estado· gravando a e:xportacão dos outros, o que ~ 
prohibido no art. 10, e fica, assin1, salvo o § 1° do art. 8°. · 
. O: ~SR. Jo.io PIN:a:EIRo ~ A ·compr.ehensão si:m-ple;; do s.ub
stitutívo é. esta: votando-se a favor do substitutlv·o do 8r. Dr. 
Julio de Castilhos~ a· U-p.ião ficÇ\. unica e exclusivamente com 
os impostos do art. 61). tudo o. mais passa para os estados. . 

Este é o pensamento que está no substitutivo, e peço que 
se leia. ~ 

· Votado o sUbstitutivo, a União perde todos os impostos 
que não sejam os do art. 6°. (.4.pa1~tes.) -

E, para qu'e votel110S COlll clareza e . com pleno co:a.heci
mcnto de eausa, peco a leitura do substitutivo.· 

101 Sa RAMmo.BAnc.E.iLos- Pois o resto foi o que o nobre 
· representante não quiz dizer. 

O nobre repre~entante não disse tudo. .Não obrig~mos. a 
União a ficar- só con1 os reour$os do art~ 6°. Na nossa emenda 
consignámos que, quando forem insufficientes estes recursos, 
daremos outros. . · 

Foi isto o que faltou ao nobre respresentante dizer. 

O SR. · Jo.:to . ~PINHEIRo - A questão resolve-se coro a lei-
tura máterial do substHutjvo. - . . 

Ü ' Sa .. PRESIDENTE declara que, approvada a emenda sub
. stitutiv.a, fica- prejudicado o art. ~ . 

Procede-5e á votação nominal da seguinte emenda 
substitutiva ao art. 8°, apresentada . pelo Sr. Julio de Casti
lhos e outros :· 

-
"E.' da comp~tenci~ excclusiva dos · estados (lec:r~tar qual-
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q~er i~1posto qu~ não e~t.eja .e~mprehendid~··n~ art. 6°, e· que · 
,,,_,mlD=SeJa--=--contrario~~·ás-"':.dlspOSiçoeS''"da.,"'~Constltutção~~······-··=""''"~'-· ~''"'""' 

Respondem sim os Srs. : . . 

. Francis-co Machado~ Lêovigildo Coelho~ Joaquim . Sarmen
to; Paes de Carvalho. 1\fanoel Barata. João Pedro. Cunha Ju
nior~ José Secundinó .• José! Bernardo. José Sirrieão. Frede
rico Serrano, Vü·giHo ·Dan1as'io. La•pé-r. .Sa·ldanhn. 1\i2;r•in~lJ.o: 
Silva Canedo, Silva Paranhos~ Joaquin1· ·ll\tl.urtinho. Pinheiró · 
Guedes, Esteves Junior: . Ramiro Barcellos. Pinheiro Machado . 
.Tulio Frota, Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues~ Nina Ribeiro~ 
Pedro Chermünt, Matta Bacellar, Casimiro Junior!' Nogueira 
Paranagu<i. Nelson. Barbosa Lima. Almino Affonso. Pedro 
Velho!' 1.\'f.iguel de Castro, Amorim Garcia. Tolentino de Car
valho~ Rosa e Silva, .João Barbalho, Gonçalves Ferreira, .José 
.Mariano. · Almeida Pernambuco. .Juvencio de Aguiar. ..u:tdré 
CavalcantL Baptista da Mott.a •. Fróes da C:ruz, Alcino· Guana
bara. Sam,paio Ferraz. Aristides Lobo~ Antonio ülyntho. J~eo
ncl Filho~ Chagas Lobato. Alexandre Stoklcr·. !Dutra Nicacio. 

: Ari.stidcs 1\:Iaia~ .Pallcta~ .João -de Avellar, Raymundo · Ban
deira~ Annibal Falcão~ :Pereira Lyra~ Meira de Vasconcellos, 
.João Vieira, Espírito Santo~ Bellarmino Carneiro, O'it.icica, 
Gabino Besouro. Zama. Santos Pereira. Custodio de 1\fello. 
Urbàno· Marcondes. l\fanhães Barreto~ Oliveira \Pinto. Joaquim 
BI·eves. França Carvalho. Luiz 1\Iurat. Ferreira. Pires. Mar
tinho Prado Junior~ Angelo ·Pinhefro, ·Mursa~ Carlos Garcia, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões~ Guimarães Natal, Edu
ardo Goncalves. Fernando 'Simas, Lauro Müller. Carlos· Cam
pos, Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira 
r1a Costa. Antão de Faria. Julio nP. n~.stilbos. · Rorges . cJP. Me
deiros, Alcides Lima, Assis Brazil. Thomaz·· Flores·; Abreu; 
Homero =Baptista~ Rocha O$orio, .Qassiano . do Nascimento. 
Fernando Abbot, Demetrio Ribeiro, Menna _Barreto. 

Respondem não os Srs. : 
Joaquim da Cruz, · Theodoro Pacheco, Elys·eu Martins, 

Joaqu.in1 Catunda. Bezerra de Albuquerque Junior, · Theodu
reto . Souto. Olive.ira Galvão. Amaro Cavalcanti. Almeida Bar
reto.· .João · Neiva, Firmino · da Silveira~ José :. Hygino, Pedro 
tPaulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, IGoelho e Campos, . Tho
maz Cruz. ·Domingos Vicente; Gil Goulart. ·?\fionteiro de Bar
ros. Quintino. Bocayuva, Braz Carneiro~ Edu'ardo \Vandem
kolk~ João Severiano. Joaquim Felici-o. Cesario Alvim~ Campos 
Salles~ Joaquim de Souza. Aquilino do AmaráL Ubaldino do 
.Amaral, Santos Andràde. Generoso Marques~ Raulino Horn~ Es
tevP.s .Junior. Luiz Delphino. Indio do Brazil, Lauro Sodré; In
nocencio · Serzedello. Costa Rodrigues, Pires Ferreira, l\fartinho 

. Rodrigues, Bezerril, .João Lopes~ Justiniano Serpa~ Frederioo 
Dorges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos. Nasci
n1ento, LoPes Trovão, Mayrink Furquim Werneck, Domingos 
.Jesuíno, Thomaz Delphino. Badaró~ João Pinheiro, Pacifico 
Mas·carenhas .. Jacob da Paixão. Francisco Veiga. ~M·atta Ma
chado. co·sbi. Senna,. L~mounie·r. Gonçalves Chaves, Americo 
Luz. FeliCiano :Penna. Viotti. Epitacio Pessoa. Pedro Ame
rico·.· Couto Cartaxo. -Sá Andrad·e. Retumlb!a, João . Siqueira, 
Luiz de Andrade . . Theophilo dos Santos, :Pontes de Miranda. 
Ivo do Prado. Oliveira Valladão:- Augusto de Freitas. Paula 
Argollo, Tosta·. Seabra, Antonio Euzebio, :Corrêa Ra;hello, Ma-
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noel Fu1gencio, Astolpho Pio~"~arlos das· Chagas,· Domingos 
Hocha, Costa Machado, Domingos Porto~ Ferreira Ra~ 

''·=--==JjeJJo~- =-:Bu·eno::cc=de·-·-Paiva~=·loão=--=-Lu-iZ;-· · Bernardino= d e--oCam_::--===·=: 
pos, Francisco GJjeerj o~ :Moraes Barros: Lopes Chaves: J)o
n1ingos de Moraes, Adolpho Gordo. Carvalhal. . Paulino Car-
los, Costa Junior~ Rodrigues · Alves~ .Moreira ·da Silva, ·Ar
thur Rios: Garcia Pires~ · Ma~colino Moura, . Paula . Gui
nlarãe~, Milton, Francisco Sodré, Dionysio . Cerqueira, 
Leovigildo Filguéiras, ·Barão -de. S. Marcns, Barão de Villa 

·viç:osa. Prisco Parais·o, Muniz Freire, Athayde Junior~ Fon
seca Hermes, 8ilo Pecanha, Viriato de Medeiros, Virgílio 'P.es
soa, Almeida Nogueira, Rubião JJunior: Antonio Azeredo e 
Marciano de Magalhães .. 

E' . rejeitada a emenda substitutiva por 123 votos con
tra 103. 

V ên1 á Mesa as seguintes 

])p~Jaramn:; que votámos contra a cn1enda do Sr. Senasio.!. .. 
. Amaro Cavalcanti, por Julg-ai-a perfeitamente ociosa~ por
quanto é; sen1pre attribuição do Congresso ct-etern1inar o typo 
hancario con1o entender. 

Sala das sessões. 22 de dezembro de ü390. - -4.~ristides 
Lobo. - 1'komaz Del{ino. - Lau·ro Sodré. 

Declaro que votei contra o paragrapho 6° do art. 6°. 
jSala GO Congresso Nacional=- 22 _de dezembro de 1"890.

Sanl"os Pe,reü·a. 
-

Declart.; que votei contra o art. 3° e reqq_eiro que ·seja 
inserto na acta de hoje o meu voto neg:ativo,- na ,fórma do 
art. 30 do Regiz.nento. 

-
Sala das sessões, 22 de dezembro de 1890. - Alrnino 

Alvares Affonso. 
Declaro· que votei contra o artigo 3o do projecto de Cons

tituição. porque o reputo uma ameaça imminente aos. peque
nos estádos. que por elle ficmn expostos a desapparecer e an
nullar-se no seio da União, sob .qualquer especioso pretexto de 
falso patriotismo. Requeiro ,pois; na fórn1a -do artigo 30 do 
Rcg·in1ento interno, que seja inscripto na acta de hoje o n1eu 
voto negativo; e o faça publicar no Dia1·io OffiC'ial, para en1 
todo o ten1po constar. 

Sala àas sess-ões do Congresso Constituinte, 22 de de
ZClnbr·o de 189'0. - Almino ,4.lvares Affonso. · · 

DecJaran1os ter votado pela emenda ao art. 4°, que pas
sava a cargo da União o ·pagari1.ento das dividas dos estados: 
contrahidas até 15 de. novemhro :de 1889. . . 

S. R. - A1·thu:r Rios. - F. Sodré. - Barii.o de S. J1ar
co.'l. - Paula. Guimarães. - Augttsto de Freitas. -·- A .. J..lliltnn .. 
-:- Jgnac'io Ro'rte.'l. - A. Euseb1~o. 
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· Declaramos que -votámos · pela emenda ·que dá aos es:.:. 
= =:=o,taàos·=:!:5:-::::.o/'e=dad mpor.tacão-. e .,pelo::-J)againento., das . dividas. pas.;;. . _ 

sivas dos · n1esmos até 15 de noven1bro de 1890. 
· · · Sala do Congresso, 22 de dezembro de 1890. - Santos 
Pereira.: Bellarmino Carneiro.: Pe-reira Lyra; Sm·aiva; Custo
dio de 1J1ello e Raymundo Bandeira. 

O Sn. PRE~~DENTE - Diz que~ terminada a hora, levanta-
se a sessão ·~ · 

Varios Srs. membros do Congresso protestam que .a vo-
tação não pó de ser interrompida. · 

O Sr ~ Presidente designa para a ordem do dia de amanhã 
o seguinte: 

Continuação da votação do titulo 1 o da Constituição e 
en1endas correspondentes. 

Continuãç·ão da 1lt discussão do .projecto ·de !Constituição. 
Levanta-se a se.ssão ás 5 horas -e 10 minutos da tarde. 

15:l SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1890 

Presidencia do. Sr. Prudente ele Mm·aes · 
., 

Ao meio-dia fez-se a chan1ada, á qual respondem os 
. .Srs- Prudente de Mor·aes, l\fatta l\1achado~ Paes de Carvalho, 

João Neiva, Serzedello, Costa Rodrigues, Eduardo Gonçalves, 
.Francisco 1\'Iachado, Leo,rigildo Coelho, ~T oàquim Sarmento. 
Cunha Junior~ José -secundino, Manoel Barata: Antonio Ba
ena, Joaquim . Cruz~ Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, 
Joaquim : Catu:nda~ Bezerra d·e Albuquerque Junjor, T.heo
dureto Souto~ . ·José Bernardo~ Oliveira G1alvã<;>, -~aro · Ca-· 

. valcanti~ Almeida Barreto, Firmino da Silveira, . José Hygino, 
José Sin1eão, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bas
tos~ Rosa Junior, ·Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio 
Damasio, Ruy Barbosa, .Saraiva, Domingos Vicente, Gil ,Gou
lart, · l\'Ionteiro de Barros, ·Quintino Bocayuva, Laper, Braz 
Carneiro, Campos 1Salles, ·Ubaldino do Amaral; Santos An
drade, Generoso 1\far.ques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Del1)hino, Ramiro Barcellos, Pinheiro :Machado, Julio 
:b.,rota, Cesario Alvim·~ :....utlerico JLobo, Eduardo Wandenkolk, 
Saldanha 1\Iarinho, Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva 
Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro 
Guedes, U chôa Rodrigues, Belfort Vieira, In di o do Brasil, 
Lauro. Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Cherm·ont, 1\iatta 
Bacellar, Casin1iro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de 
Carvalho, Anfrisio Fialho, Nelson, Nogueira Paranaguá, Pires 
]ferreira, 1\:Iartinho Rodrigues~ Barbosa Lima, ""Bezerril, João 
Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, José ·Avelino, 

·José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho. 
-:Miguel Castro, Almino ·Affonso, Amorim Garcia, Epitac1o, Pe
dro Americo, André ·Cavalcanti, Sá Andrade, Retumba, To
lentino de Carvalho, Rosa :e . Silva, João Bar.balho, Gonçalves 
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buco, Annibal Falcão, Meira de ~Vasconcellos, Pereira .de Lyra, 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, .Espírito 
Santo, Belarmino -carneiro,. Theophilo dos Santos, Ponte-s:=.de 
,Miranda, Oiticica, . Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladão, Feiishelló Freire, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, 
Tosta, . Seabra~ Antonio :Eusebio:- Zama, Garcia ·Pires, :Mar
colina ·Moura, Arthur Rios, Santos Pereira, Cuslodio de ~Iello, 
P3ula Guimarães, .iYiilto~ Francisco Sodré. Dionysio Cer
queira, Leovegildo Filgueiras, Barão de S. Marcos, Barão de 
Villa Vi-ç.asa, Prisco Paraíso, Muniz Freire, Athayde Junior, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano 
Marcondes, l\fanhães· Barreto1 Cyr1llo de Lemos · Oliveira 
Pinto, Viriato de Medeiros, Joaquim. Breves, Virgilio· Pessoa, 
Domingos J esuino, Lopes Trovão, Rodolpho Miranda, Almeida 
Nogueira, França Carvalho, Luiz .Murat, ,J3aptista da l\iotta; 
Fróes da Cruz: :Alcindo Guanabara, Erico· Coelho, Sampaio. 
Ferraz, Furquim \Verneck, Thomaz Delphino, Vinhaes~ May
rink, Jacques Ourique, _-'\ristides Lobo, Conde de Figueiredo, 
Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel Ma
gal~ães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Jr..cob da Paixão, Ale
xandre Stóckler, Francisco da Veiga, Gosta Senna, Lamounier, 
Gonçalves Chaves, Americo· Luz, Feliciano . Penna, Viotti, 
Dutra Nicacio, Ferreira Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, ·Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Do
mingos Rocha, Cos.ta Machado, Domingos Porto, P~lleta, João 
de Avellar, Corrêa Rabello, Bueno de Pai'va, :Ferreira Pires, 
Luiz ·cte Campos, Martinho Prado Junior, Bernardino de Cam
pos: Francisco Glicerio, lVIoraes Barros, Domingos de Moraes, 
Adolp.ho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Paulino 

: Carlos, Costa Junior~ ltodrigues Alves, Carlos Garcia, 1\toreira 
da Silva, ·Ruhião Ju..nior, . Fleury Curado, João Pinpeiro, 
Leopoldo ·Bulhões,. Guimarães - Natal, Antonio Azeredo, Cae
tano de . Albuquerque: Belarmíno de Mendonça, . Ma;rciano de 
JHagalhães,_. Fernando Simas, Lauro Mül1er1· Carlos dtf Can1-
pos, Schimtdt. Lacerda Coutinho, Victorino Mçmteiro, Pereira 

· da fosta, .Antão de Faria, . Julío de Castilhos, Borges de Me..:. 
deiros, Alcides Lilna, Assis BTasil, . Thomaz Flores, Abreu, 
Hpmero Baptista:, Rocha Osorio, Cassiano do · Nascimento, _ 
Fernando ... A.bbott, Demet~io ~ibeiro, Menna .Barreto, Amphi- -
lophio, . João Pedro. · · · 

-~re-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. Floriano Pei- · 
xoto, ~..,erreira Brandão,· Leandro lt!aciel, Alvaro Botelho, Al
fredo Ellis, Cesario Motta Junior . e Medrado; e, sem . causa. os 
Srs. Rangel Pestana, Ennes de Souza, . Tasso Fragoso, Ber
nardo de :MendonÇa, Santos .Vieira, Alberto .Brandão, Francis
co Amaral, Barão de Santa Helena, Luiz Barreto, .Antonio 
Prado, Joaquin1 Felicio, Couto .Qartax:o, João :s:everiano, e Er
nesto de Oliveira. . . 

E' lida- e posta em discussão. a aeta · da sessão ante
cedente. · 
. · O Sr . Gabino Besouro - Sr. Presidente, hontem tive a 
honra de apr:esentar. ~ :requer:iplentQ pedindo pror.ogaç.ãq 
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da sess~A vor duas horas, e V. Ex.~ dando uma interpretação 
d.:fferentc da que cu dei, ao art. 55 do Rcgin1ento. eonsidcrt.•u 
superfluo o n1eu requerünento. Ent:.;-etanto~ quando havia 
nun1ero 1para continuar o trabalho da votação dos artigos do 

· titulo 1° da ·Constituição, vi con1 surpreza ser suspensa a· 
sessão, sob o pretexto de .ter soado a hora para a conclusão 
dos trabalhos do Congresso. . 

Este n1otivo~ portanto~ consignado . na . acta. não está de 
accôrdo, nem con1 a resolui;ão de V. !Eh., nem eom a · inter
pretação dada ao :art. 55 do Regim-ento. (Apoiados.) 

Tem_-se . fallado muito, aqui, em parlamentarismo, e eu 
vejo, na suspensão da sessão de honten1, um dos seus synl
ptomas ... 

UM..-\. voz - Começa. 
. O .SR. GABINO BEsouRo-· . . . e fez-me lembrar ·· os ten1pos 

idos da ;Monarchia; ·em que, após. uma votação de- confiança 
ao Governo, suspendia-se a sessão para que .este descançasse 
nos louros da victoria colhida no convívio de seus an1igos. 

Tem-se fallado muito- en1 que não trabalhamos; .entre
.. tanto, suspendeu-se a sessão sem votar-se o titulo 1° da Con-
stituição, quando, aliás, ainda havia tempo para isso. · · 

. t'.rem-se dito. tambem. ser um symptoma do parlamenta- · 
risn1o o interess·e e a ins.istencia com que os men1bros deste 
Congresso têm discutido a Constituição; mas eu vejo antes 
este symptom:a nos proprios actos eontradictorios dos n1em
bros do Governo~ que, sendo 0s auctor_es e promulgadores da 
uma Constituição onde se eream incompatibilidades para suas 
pessôas, vêm aqui vota~ esta mesma Constituição. 

UMA voz - Ainda · não .. está ::. approvada nesse ponto· 
OuTRA voz - Mas: ha incompatibilidade moral. · 
TERCEIRA voz - ·.:A' qual não se pódem eximir. 

_ 0 SR. GABINO BESOURO - Vejo, ainda, O parlamentariSIUO 
nos actos contradictotios do Governo, que; afastando de si 
toda a responsabilidade,_ isto é, estabelecendo a doutrina da 
irresponsabilidade ministerial com o fim de n1atar o ·par- :;:; 
lamentà.rismo, vem fazer aqui ·questão de confiança· (.Apoi-
ados.) . ·. 

Reclamo e protesto contra o levantamento da sessão de 
h ontem e contra a declaracão constante da acta~ de · que assim 
S(~ procedeu por haver dado a hora. Faço justiça a V. Ex., 
Sr. Presidente~ porque não foi quem esteve na Presidencia; 
n1as ~presento a reclamação, para que se i'a.ça constar da acla 
o verdadeiro ~otivo da suspensão da sessão. 

O :SR. PRESIDEN'J.1E - Da acta consta o re.querünento do 
nobre Deputado que acaba de · fazer a reclamação, para pro
rogação da hora~ afim de se -continuar a vota-ç-ão do capitulo 
1 ". do pro.jecto de Constituição. Eu respondi ao nobre Depu
tado que seu requerimento era escusado, visto como, en1 vir- · 
tu de da ·disposição _do ·Regimento~ a votação não podia ser 
interrompida· ·Tive, porén1~ necessidade, em . consequencia de 
cansac.o~ de deixar a Presidencia na ultiina parte da sessão. 

O Sr· Vice-Presidente, que não conhecia a disposição re
ginlental, levantou a sessão ás cinco· horas da tarde·, por jul- . 
gar que cst.ava termina.da a horà. F(li isso um eqüivocn: ·ma~ 
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eonsia da acta o i·equcrüncnto cio nol•rc ·Depuhttlo e a soluc;ão 
que deu esta Pre~idencia. Assim~ fica ~af.isfcita a rcc_:,an}a<;.ão 
de· V. Ex. . 

Xão havendo mais quem pe~a a palavra, é approvada 
a acta. . . 

E~ lidCI. posto em di:5Cl1S$áo. e sem debate ap.proYado . o ::; 
pareeei~ n. 2. desle anno~ da Comn1i::::siio nomeada para _·cn1ittir 
1 'lJinião sobre o pedido ·de li-cença do Sr. ])e:putado. pelo Es-
1.<.-:.do de Serg·ipc. Leandro Maciel. -e que conclue no sentido tle 
ser concedida a licença requerida-

V6In á Mesa as seguintes 

Decla'rar;õe.'i de votos 

Dcc1aramos que Yotán1os pela cme11da do · a1·!.. -1", qtw 
eont'(•t·e :í. União o pag-amento das d ividus do~ estado:;. cuuf.r·a.
Jiida~ at/• o dia 15 de noven1bro. 

::-'. ·H. •. -· Jfarcolin.o Jlowra. - Bar,_í,o de Villa. V-içosa. 
Tirf!ilio Do.ma.sio. - Lem:irtildo Filuuci'ra.s-

Deciaro que~ si c:slh:csse presente hontem\ quundo :.;.-~ 
p:·occdia áv.)l,3.~.ão non11nal sobre . a Cinenda substitutiva tlu 
:Ur. .lulío de Castilhos. votaria - nlio. 

. Sala das Sessõe~~ 2:3 -de dezerübro de· J890. - llodolzJlto 
;J}iranda. 

Declaro que na votac-ão do art. SC) da Constituição o 
nu~:30 voto foi a favor do substituthro do Dr. CastiJhos e não 
c.mno c~t.~:L no Diw·io O{fiçial. 

Sala do Congresso~ · 23 de dezembro de 1890. - · E8tev,.:s 
Juuior· 

.-• 

. Dedaru que votei contrâ o sulJsUtuLivo do art.. 8'\ of
f,Tceido vcl'·' · Sr ... Tnlio ·de .Castilhos e outros Srs .. roprcsen-
1 nnl.e:-::~ nüo por adnlittir o princi•pio da cumulação ·de , in1-
postos~ couden:nado inlplicitamente . _por este substitutivo,_ 
mas. ~in1. porque elle fundava o systema financeiro da Re
publiea ::;obro o proprio criterio do projecto constittWional, 
acceitando a ba~e casuist.ica elo art. Ô0

, con1o um dos tcrn1os 
de s1m clas~Hi-eação. 

Istu r> os to~ votaria. vela. e1ncnda, ·si o plano do ar-t· üu 
::'O L'f1·es~e Ullltl. radical lllOClifiC:tÇãO, de mOdO qUC a diSCl'Íllli
ll<lÇâO de rl•ndas viesse a operar-se sob.r:e a base de syst.cmas 
per r e i l.arncn te distin-ctos. 

S. ~~. - 23 de dczen1bi·o de 1890. - ·- }.foniz F1·eire. 

Vol.el cuiül·a os artigos da ConsLiLuit·ão que re!)arl•!m !'.. 
nmleria l.ributaYcl entl'c a União e os estados·, por enf.en.dcr 
que o ~y~lnma do pro.jecto infringe o principio federativo ~ · 
" ,, i1nit"un'..!llte lesivo aos estados~ expolia11do-os dos· recm,.:u;; 
j lld ispensavcis t't sua exis~encia · autonomka c expondo-os 
ü rtdna e 1niser.ia· No n1andato que me foi conferido. pór. · 
meus conterr·aneos. não ··,'eiu· incluiõa a faculdade de aggTaVal" 
por e:Sse n1odo a situacão financeira {lo Estado de · Pernam
buco~ já ntuito precaria~ e de con1pron1etter o seu futuro, e 
tampouco de subscrever a sua exauctorac,:ão, cerceando-lhe as 
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prerogativas mais importantes en1 materia constitucional 
e como que reduzindo-o a simples territorio ou colonia · da 
União. ~ João Ba-rbalho. 

O SR.. PRESIDENTE - Faltan1 apenas cinco n1inutos para: -
tern1inar o ten1po -do expediente. Está inscripto o S1~. Senador 
Theodureto Souto, que só póde fallar ci~co minutos, salvo 
si o Cong~·es:5o pro rogar a . ho1-a _ 

O. Sr Theocturéto Souto - Sr_ Presidente, procurarei 
não· exc.eder os cinco nünutos e manter-me dentro do Regi
mento. 

A representação cearense, Sr .. Presidente, qu~ndo honte1n 
1nanifestou-se a. respeito do resgate da. divida dos estados 
pela União. votou contra a emenda que tinha sido apresentada 
nc·ste sentido, assignada por diversos representantes do · Con-
gresso. · · . · 

1\las, Sr. Presidente, para que não paire um só momento 
sobre as intenções da representação cearense a suspeita de 
qualquer 1notivo que não seja .perfeitamente justo, a pre
sumpção de qualquer preconceito, venho trazer uma de
claração assignada por todos nós, afim de que fique consi-
gnada na acta· · 

· Nós votá.mos naqnella occasião contra a emenda, porqur~ 
a .reputamos prematura, antes de uma votação formal sobre 
a discriminação das rendas dos estados e da União. 

0 ·Srt. JUSTJNIANO. DE ·SERP.A - Apoiado. 
O ·sn. TIIEODURETO So1:.:-ro __. E. sobretudo. achando-se su

jeita a votos a emenda apresentadá pelos distinctos represen-· 
tantes do Rio Grande do SU:l, approvada a qual, teríamos de 
di2er, em vez, de -- a União ·pagará a divida dos estados - os 
estados pagarão a divida da União. · 

São dois systemas perfeitamente differentes, c que co
mêcam a accentuar duas tendencias partidarias explicaveis 
na. vida dos paizes regidos pelo systema federativo. 

Achavamos, pois, inopportuna a approvação de uma 
cn1enda que, em termos absolutos, estabelecia para a União 
a obrigaoão de ·pagar a divida dos ,estados, antes de se saber 
quaes as rendas da União e dos estados~ antes de feita a djs
eriminação em virtude das differentes disposições cons;..; : 
titucitonaes· · 

Além disto, nos pareceu que esta questão poderia ser co l
locada. pertinentemente: en1 um debate orçamentario, quando· 
se tratasse de calcular a receita e f~ar as ·despesas federaes. 

Não é, portanto, rigorosamente uma questão constitu
cional .e organica~ mas: antes, uma questão cuja opportunidad~~ 
melhor caberia na discussão das leis ordinarias. · 

E' por isto ·que a representação cearense votou neste -sen-
ti~. . . . 
, .· Devo declarar~ em nome dos meus collegas, que, com
qu~nto·. sobre , o Ceará· não pese nem um ceitil de divida· pas- · 
siva, nem fluctuante. nem consolidada, estan1os dispostos a 
acompanhar·· .os nossos· collega.s de outros estados na repre
sentação nacion.al~ .em todo e· qualquer systema justo e ben1 · 
ordenado ·que tenha por fim acabar com as grandes responsa-
b.Hidades .''Quê oneram os estados. · : · . 

~Além disto, tenho um motivo pessoal~ e.é que cogito com 
putros col~egas e1n um plano financeiro que tem por fim 
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solver as dividas dos estados senl necessidade de lcvantar.;..se 
um emprestimo externo, n1as coril os nosso·s· proprios re
cursos,. com as forças internas do ·pa)z. 

. Por isto pedi a palavra para apresentar. esta declarae.ão 
que vou enviar á 1\fesa. (Lê.) • . 

Con1. .esta declaração a representacão cearense ainda 
visa wn· alto· ob.iectivo e é. consignar a sua predilecção ·~$
·signalada pela União,· pela identifieacão de todos os elementos 
nacionaes, collooando no mais alto ponto de vista., em uma 
região superior, em que tem. residido e:· deve perfeitamente . 
residir, a idéa da Patria 4 (Muito ben-z,.) . . :v tE}m á 1\fesa e é lida a seguinte 

Declaração de voto · 

Declarando, para que se insira na acta. re:;pectiva, que 
votámos contra a emenda ao art. 4°, relativa ao pagamento 
da divida dos estados pela Uniãa, sómente por achal-a pre
Jnatura antes da discriminação das rendas estabelecidas pelo8 
arts. 6° c seguintes, e, hem assin1, que, comquanto o Estado do 
Ceará não tenha divida passiva, votaremos por qualquer 
systema racional para o resgate da divid~ dos outros estado~ 
pela União, quand-o o julgarmos opportuno. 

Sala das Sessões do Congresso Nacional, 23 dcdezernbro 
de 1890. - Theodu1·eto Souto. - Bent.ardo de !llaaalhães. -
Be:;e'l'i'il. -·João Lopes. - F1·ede_rico Bo1•gcs. - Gonçalo 
de La{Jos. - 1llarUnho Rodrigues. - J. Catunda. - José Be
'Dl:laqua. - 1-: ele Se1·pa- - Barbosa Lima4 - José ;lv{!Uno, 
em confirmação do voto anterior. 

Varios Srs: representantes· peden1 a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE diz que, estando terminada a hora do 

ex:pcdicnte, . vai passar á ot'dem do dia. 
O SR. AMERICO Loso requer prorogação da hora do e:xpe

diente por cinco 1ninutos, para apresentar uma n1ocão sobre 
o grande facto de ha·ver sido approvado h ontem o árt· f o . da 
Constituição, que decretou a RepubUca · F.ederativa dos .Estados 
Unidos do Brazil. · 

Consultado!' o Cong·resso concede ·a. pro rogação pedida. 
O Sr. Americo Lobo - !Ilustre i&. Presidente do Con

gresso -dos Estados Unidos do Brazil . 
Hontem, sem duvidá nenhuma, que no relógio do ten1po 

Jnarcou-se uma nova éra, firmando o grande facto da procla
~ação da Republica Federativa dos Estados Unidos do Brazil. 

Este facto, que nos deve· erieher a todos de jubilo, é un1 · 
·::lcouLeci.mento que não póde nem deve passar desapercebido. 
E' que o Brazil antigo~ as vrelhas iilstitui~es ~sboroam-se 
e os antigos n1oldes cedem logar á bella aurora que se inicia. 
E~ assjm que estou . convencido de que os 21· estados da ;patria . 
Braziléira não terãó duvida em commemora1.. o facto que · 
hontem teve Iogar~ e que é o laço sacrosanto da sua perpetua 
união: quando mesmo o sol morrer ou a teiTa. desappatecer 
no final cataclisma, estou certo, espero e desejo . que a~ 21 
cõnstêUacGes constituirão iiõ nucleo da nova :nebulosá. ainda1 . 
p. imag'em ·restaurada e querjdã. éia Pàtria ! · · ... 
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~!as i5so · não é · devido 5L~m·ente aos esforcos dos propa
g-andi.stàs . da Republica Brazileira~ novos prophetas ·a quem a 
multidã.o coroava de louros . e ea"\:u~rava ú suor da froni.c 
e0n1 a tunic.a da. esperane-<i~ n1as~ tambem!' á explosão do pa
triotisn1o.. do soldado e do marinheiro~ . que souberan1 dar ao 
n1undo o esen1plo de uma revolucão ·sen1 ~angue! onde suas 
Jiay:onetas se· tornaram para-raios do despotismo. · 

Eu~ pois, como Brazileiro!' não posso deixar de dirigir af.! 
Exercito e á Atinada todo o . reconhecimento . que 1ne va1 
n'alma!' e peç;o permissão a V. Ex ... Sr. Presidente~·- para pro-· 
pôr ao Congresso a moção que envio á !VIesa. 

Ven1 á Mesa. é lida e apoiada a seguinte 

Moção 

· O Congr·esso · do::- Representantes dos Estados . . Unidos do 
Brar.il exara um voto de J)erenne louvor ao Exercito e á .Armada. 
'·nacional ·por terem coroado o santo ideal dos martyres de 
n0~sa. liberdade e o monumento de nossas glorias 1mmorre
l'lõüras con1 a proclan1acão rla Republica Federativa~ aos 15 de 
novembro de 1889. e passa á ordem do dia·~ scienl.e c consciente 
de que. a rparte armada da Nação sempre manLer;i . a Republica 
respeitavel e jnviolavel. e garantirá · a paz ·e a tranquillidade 
necessaria ao exercício de todos os direitos. 

Sala das Sessões do ·congresso Nacionat 2:3 de dezembro 
de 1890. - _4,merico Lobo. 

O SR. PRESIDE:\'"TJ::- Na· 1'órn1a do H.egjn1ento. e::; ta m·ocão 
só pód~ ser dada para a ordem do dia seguinte~ s(b Co~o-resso~ 
a requerimento de algum de seus membros: em dia anterior 
assin1 ·o decidir· 

, O Sr.. AMErtiCO LoBo - .Não havendo. naturalmente. dis
cu•são, peç_o que a moção seja votata immediatamente .. 

O SR· PRESIDENTE - ·E' contra o Regimento. 
O SR. A:vrERrco LoBo - - Então requeiro que seja dada 

para orden1 do dia de amanhã. . 
Cõnsultado, o Congresso approva este requerimento. 

. O ·SR.~ PrXHEirto GuEDES (J.lela ordem) requer por cjnco 
1111nut~s pro~ogação da hora do expediente: }Jara justificar 
uma 1nd1caçao. 

Consultado~ o · Congr_esso rejeita ·este requerimento. 

ORDEM' DO DIA 

'\tOTAÇ.to DO TITULO 1° DA CONST1TUIÇÃO 

Continua a vota~ão do titulo 1° do l)rojecto de Consti
tuição e das emendas. 

·o . Sr. Serzedello (pela o-rdem,) - Sr. Presidente. pedt 
a .palavra para requerer que V. Ex. consulte o Congresso si 
me permit.te a retir~da da emenda que apresentei ao art. · g.o ..... 
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Depois da Yotação que presenciámos. hontem, relativa. 
á en1enda apresentada J)ela bancada ;rio-grandense. sobre a· 
discriminação das rendas, creio que a rejeic;ão dessa • emenda 
:importou, sen1 duvida alguma, a rejeiÇão ·da idéa · apresen
tada pela mesma · illustre -representacão, e parece.:. me, por -
consequencia, Sr. Presidente~ que estamos lia conting·encia de 
votar o art. _ so tal qual. se acha; Inas não resta duvida- tamben1 
de que não satisfaz elle. a todos os -estaoos _ do . f;ul, e · mu1t.o · 
rneno.s aos do Nort.e, alguns aos quaes ficam absolutámente -
sem recursos. · · 

E' preciso; Sr. Pre.s1dent.e~ que as deputações dos -estado~· 
fayorecidos tenhan1 bem firme e · ben1 accentuada en1 sua 
e.onsciencia esta ídéa- não ].)odemos ter Federação~ acce1tand.:; 

· o art. so nas condições en1 que está. Parece-n1e, :pois, que 
só nos resta o recurso de procurar n1edidas de caracter tran
silorio que resolvan1 o probferoa. nestes prüueiros annos, os 
zr1ais difficeis, por .seren1 os annos de organizacão e en1 que 
tudo ~~ instavel e cheio de diffi.cnldades. . 

tE~ tninha. convicção que tcren1os de voltar á en1enda. já 
l'~jeilnda, relat.h·a á divi<là dos t>st.:uros . .:\cr-edito. rncsmo. que. 
na segunda diséussão_. ella ha-de voltar á discussão, c hn-d(· 
pas:;ar. si outro ·recurso tnelhor não fur lembrado. 8urpee·
henl'.l~Ú-mc. ::;cnhores. ·a r-ejci~üo dessa emenda · e que depu., 
iücõcs, con~o a do Ceará_, illustre por · n1uitos ti tu los, deputação 
que p~rtence á esse Estado generoso, cujos filho:- CI)BtnnHHn 
Ievn.r o gcnio de Slla actividade a torlo o sertão~ que essa 
tl,·,m: a,;;1". errio QlJO. sô por não t~r. divida~ o seu l~sto.rlo, ,-o-
1 n.:-:~~~. cerrado. contra a emenda. 

U:\'1: Sn. RI~PR.ES~NTAN'tE dá nrn ~:tparte. 

Alguns senhores Deputados do Ceará affirman1 nãn ser 
n:-;se o motivo ~~ sim~ considerações de outra orden':l. 

O SR· SERZEDELLo - Xão estou · contestando. nem fazendo 
. ai-Iusãq alg·uma aos meus nobres e ctistinctos collegas. :Eston 
affirinando o que .é real e conhecido - a ·deputação do Oear<:i 
votou Loda contra a en1enda~ (ES,pero, pois, que~ . em falta de 
outro meio. voltando essa emenda á discussão. ha-de ser· 
acceita, porque resolve em ·parte a questão~ senao para o::-: 
estados que não .~têm divida~ pelo menos é um grande recurso _ 
para a· maior parte dos esta.CJos do Norte e para alguns do Sul; 
e~ fallando soibre este assun1pto~ ·sr· Presidente~ ·sou con1-

. pletan1ente insuspeito~ porque, é preciso que o Congresso o 
saiba, pertenço a um Estado qne.. com a discrin1inação ela 
renda consignada na Constituição ou na en1enda rio-g·ran
dense~ con1 esta ou sem aqueUa rnedida transitorja~ póde· vi
ver desen1bara.çado. (A .. poiados.) .Minha _po~ic.ão~ · pois! aqui 

-é de patriotismo: é a posição dos que- querem· a União~ dos 
que queren1 a F~ederacão. (Al)O'iados.) . 

St~. Presidente~ nestas condi~ões, direi que~ si o illustre 
Senador .. o Sr. Saraiva. __ a quen1 -cabe a palavra· na segunda 
discussão en1 prin1.eiro logar, não se apressar em restabelece!· · · 
a sua en1endá., que é salvadora. para muitos estados, terei 
eu de restabelecei-a. si outro recurso melhor não fOr lembrado. 

· Mas! Sr. Presidente~ para n1ostrar que · sô quero at.tender 
ús circumstancías dos est.ados, que com e.s.sa discriminaç:.io
fican1 impossibilUados de viver (ApoiaclosL peço a V. Ex. que 
conslJ.lte a Casa ·.si me· permit~·e â re~irada da -ez:neuda que 



apresentei, relativa ao art. 8°~ e que cOnsigna . impostôs 
de importação até 15· %~ rons facultativamente, a todos os 
estados, para dei~ar apenas na téla da , .. discussão a emenda· 
apresentada pelo · i Ilustre · "deptttado · por Pernambuco, .. o 
Sr. José :Mariano~ emenda :que, inquestionavelmente: não .con.
sulta os inter~ses exclusivos do meu Estado, como estou 
certo de que não . consultá os ·interesses do ~tado de S· Paulo, 
mas na qual, por patriotismo, hei de votar, porque é o un!co 
meio de dar vida a muitos estados do Norte;. e. si estes fi
carem · ·sem · recursos~ anemieps! teremos a an~rc.hia ou o 
desn1embramento e não a- Federação. E' a questão do Norte e 
dn. Patria que se vai resolver. (Mui to bem.) 

Consultado, o Congresso consente na retirada da emenda 
do S~. Serzedello. 

O Sr. João de Siqueira (pela ortlern) - Sr. Presidente, 
lendo hoje o Dt"a·rio Official, vi" que alguns representantes 
df.l Bahia haviam feito a declaração de terem votado a favor 
da emenda: estabelecendo 15. % addicionaes sobre a impor
tacão. Entretanto. essa emenda não foi votada, em virtude da 
approvação do requerimento feito pelo illustre representante 
do Rio Grande do Sul, o Sr. Julio de Castilhos, pedindo que 
as emendas ao art. 6° fossem votadas com o art. 8.0 

. 

Esta é a explicação que p·eço a. V. Ex.: si acaso foi ou 
não votada a emenda que consigna· a percentagem uc 15 % 
sobre os impostos de importação, visto haver duvida; pela 
declaração feita pelos dignos representantes da Bahia e pu~ 
blicada no Diario Oficial. · · 

O SR. PRESIDE!'l--rE - De accordo con1 a deliberacão to
mada hontem pelo Congress9, as emendas relativas ao art. 6°~ 
em quasi sua totalidade, ficaram adiadas, para serem vot.adas 
depois da votação .. do a~~- so, na fórma do ::requerimento do 
Sr. Julio de Castilhos.. , Algumas . emendas: anipliativas ou 

. restrictivas do art. 6.0
· foram votadas hontem mesmo, segundo 

a.~; notas tomadas pêia Mesi; boje serão votadas todas as- o.utrag 
~mendas cu,ja votação ficou adiada em virtude desse reque-
rimento. ·· :::.. · -

·- -
O Sn. · JosE~ l\iARIANo (pela ordiem) - Sr. Presidente, 

hontem foi rejeitada uma emenda substitutiva d-e outra . que 
foi apreseni ada pelo Senador pela Ba.hia, o Sr _ Saraiva. 
Pergunto a V. Ex. : Está preJudicada esta ultima?' Parece-mP. 
que não, e por isso eu pedia que fosse ella submettida á vo-
tação- · 

O SR. PRESIDENTE- Si foi rejeitada hontem a emenda ... 
O Sn. JosE:- l\íARIANO- Não foi rejeitada hontem a emen

da; foi rejeitada uma substitutiva~ apresentada por alguns . 
representantes. 

O SR: PRESIDENTE. - Si a mesri1a idéa estava consignada 
na emenda substitutiva: está, pela· rejeição, prejudicada a 
emenda _do Sr. Saraiva, C?tt qualquer: outra que contenha a 
mesma 1déa~ : · 

O Sn. JoSE' 1\L .. uu.-tNo - Quando cai o substitutivo. vota-se 
a emenda; é o. que peco que se faca. . · . 

0 SR. PRESIDENTE - 0 nobre Deputado não tem razão .. 
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O SR. JosE~ , l"IARIANo - Não ha Ílisso ilÍconveniente; porqtie,. 
si o pensamento · do 1Congresso é rejeitar~ votará novamente 
contra, e não , haverá · duvida. · Mesmo quaúdo · houvesse repe
tição ·de· votação, I)arece~me que seria melhor. essa repetição, 
quod abundat non nocet, do que prejudicar por-:qualquer. f~r~a _., ... ;;.~---::_· 
o direito dos representantes.:: 

Assim como V. Ex.· costuma dar interpretações .liberaes, ·eu 
espero que, neste · caso.· quando se trata de. uma questão vital 
para os estados~ quando devemos saber quaes as disposições · 
francas, .definidas do Con.sTesso, V. Ex-., segu~do as ·pra~es 
estabelecldas, submetta. á v.otacão a emenda -do Sr. Conselheir~ 
Saraiva, visto que o q~e oahiu foi o substitl!tivo.· 

O SR .. PRESIDENTE -Ainda não chegou a occasião de vota
rem-se as emendas,. e, entretanto. o. Congresso .lá tem ouvido 
diversos discursos, pedindo-se a palavra . pela ordem.. O 
Sr. Deputado por Pernanibuco requer que seja votada uma 
emenda do Sr. Saraiva, apesar da idéa consigna,da nessa 
emenda ser· a de outra substitutiva rejeitada pelo CongreSSQ. 
_1\ Mesa não póde attender a esse requerimento; a, · idéa está : 
vencida, pouco importa que seja na emenda de Pedro ou de 
Paulo. (.4.poiado.~-) Entretanto~ si . o nobre Deputado quer, 
consultarei o· Congresso. Não posso sob minha responsabili
dade submetter á votação uma idéa vencida. 

O Sn. JosE' l\1AniA.1'o.lO .:-- V. E:\: p6de consultar o Con
gresso, no desejo de ver ·resolvida essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Apenas estabeleco o :recurso, é, no 
dia. em que me sentir mal co116cado nesta Cadeira, sei o ea
mínho que devo seguir. 

VozEs - Está perfeitamente collocado . 
. O SR. PRESIDENTE ---=.Ao crue· acabo de ex-pender eccresce 

que ~ entre as emendas apresentadas ao Congresso- não ha 
emenda ncnhun1a assjgfnada pelo Sr. Senador Saraiva. O Sr .. 
Senador Saraiva::mandou á Commissão dos 21 algumas emen
das; . essas emendas foran1 rejeitadas por aquella Commissão ~ 
.não foram reproduzidas no ·congresso; não fora~ . portanto, 
discutidas no Congresso .as emendas do Sr. : Saraiva; conse
guintemente, por mais esta razãor não posso admittir o re

. que:r-imento do nobre Deputado.. (1.lfuitos apoiados.) . 
·O Sr. R_uy Barbosa (Minist·ro ·da: Fazenda)· (-pela ordem) 

- Sr. Presidente, peço a V. Ex. que n)e releve occupar a àt
tenção da Casa por alguns momentos. 

Estou persuadido de que ·. todos os membros 'désta Assem
bléa ·se achan1 possui dos por um mutu o senthnento commum 
que a todos nós tem dominado e .ha de dOininar àté ao fim 
deste debate: o an1or aos estados de que son1os filhos é ·di
rígi-do e subordinado pelo amor ii União!' pelo ân1or á · grande 
Patria Brazileira~ cuja ·manutenção firme e segura depende 
da nutonon1ia e prosperidade cíos estados. 
. · Obdecendo a esses sentimentós; senhores, parece que 
todos nós teremos qu& ceder um· pouco; quer no nosso; amor 
proprio, quer quantoo ao interesse particular do respectivo . 
Estado~ para chegarmos a uni accordo que nos permitta levar 
ao fim o proj ecto de Constituição como obra' capaz,·de ·satisfazer 
ás necessidades do paiz e :is aspiracões republicanas. · 
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Todos n6s saben1os. que os csfados do Nori.P..,. en1 gi-andc 
parte dos estados da União~ a n1cu ver infundadatnente. n1a~ 
~~m -_ ,t.odo o . caso -receo~os da insufficiencia dos recurso::; qu~ 
o projecto de . Constituição lhes assegm.·a. I>Ugnan-r. cmno ~~! 
pugna por un1à taboa de salvação~ pela concessão dos tncsJno~ 
1·~curso~ que lhes pernüt.tan1 transpôr esta epocha. ·de 1-ra.n
. si~ão. · cheia de difficnldades . ·e receios. en1 que teren1os de 

· lneta1: .com a · nossa 1·alta de educaeãó politica~ e falta de 
edücatão.· de espirito · local na administração~ que con~titue 
a base da Federação. · -

· · 'Si por n1inha parte! ~enhores! tenho sustentado c esLon 
conYencido -de que os recursos concedidos pelo projecto s5o 
~ufficient.es · aos estados (i'~ião apoüulos) ~ todavia! perdocm
·me '\'V".· ]U&~::;.~ ·estarei di~po:;.;l.o a _proeurar. e acho que 1.-cH:Io:-
uôs · devemos. procurar~ um accilrdo que nos possa levar a 
·nma dC".'liheratão con1n1nn1. (.-t]udruln . .;;). Por minha parte de~ 
claro (}'11~ !13. e~eolha cnt.r·e .cfni:.; mnl(l~ a ~vit..ar, isto é .. entre 
:'alvar a Uni ::to. :Sah·ar· a RApu hl icn. a m·g·aniznção r·P.puhlienna. 
n · n~gru.var · c.ert.os f~ (lct.ern1inados }mpostos. como o ilnpo~to 
da irnJlrwt:H.:ãn. :t~~hrt c]U~ nfio drvemos -ht·~itat· c•m ac~ceitn.r· (l 

~··g·unrfo aiYit t'l... Por· i:;::.:n. 1·om o m~u yotn apoiar-P.i a. f•tnPnd:t 
rlo · ~r •. ro~~~ l\lal'iano. qu~ l'gtnlwlrci~ o inlfH)~t .o ilf' : u·. l/f' ntl
ditiomws ~ohr1 .. a. irnpnr·taçfio. unif'm·m~ '~ oJJri;.mf.fu•i:t c•Jn r·~·
l:t,:iio a todn:O; o~ e:o;tn.do:: (Jiu-ito bem.). potYJUC nw par·N·~ íJlll' 
o primeiw, alYil.r·P acaJ·J'I'•I-arja ti('seg-unldad~ não enmpal iYPL 
(~·nm· ú .~f·nl inwnto d" fr·aiN·nirlndr~ qrH .. rfcy(l Jigal". todn:: .-.~ 
.-·~I.:Hlo~ :í UnHín. (Jittilos opt,iaf.lu.~.) · 

Born \'Pjtt qnc ·ha rc:-r·ta .-Iifficulchtdc na d~slJ•ibniç:.fio dc"·~u~ 
hnpr1~1.11. Yi:"lf• qul" nrm fnrlo~ n~ es1ados lt}m portos r :11--
!'a n rlega :;. '-- · · 

~13:- p-.fa (~ u.n1n. qi.w.sf.ã() srcundaria.· que;:;t.ão modu..'J j"ar:i
*.~r_uli~ que dcn~ ficnt· rp:::ervada á a.s~emhl(~a oJ'(lina.r:ia. pnr:qrH~ 
íh:l. nH~io o c~ · -rar.e1' a.-- sua arrecndação naquclle.s -cstnJlo::;. 

ParrcA:-Tnf\ qn., .a arJopç:.ão rll"5ta mPrJi.da (• ' hn:-!-r:O ria . ltnJ·
mrmin~ da· qual só . bencncio~ terem()s de colher (A .. prdt-1rhn;)! ~
al-iá:;~ temo~ ainda· a segunda rli5'eussão~ onde se no:;; apre~en
t.ar·:í. ncca~iãO . de arJdnzir . 111edi(Jas r.ompfcmcnt.are~ f]IH~ a.ea
lJr.m rfr tr~~nquilizar _ f.od-o::; os Pspir·ilo~. com ~af.i:;.;J'ae.;ão. - p:u·a 
to(ios os p:;.;fado~ .da União. 

VozE~ - Mn.Ho hem ! M11il.ti· hct~1 ! 

. O Sr. Bevilàqua (pda tirrle-n(; - Sr . .Prcsidr-nll'. f\~lou 
ce-rto de qn~ o engano ú n1eu~ o não houve on1issã.o por parte 
d:l . .Me:sa. X o cml.anf.o. eu estava. persuadido de fllW havia. s ido 
propo:;Ln. 11m a emenda qn e- r~11 T·cpu tava '~cr·darlciT'.nmrnf e fe
deral. verrladr.i r·am,~n te 1'I·aterna1~ pnla\Ta:; que tenho ouvirlo 
lW01"Pd1' aqui P rcrwt.ida~ nmita~ vez-es. n1a.s não con1pt·ehen
dirlas ~H:l. ~ig·nifkaçãn que julgo devcr~m tf\r' • . Estava Cc1nvon
~Ido. ~r._ Pr·rfo5iàf'nte. f],~ que. · 1n6rm·ente dcpoi:;.; elas palavr·a~ 
lfn Sr·. s~~nadot· pc•lo Rio Grande do :Xor tc. havia sin-o pro
J)(ISLa uma_ f·mc~nclil tl'Cando unl iri1posto. não como e~fn CJUP.
:l.r.nhn tle ::r1· aeeeita. JWlo illustre Br. Jlinistro da Fazenda. 
'~menf1a. (}tH!. sr.noo util par·a n.lgnn::: rs1acio;;;. t'• e-~::;rnria.lmenie 
pr·eca1·ia par·~~ - i)t:f r·••:-; nwno~ favorecidos. 

A:::;:;im •;~ . Sr·. PJ·~~idcnte. que os esfados que nãn h}n1. 
r.omo o C•~ar:\.~ a fc-~tic]d:lde- de 1·ce-cber a jmport.acfio directa, 
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fican1 oncradoB com 30 o/o. ·de in1postos· addicionaes~ Tsto não . 
é fraternidade. --

Eu não faiJo 1n·o dtiuto uH:a; refiro-me a. estadO$ cnmn 
H lli~J Grande do .Nortt·~ que não 1 (~tn in1-portaçãn di•·ccta e. pot·
l.:into~ · _pagará 15 tfo cobrados f!nl J>crnatnhuco c n1ais 15 o/'c_ 
em ~ua alfandcga. : 

Isto não •! fedeJ•aJ. fraternal •muito nH~no~·. Quer V. Ex. 
saber o que é fraternal? · 

E' arrecadar-se o imposto de 10 on ·15· o/o sobre a impor
f:a(~ão total da União. e 2. quota arrecadada ser irmãment.e 
dividida p-or todos os· cslitdos. J>ara o ricacó. para S~ Paulo 
ou l\finas. a .quantia de 20:000: QO_O$. por hypothcse. total da 
jmport.aç:ão~ divididos de n1odo qnc a cada l~stado fiquen1 mil 
contos~ não contando-se a Capital Federal, ·será u1na ·gotta d agurt 
nn :ma riqueza; n1as para os pequenos estados; para oE-: estados 
pobre.~~ e.sta qualitin representa nm beneficio real c. P-H'icaz. 

Xão 1.P,nilo sido a.presentada ~~sta emP-nda. na sessão · d~~ 
hrtnfern~ faoo-::t minha r)ara a ;;:~gnnda discn~sãn. O rru.ant-wm~ 
ohl.idn pela União. pela aT·rrca.-la~ão (los · 15 t;lo, addicionae:.;. 
;.;t~t·:í. 11i:::t.rihuido Pn1 ·partes eguü.es_· l)or todn:' 03 csl:aclos: dt~ 
sortf\ n. heneficim· o::; que se acha.n1 em difficti1rJadcs ,.., a nftn 
J•Ndndirar os que estão pro~pern~. e. ainda. dando o mais hello 
excm plo de cspirHo ele _união c :-oi i daJ'i~rla.clc na('.i~'•nal, e•nno 
m·a de cBperur cntr·f' iJ·rnão:'. 

E' o que tinha a dizer. 
O SR. PH.ESWEXTJ~ cnnvit:la n.~ ~,-·nhnres reJll'f':Senlanl('~ a 

occnpm· ns .seus log·ar,~s I'~ anntH'lcia. a YOlat;;fl.-, 1l•• n. I elo 
:ut. s···. . -

Ohservn.~ que, conforme foi õc1iberado na sessfío de! hon
tmn~ a yotação será por nu meros~ salvas. a~ r•n-.eiH1as :unpl in-
1 iva~. expl ir.ntivas n rcst:rictiva~. ficando projndiea,ia~ u~ 
~ubsf.itutivns. - · 

Srio suceessivnmcnte subrncLtidos :í \'Ol:l0fi0 e appi.'•1Vado~ 
ns següintf's ns. L :?. c :~ do m"L 8": _,M : 

. «E' . dn. eompet cncia exclu~i,.ra · dn::; Pstados df'~relae im-
po:::t.os: · · .,. 

L') ·sobre a rxporf.a<;;.ão dP, m crr.ad6 t'ias. que nã.-l ~r.iará de 
-· r111 tros éS ta dos: 

~ 2.n Sobre á ·p,·nprierlade !NTiliwiaT; · 
:l.<) :Sobre a transmi~são de: propriedade. 

E. e~ualmcnt.c approvn_da a (•mc~nda addit.iYa da Conunis
~:1o an n. 2: sobr·e a pr-opriedade tt•ITHorin1 1"\ ~nbre pJ~t~dio:;:. 

E" posto a. votos f' apprn,·<vlo o § •1.": «E' i~·o.ntn de irn
pt1::;f.os~ no Estarlo por onde Sf~ P.XJ1«WI al'~ a prodne{:ãn dos ou-
tJ·c•s e:":tados. » · . · 

E' r~jeil.ada a emenda Slll)PI'essiva~ do ~r·. f:hagas Lo..; · 
bat.o. ao 1nesmo ~ 1". · 

E' apprnyada - a P-rncnda da Commissão qu~ supprin1r. c• 
~- 2" dn projeeto: ~<En1 18.98 nu anLe:'. si · o Congr·~s::;cY dr.l i-
1.1eT'ar~ ·CCS~Urão de todÔ OS . dirciLD~ de eXfiOrta(}ãQ .» · 

O SR. PH.F.SJOF.XTE diz que yai · procNlcr~sc ú vo!atfin rio 
-~ 3° · do ·art. 8". 

O Sn.- _ Vmf>~T:.IO D .. ,~rA~w (prda orde·ml i1edc liccn~a para 
rct:ir·ar unia emenda qt1e apre5entou ·a c~te paragrapho. 
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O · Sa; PRESIDENTE ;..._,; :Ao art.: 8° não encontro . emerida al• 
suma·· apresentada pelo· Sr .. Senado~ •. 

O Sr~ Meira de Vasconcellos (11ela ortkrn) - Sr. Presi- . 
dente. en1cndo que a \~otacão do .. § 3° · pó de ser perfeitamente .. 
dividida em duas partes. Este paragrapho contém· duas partes 
differentes. Na primeira, diz elle (lê) : . · · 

«86 é licito a um Estado tributar a importação de mer
eadorias extrangeiras~ quando · destinadas ao consumo no seu 
territorio. " 

A segund-a parte acha-se concebida nos seguintes ter~ 
mos (lê): - · · 

«Revertendo, porém, o producto -do imposto para o The...o 
·souro Federal.'> · . 

()ra. ben1 veen1 · \i". Ex. . Sr. Presidente. e . a Casa. que 
o Congresso · poderá querer ·votar no sentido de deixar aop 
estados o direito d~ tributar a merr.adoria inlportada. e re
Jeitar a segunda parte, isto é,. aquella que determina que o· 
produeto reverta para os cofres da União .. 

Aproveito a opportunidad~ para fazer notar que não me 
parece muito regular o systema que se vai seguindo, isto é. 
de seren1 Yotados os artigos antes dos substituth'OS que a 
elles se referem. V . . Ex. c a ·Casa sabem. como eu, que estes 
substitutivos contêm idéas differentes, e: por isso · mesmo~ 
desde que são acceitos pelo Congresso para a discussão, de
vem preferir na votação a materia substituída. 

Peco que me relevem a dureza .do qualificativo, que não: 
é ofí'ensivo, mas é . verdadeiro. Esse systema é quasi irra
·.Cional ·: 

Sem querer alongar-me. peco á V. Ex. que se digne 
submetter á rvotaçãQ ·este paragrapho, diVidindo-o em duas 
partes. · .· · 

IÜ~· SR~ PRESIDENTE - 0 Sr. Meira de ·Vasconcellos apro~ 
- veitou-se da palavra _pela ordem para censurar. a Mesa pelo 

m·odo por que tem dirigido a votação.: · · · 
0 SR. 'MEIRA DE VASCONCELLOS - Não h a tàl; não cen

surei a Mesa :., 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Repres·entante pareceu-n1e 
que dizia que o .Presidente tem infringido a disposição do 
fRegimento, que manda dar ·preferencia aos substitutiv.os. O 
Regimento~ porém, determina .justamente o contrario . Vota
se o projecto, depois as emendas . Quanto aos substitutivos!' 
já tive occasião de emittir a minha opinião. (Algu,ns S1·s_ 
representantes pedem . a · palavra pela ordem.) 

Os substitutivos · legislam differentemente sobre a 
mesma idéa; ora, desde que o Congresso acceita a idéa con
signada no projecto, não póde acceitã.r-a mesma idéa diffe
rentemente estabelecida no substitutivo. (Apoiados.) . 

Entretanto, como . disse, não faço C!tbedal da minha opi
nião, e parece que ella é filha da bom senso e da. logi-ca.~ 
(JJJuit.os apoiados.) 

10 Sa •. 1\IEm.'\ -DE VASCONCELLOS ;..........; E' contraria á pr-atica 
de toclns · os prec-eitos · e á philosophia dos regimentos. 
· (A1>f.•iados.)~ 
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· · ·- O Sn.- PRESIDENTJ;: ~ Si o Congresso quizer submette_. 
rei á votação todos os · substitutivos, e, assim, térá occasião"' . 
de ap;provar o ~im e· o não .. {) pr6 e o contra. (Apoiados.) 

·Não ha razão alguma para ~ que se ·votein em primeiro 
Iogar as emendas substitutivas, . quando legislam sobre o 
JnesnJo «ssumptof e o .Regimento inesmo manda votar pri
meiro o projecto c, denois as · en1endas. (:Apoiados.) 

Ten\ a palvra, pela =' orde~ o Sr .. Ruy· Barbosa .. 

O S:r. Ruy Barbosa : (~1/i.nis·tro Cia· F.azeiuia) (1-Jela o'l~de1n)' 
- E' simplesmente para fazer constar a v .... . Ex. a incon
veniencia do requerimento do n-obre Deputado. 

O § 3° constitue un1 só pensa:rn-ento, cru~ não póde ser 
dividido para se faze~ de eada um dos seus membros objecto 
de uma vota«;ão .: . · · 

0 Sa. !VIEIRA l>E VASCONCELLOS - 1P6de perfeitamente·. 
O Sn.. RuY BARBOSA - O contrario seria utilizarmo-nos 

ele un1a idéa formulada ·em um pro,iecto pura fazer votar 
duas idéas contrarias-: c oppostas a eUa. Equivaleria; en1 
ultinw. analysc~ ti apresenta.cão rJe uma cme-ndn no meio da 
Yotacão. 

O Sn. ~fEinA DI~ V.\SCO:\"CEC..LOS - Ts.c:o 6 .o que o Con
~r0~~o ''ni decidir. 

O Sn. RuY .'B~\rtBOs.A - Si. por exemplo~ o Congresso vo
l.ar a pt'imeira e nã.o a seg~nda. parte, terá dado aos estados 
o dir~ito do tributar.en1 a importação . 

Ora, não foi essa a idéa que õs auctores do Drojecto quí
z~ram sub'm-etter {L apreciação da Casa; aqueiles que t.inham 
pcnsan1onto contrario deveriam te~ apresentado ·ifjéas nesse 
sentido. afin1 de que a Casa sobre e lias se. manifestasse. 

O Sn. CAEI'ANO D~ ALBUQUERQUE~ Peço a pala'V"l"ti. ·-
10 SR. PRESIDENTE - O requerimento não esru em dis-

cussão.. · · 
O SR. ·· CAETANo !DE ALBuQ~<lpE.~ Nã:Q: esMi ·em discussão'! 
O Sa.. PREsiÍniNrre - Nlo, senb~r-_- --· -- ·· ·":··-· ·-- --~-· .:=:c· ;-; · · : =-

O Sa. CAETANo .t>E .ALBuQUERQUE - ·Mas eu acabei de 
pedir a. palavra pela ordem; V. Ex. m'a· negou, ent.reto.n t.o 
eonccdeu-a. ao S:r. 1l\Iinistro da Fazenda' ~ ('J-Iuitos apoiados.) 

E rne parece que nós aqui estam<>s em ·um Tegimen de-
mocratic.o. estan1os no re.gimen de -corriplet.a liberdade e P.gual-
dade. (Apoiados. ) · 

·,o .Sn. .PRESID&'{TB - ·Antes de ·y. Ex. haver pedido ·~ 
palavra. pela orden1. j ú o Sr. Senador Ruy Barbosa: (não o 
)Iinistro da Fazenda. porque não rcconhecq ministro ne
rrhnm aaui (.Numerosos · (J.IJ~oiaf!.os). bavja t:1;mibem pedido a 
palavra·pela· ordem, e S. Ex. tem tanfu direito de usar della 
como o nobre representante ou ,qualquer outro. (Apoiados.) ! 

Si não lhe reconheço auctoridade nenhuma pelo facto de 
ser ministro ('Apoiados; 1nuito bern; muito. bem). sou, en:
tretanto. obrigado a manter-lhe os mesmos . direitos de re
presentànte ~a Na9ão ( .4..poiados .:~~1JF!,J:ito bem)·. O Sr ~ Ruy · 
Barbosa ha·na ped1do a" palavra pela ·ordem antes de V. Ex.J 
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O Sn. CAETANo DE AT...BUQUERQUE (pela m·dem) - Sr. Pre
sidente, -entendo que o requerimento que ooaba de ser feito 
pelo Sr .. Dr. Meira de Vasconcellos é inteiramente desne-
eessario _, ~ . . 

O Sr. :Ministro da Fazenda, con1 a sua palavra.. 1nais 
auct.oriazda do que nenhun1~. outra... (N'río apo,iaa'os) en-t 
quc>stão (le :finanças .. incont esiavelrncnl·e a nlai5 an~f.orizada. 
·(Não apoiados) . . . acaba· de lancar aqui Úln meio de se con
ciliarem as cousas. e que não. estou longe de Mceif.ar. ·en1-
bora,. em these, seJa c()ntra a aggravacão de todos <>s direitos 
dP. importaçfto. mag. d0sde. que existe a emenda do ~r . . Tost~ 
Mariano. rcfPrinrlo-se a esl.a percentagmn addicional. '- me pa
r•~ee. ·que o ~ 3"' deste artigo não . pôde ~er. votado·. e . a:cer~~. U.fl. 
porque:- si fôr elle acceito, -importará isto em uma desunifor
nddad~ no-. dircitns dP hnnnr·t.wão. e a uniforrnidarl<'. tnmo 
a ·propo:rcional.idade~ é qualidade ·indispensa'vel a todos os 
impostos. 

O ~~!. .iL\I EHt.-·~1 L{1f~J (pela (jrdem :: - J::n tcncl0 que n 
que se d·á eon1 o Rio de J'3.1leiro, se ass·enta a; todos os ou-
1t·,,:o: .. ~t adn:o'. ,•nmn um tu·o te::: to contra 1 o da c~J evac_:ão de i::n
po:-:1 n~: -~~. pnt' i~--n. lc~Yanla-~e para lavt·ar tnn solenne pt·o·
lc·!"ln t"tllliT:I ludo (jUUlll11 obriga :'i 'cdf\Vac_;ão dt• itnpn.:;;j,·):.;;: f ' ll
i111ldc• qnP esta qu,.:.;t.;1n não púrlc spr· re:;:;olvida sc•não adm i-

: ~ nistrativamente~ como j.á teve occasião de dizer· ao iCongres~o~ 
porquant-o. con1o .lá se deu. en1 Minas, desde os tempos colo
niaes. pód.e ·haver uma conflagração geral~ porque nínguen1 
1"·,,14~ ·1·•·.it>i1a1· '! dirf' i ln. pcn·que q dircit.o é a for·ça. 

E. ~11 bm~1:tidn ú vot.aç~o c ,approvado o § :3(•: 

«Só é licito a um Estado tributar a importação de mer
r:vl·n·ia~ P.xtrangeir~s. nuartdo. destinadas a consumo no seu 
te.rritorio, r·evertendo, porém,- O 1)rOducto do imposto para . O 
'TheSDuro Federal:~ . · · . 

.Sendo verificada a votação! a requerimento do .Sr. ·Meira 
rlf' Va-sconcellos. reconhece-se ter sido a'I)prova.ao · o referido 
paragta.pho. · · 

0 ·SR-.. PRESIDENTE -. Attenção! Ao art. 8° ha diversos 
substitutivos. Vou fazer a leitura <le cada um. delles e emit
! ir o n1P.u juizo. para que o Congresso. por ~ua vez. emiUa 
o seu. Considero -estes .substitutivos prejudicados pela ap'Pro
vac-ão que o Congresso acaba d~ dar ao art. so do projecto .. 

Diz o seguinte o substitutivo d6 Sr. 3ie.ira de Va-scon-
ceilos (lê) : · 

«Salva a dis.posição do artigo antecedente e guardadas · 
as resl riceõr.s desta Con3tituição~ é da exelusiva con1·úeteneia 
•lc'1~ ''shvln~ Jantar qnapsquer impnstos não comprehendidos 
11 Cl ~H I. • ()" • » ,. 

Considero prejudicado este substitutivo~ eon1o os outros 
nos mesmos termos: visto. que ~a sua approvação é uma con-. 
1radicr.ft-o fla;:n·;lnl e (~nn1 a approYação (].pS arts. t)t• e 8" cl.t) 

· proj ecto. (A.poiados.) 
· . A l\f.esa~ por consequencia: considera prejudi,cado este 
substitutirvo. . . 

Entretantó: como o Sr. .Meira d~ Vasconcellos. reclamou, 
dizendo que. _ape~ar df· _a.pp~~ovad0s os art.ig(:~~. devian1: ser v o
tados o.s sub.stitutiYO~: até com precedencia .. não terei duvida 
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cn1 submetter~ a requerimento -de qU.aiquer tlos . Srs .~ membros 
·do C<~l:gresso, ú sua ·propria_ -ct€11 ueração~ a ·decisãu dc~La 
questão .. 

O- SR. l\fEIRA DE V.4SCONCELLos - Peço a palavra pela 
ordem. · · · · : 

O SR.- PRESIDENTE - Tem a 'Palavra o Sr. Meira de Vas
voncellos .. 

O St-c MEIRA DE V.~SOOXCELLOS (pela m·dent) -·- Entendé 
que a sua enl'en-da não se acha prejudkada pela. justi-Meação 
da .emenda do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul., .. ~A 
emenda de S. Ex. era mais restricta~ :portanto bem poderá o 
Congr~~so !)ronunciar-·se a fav-<Jr- da ernenda do orador: que 
contém uma idéa muito ampla. 

O Sn. PRESIDENTE - A Mesa. como eu disse. considera 
prejudi.cada a emenda substitutiva· -do Sr. Meira éle Vasoon
~eHos. porque ha eontradjcção entre sua disposi<;ão e as das 
que f1)ram adoptada$ pelo CongJ'P:';~O. vnttnú:lo as theses do 
art. ~··~ e~ lambem. por·qtH· ella l.'\•nlén1 mntf:.'ria. sen1elha,nte :'i 
que foi rejeitada lwnlear ru;!lo Cong-re~~n na crnenda do 

. Sr. ~olulio ·de Castilho:.:: c11tretanto. o :;;r. ·~leira ~I e Vascon
e.f~llo:; n•quer· e Yem f:I.1Jl$Uih•r :.H.• Con~t··~~so :o-i ._~c_~vt~ pro11Ull
eiar-5c. appT'O\·an.do ou r·e.ieH.c.tlld• • l!~::::a Ptllf~nda. Hão a ron~i-

derando pt•c.:.Judicad:l. · 
O Congre&so. sendo con~ulltluo. T'e.ieiLa o rcquet'illll!l1L1• 

do Sr. l\leira dé Vasconcellos. DU.l'a que se.ia submettida a 
. sua en1enda á votação~ consideranr.Jn-a~ · portanto: preJudi-
cada. · 

O SR. ·Pn.ESJDENTE - Ainda h a. uu1a mnenda d•) St.·. Dr~
lneLrió · e outros~ En1 geral essa emenda subst.iLue todas _a~ 
the5cs do art. s··~ c cu a eonsider--~'~ cgualml'nte r·n~jurlicarJa. 

-Con1quanto clla c-ontenha resh·icções. essas restric(~cie.s 
não podem ser votada~\ po~ cansu. .dos termos geraes cn1 que 
estú conc.ebida. ~ - -

O Sn .... JosÉ ~v.iuA~o-.- Se·. Presidente. V. Ex. perJ?lii!<t 
que não accêite in -rotum. o jui~o _que acaba de enunciar a 
re~peilo desta emenda. Ei'feclivan1ente, clla cnceJTa n.lgu}na 
CI)USa qne está prejudicada~ por exetnplo o paea.g-ra:p,ho unwu, 
qnc (liz (lê) : . ' . . . 

«S•) é licito a un1 Estado tributar a ilnpcú'tação das met
~adorias · extrangeiras! quand-o destina-das a- consun1o nu seu 
territorio. » · . . 

Não pócl2 V. Ex: considerai-a con1o uu1 substitutivo~ nt~rn 
c• ::3CU auctor as$inl a considera: é um additivi.- ( Trocatn-.'ie 

· di'cersos apartes. ) · · 
.A. emenda contém materia nova: que não está compre

li endjda no artigo que foi votado~ o~ assin11 não pó de ser des
prezada (lê) : 

«Taxa-s de seno· em docun1entos óe c-aracter peculiar ao 
Esta·do. » · 

C\fas. porque se hão de pri-var os estados de ter seu sello ? 
O Govern0 Federal tem s.eu jmposto de ;;ello. e os e::;

tados podem ter os seus .. No Rio <le . .Janeiro~ por exem'Plo~ 
jrá ~stá em vigor o systema. 
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Por outro lado~ por que: considei·ar as · cout.rihuicõe:s pos.~ .. 
taes e telegrap·hicas con1o exclusivas .da Uniã<>? 

UM..~ -yoz -. Já $e vo:f,ou. · 

o SR. JÚsÉ l\IAH.IANO - · ·os estados iem ou não Lêr:u o di
reito de conceder estradas de ferro? 

Porque se ha de vedar· aos esLa-dos o estabelecin1ento 
de linhas po.staes c teleg:raphic-as, quando a Uniãp não a~ 
queira estab-elecer ? Porque hão de -ficaT privados desses me .... 
lhoramentos os estados, quand<0 a União não julgar de uti!i
dada concodel-os ? 

0 SR. HüY BARBOSA (Minist'f'o da Fa:;enda) . - 'lsto é 
un1 cabos. . . 

O Sn. JosÉ MARIANo - Por que não limiLaram tamben1 
a concessão de (estradas ? . 

O SR. lluY BARBOSA - E, cousa differente. 
O SR. JosÉ l\fARIANÓ .,..:__ Tamhem haverá eahos. 
As estradas de ferr-o: concedidas pelos estados e 1nan-· 

t.ladas fazer por conta de seus cofres, tên1 ou não têm tele-
graphos? .. 

As contribuições, a quem devem pertencer? 
. Não tenho o desejo de contrariar V .. Ex., nem de crn
- b:ú>açar a discussão. Vejo materia nova, da qual não· cogi

tava o artigo a que se referia a emenda . . 
····Portanto, V. Ex., liberal como é, não deb..""ar·á ficar pre

,iudicada toda a en1enda; excluirá · della o que está preju
dicado e subn1etteroá a outra parte á votaçã9. 

O Sn.. VINHAES requer .que sejarn votados separa<:lamente 
os ar_t~. · 46 c . _5° ~relativos á organizacão dos telegraphos· e 
{:-orre1o~~ · ··. _ · 

O Sr{ ._ : PR.ÊsiOENTE diz que considerava prejudicada a 
c1üend.a do {Sr .. Demetrio H i beiro. Não tem duvida en1 . sub
inettel-a a votos. si houver quem se opponlla á deliberação 
da l\fesa. . · .. 

'- O SR. · BARRE~~o: LIMA requer que se. consulte o . Congresso 
:::i concorda que seja votada a emenda. : 

-consultado~· p.· Congresso considera prejudi~ada a emenda 
do Sr. Demetrio Ribeiro e outros. .. . . 

E' em seguida posta a votas- e- rejeitada a emenda corre
cLiva. à o Sr. ·ravares Bastos, U.l) art. 8'>~ n. 2. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda additiva, do 
Sr .. Lauro Sodré e outros: ~4-oorescente.-.se: 4°, :sobre in.-"' 
dustrias e profissões~. 

O Sr. Moniz · Freire~ (pela 01·de1n) diz que na sessão de 
13 do corrente apresentou uma . emenda · additiva ao art. 8°, 
que, ua sua latitude, compre-hende ·a emenda offerecida pelo 
Sr. Lauro Sodré .. ~-

A emenda diz {lê) : 

«..<\ccrescente-se: 
· «§ 4.0 Sobre a renda do ~apitai e sobre as outras ren-

:das pessoaes ou industriaes, exceptuados quantq ao capital os· 



tit~~os ode divida. federal ou de instituicões mantidas pela 
Un1ao, e quanto a renda pessoal as pensões_ e ps :vencimentos 
pagos pelos cofres desta." · .. .. · · 

ü:ra, · · ahi está ·eomprehendido. implicitamente . o imposoo 
de:·industri~s e profissões, e, portanto, a,)ede que a sua emenda 
seJa prefenda na <Jrdem <ia votação. · , . 

o Sa. PRESIDE.J.~TE ;; - Parece-me .que as emendas dos 
Srs. Lauro Sctdré e' l\loniz !Freire são differentes e por
tanto, vou sujeitar á votação a emenda do Sr. LaÚro 'Sodré 
rvotan{!o-se depois :a emenda do Sr. 1\foniz Freire. . -' 

Submettida a · votos, é approvada a emenda additiva do 
Sr.-. Lauro Sodré. 

E' annunciada. a votação do ad.ditivo do Sr. Moniz .Freire. 
O Sn. ÊADARó (pela orde'ln) requer que se ponham a 

votos. n1as separada1nente, os §§ 4<> e 5o. • 
Postos successivamente a · votos. são ambos os paragra-

phos rejeitados. . · · · · 
São egualmente rejeitados os additivos .dos !Srs. Ivo do 

Prado ·e Athayde Junior e outros. 
: O Sa. PRESJli>ENTE diz que ha uma emenda substitutiva 

do Sr. Coelho e Campos, e -ha· ainda outra do. mesmo senhor. 
O SR. CoELHO E CA~IPos~ (pela o1·dem) requer permil!5São 

para retirar a sua en1enda.. . . 
Consultado, .P Con-gresso consente na retirada l)edida .. 
O Sn.. Al\10RI:\I GARCIA (pela ordem) - :Pediu a palavrà 

vara requer-er a retirada de uma ·emenda, que teve a: honra 
de ap.resentar: referente á descentralizaçã0. Não quer tomar 

_o tempo á l\:lesa~ que te1n. dirigido os trabalhos desta Casa 
·con1 o criterio que todos lhe reoonhecém ('Apoiados) ; mas 
pede a. retirada ·da sua emenda, ficando-lhe: porém, salvo o 
direito de -reproduzil-a quando se tratar do art. 2°. 

0 SR. PRESIDENTE. diz que a emenda não tem de· ser VO• 
tada agora: porque ella refere-se ao art. 64, é por isso não 
precisa ser retirada nesta ()Coasião, devendo ser sujeita á 
:votação, quando se tratar do artigo a que ella se x-efere. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA (pela ordem) pergunta quando 
tlcvc set votada a emenda apresentada. pelo S:r. José Mariano 
c a ceei ta pelo Sr. Ruy Ba.rbosa. 

O SR. · PRESIDENTE diz que estão sendo votadas todas as 
emendas offereeidas ao art.. so, e, etn s~ou.ida, serão sujeitas 
á voiD.ção as offerecidas ao art. 610

, votação adiada para de• 
pois da do a:rt. so. · · 

o SR. OLIVEIRA PINTO requer a retirada da emenda que 
offereceu ao n. · 6 do art. ·6°. 

Não tendo tido occa&ião ?-e justi;fi~ar e .... ssa emenda~ que 
é sobre assumpto . de elevada 1mportancna, nao quer de. modo 
algUm suJeitar a mesma· emenda, que- é merecedora de ~lta 
p.onderação, ao· voto d~. CongressQ, se1p que lhe tenha •s1do 
pern1ittido offereeer o n1enor esclarec1mento. 

·l?"ed~, pQis,. ;â ·M·~sa (que consulte~ o Congresso si pei'mittB 
a :retirada dà~ ' émettdâ. . . . 

_Consultado, o Congresso consente ~a retirada ped:tda •. 
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· O Sn.; PJmsiDEN'l"E - . . .Ao art. üo foram nffe~·ecida$ di
versa:; · emendas~ . que vão ·ser agora votadas. ~ Algumas tlcllas 
~ão substitutivas~ in. lolum,! das di5:pos_kõe.s do nH!SfllO àrtigo, 
e . cnt.re estas Jigti.ra uma do. ·Sr. · Chagas Lõbato. -concebida · 
nos seguintes termos (lê) : · _, · · · 

• I -

Aos arts. 8° e go 

'"As · disposições dos ar;ts. 6° e so sejam ·substituídas pela 
:;cguintc : · 

«E' da exelusiva competencia da União a decrc1 .... 1.oão das 
eout:ribuit_:,)c~ indireeu1.8: pertençan1 aos ·esf:.adus as Ji;-,·~ t;ltt~. 
bem como os direitos da e:qwt·tação s-ob1·c tnereadoria~, cada 
um :'\Obre a:'i ~que fo1·•~m produzidas e1n se>n fen·.j f:.(ti'Ío. 

Un1a lei dn lCongl'es·~o elassificar.:,í as conf.J'i.hu·it_:c)cs. 
Para~qr.a~)hO uni co. A dis-posição des-Lc~ •wf.i~n. 1'-4\lal-ivt.t ;i 

diserirt1inatfio dns Ycr·bas. só come(:arú a vigoràr ·no :-~mw dt~ 
iSm>:_ ah~ 1;1. os estados ~ontinuar5o ·a per·eeher· e a leg-islar 
~otwe · o::' direito:; dP que ~~sh1n de po:";:~se e -sobr·p · '':5 d(• lr·a11:::- : 
mi~são dr rn·opriedade. que l·hes são transferidos.~ 

-Con::;idero prejudi-cado est~ substituf:.iYo: enLreta:nf.u. si 
<ll:.:uem reclamar. · consultarei · ·sobre elle o Con~res::-o. (Pr:-
qiieno. pm.tsa.) · · :::: · - · 

Ha um substitutivo do Sr. :Meira de Vasconcellos. nos 
-:::-eguintes tern1os (lê) : 

«Sub~tilua-se J)elos seguintes: 
:. Art. 6.0 E: ·da. competencia exci:usiva da União decretar: .· ,. . .· ·:. 

L" Direitos. de: entrada. · sahida e · estada de naxios. · s'cllClo 
liYre u · eonlmercio ,:de costeagem . ás · mercadori~s . na:éionaes: 
llen1 como :.ís e::drangeiras . que já t.enhanl pago imposto de . 
importação; . _.. . . · · - - . 

. 2.~ Taxas -de-sellos: · 
;):o Coiitribuiçõe·s postaes e . telegrapbicas; 
!1.10 Impostos de titules sobre rendas federacs c sobre 

scrYicos i;reados. pela · União . ; 
5.0 .A cre·acã:o e manutenção _de alfandegas. 
Paragra'l)ho uni-co. A exec_u,_dio de leis~ 'act.os e sentenças~ 

cn1anados ela União. poderá ,s~r ·confiada a funcciona.rios dos 
esta.doB. m-ediante a annnencia destes. . . 

.A.rt. 7.0 E' ainda da comp·etencia ·da União lancar iJn
postos sobre a ilnportação de procedencia extrangeira. sen1 
vre.juizo ,. do direito reconhecido dos estados de tributar as 
mercadorias "dessa procedeneia. quando destinadas a consun1o 
no seu· ter:t:itorio. - :.li. de VasconceUo.Y. » . . 

. E' urna emenda. , .. subs~it.ut.iva geral; c0ntén1 urn plano 
tlil'fcr~nte daquE'l1e {]Ue ·O Congresso já adoptou~ e por: isso · 
entendo ' .que essa en1enda está 1)rejud-icada. · · 

' Ha outro subst.itutivo ao ·art .. 6°~ que tambem considero 
nrejud,icado. visto estabele-cer · um systema inteirament~e dif
fc.re.nte do ·estabelecido no artigo do projecto que foi appro
vado. · · 

Ha un1 substitutivo dos Srs. Espírito Santo e ·outros, 
que ta1:nben1 considero prejudicado! visto conter um plano 
differente do adoptado pelo Congresso~ 
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. .. . O· SR. ESPIRITO . S:\.NTQ ___ (pela~ ordeJn) __ diz · qu~ essa . emenda 
-nada . ten1 .. que ver _cot;n ·o· syste_ma da arrecadação .- de impos_; : 
tos; qualquer_ .que SeJa O Sys-tema adoptadO;, ·ella estabeleCe .• 
.que 70_ -% ·pertenÇam á . :União _e 3(}: _% a9 E,_~tado, _~ e·. i)or":-i~so ..• 
. requer que·.se consulte o •Congresso ~ - · · " ·:·:;·:::: · . · · -: ' · .. _ · · · ·· 

· .·Çons?ltado, {) Congr~~o considera: prej:udicada . a · emenda 
substitutiva · do Sr. · Esp1rlto Santo. · · . -.:::: · - · · 

o SR •. PRESiDENTE--= Ha ainda ~ma e'~1enda substitutiva~ 
· do. ·sr. 1!\ro do · Prado~ ao IL 6 do art. 6"·. Vou pôl-a a votos.'. 

Ao art. · 6°, n. 6 
.· 

«6.0 ·_Resolver sobre a instituição dos bancos · emissores, 
sob a-s ·condições seguintes: 

a): ·estabe1ecer un1 banco ·e1n-issor, pelo menos, en1 ~ada 
u1n dos estados; · · · 

b) entre os ban-e os enlissores. não haver p_ref e rendas 
em favor de uns eon1 prejuízo de· outros; 

c) ser realizada no Thesouro Federal ·a garantia da 
emissão; . · : · f 

· d) haver uniforn1idade de -typos· para os bilhetes respe-
ctivos . - Ivo do :Prado.> . . . 

Sub1nettida iÍ votação. é rejeitada a .referida emenda. 
E, submetti<:la · a votos · e re.i e i tada. uma emenda do Sr., 

Francisco Veiga ao art. ·6°, n .. 1, que manda su-pprimir. por 
de.snecessarias, as pa-lavras - de prooedencia extrangeira. 

O SR. A~Eiüco _Loao - Não ouvi ben1 a emenda; não 
sei si se trata d.e fechar os portos do: Brazil. 

I! ' . 

O SR. -PRESIDENTE - Não, senhor, não se trata de fechar 
porto algum. Vai..:.se- votar a -emenda do ·Sr . . José Marian~. 
e outros~ estabelecendo ·o imposto de 15 . % sobre .a i~por-

. ..: tação para os estados. · · . . . ,-
;Parece-: me _ que~ si esta fôr .rejeitada; nem por isso fica 

prejudicada a .que estabelece taxa menor, e a do Sr. Tavares · 
Bastos, . que estabelece outra tax:a. 

O. SR. · 1\'IOR..-\ES BARROS, attenta a in1portancia da erhend~ . 
requer votação non1inal. · · 

. . 

O SR. R.l\MIRO ·BARCELLOS d-iz que o seu requerin1cnto é 
·egual ao do nobre Deputado. Não . é un1 sin1ples capricho~ e 
vai dizer á l\iesa :porque. · Quando se tratou de estabelecer 
a discriminação de rendas, o Congres-so ·é testemunha de que 
o Sr . . l\iinistro ·da Fazenda declarou que' tudo que atacasse o . 
que -~stava consignadO ·na Constituição era- mal tão grave que, 
si fosse a:cceita a emenda ·apresentada pela -deputação do Rio· 
Grande, seria a bancarrota no dia seguinte·. · 

.Q Sn .. ·RuY BARBOSA (.llinistro -ela ·Fazenda).-;Est.a e1~n~nda 
não desfa1ca· a renda; é u1n addicionar. · , . . . 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS .• ·. e _.que~ :Si ·fosse . acceita·_. 'a 
outra medida · proposta por uma deputação do Norte, teria...;. · 
-i:nos a fallencia . inévitavel. · (Apartes.) · . 

E · prescin~e~ · .. d~stas . {lb'serva~ões .. ~:ijr~ ver-~e: ·uvr.e · d<>s . · 
apartes, que nao· venl ao .caso; e . diz, Sim:plesmente, que. a 
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- .votação ·· deve. · ser ·nominal. ·· pJ)r -isto:· nós .estamos-~i-- esta- -, 
· ·belecendo ou- procurando _estabelecer . o regimen federal; ·tudo . 

- . que fôr escravizar os estados contra s.eus -úiteressés, _ nã() . é 
:-· federativo> :.c:. : - · - - - · -- . 

. . . . Esta medidaf ·que, aiiás,. reconheço, póde ser muito util 
para _os est:tqos do. Norte, que não têm outras . mafJerias ~ri
butarias ... ; · 

UMA voz -~ Consulte o interesse da maioria .. 
O SR. RA1vnno BARCELLOs - ••• é egualmente uma me

dida vexatoria para alguns estados. : 
_ · O ~R. ?RESIDENTE. -:--- Ohseivo. ao nobre Sen~dor que não 

p.6de--discutir a emenda, deve hmltar-se á questao- ·de -ordeta 
- _. 0 SR. ·R..t\.MIRO BARCELLOS ~ Dava· os -motivos--poé que 
julgo _que- a votação-deve ~ ser nominal. Faco o' requerimento 
'e justifico-<>~ si V. Ex. m'o permitte-. . . 

· 9 SR. PRESIDENTE -· Os requerimentos, pedindo :votação 
nom1nal, podem ser justificados. . - . 

O SR. Rt\.MIRO B.o\RCET.~Los - N es~te caso, entrego o regue.:. 
rimentQ verbal a · V. -Ex., pedindo que a votação sobre esta 
questão seja no~inal. · · ·. . · 

o SR. PRESIDENTÊ - Ha dois requerimentos :pedindo que-: 
à -\rotação ~eja· nomin.al, un1 do Sr. Moraes Barros, e <>u tro 
do Sr. Ramiro Barcellos. 

Consultado'~ .-<> Congresso âpprovà estes requerimentos. 
O ~R • . Ros_,\. · E SILV.o\ (pela- 01~dem:) -- _-·· Pedia a - palavra uni

~camente parà precisar , os termos da emenda. Ella .não influe 
. . sobre as~-rendas ·da:· União'; é:~um imposto . addicional ; é uma 

medida transitàrül.; que desapparece~á dentro de cinco annos . 
.. . . . Oi:.SR • . lVIEiá.~ DE v.~sC(}iJCiELLO~ (pela' o:rdem) diz que, si 

,o pensamell.tó da emenda ~é :"Iancar- uma taxa- fixa e :: certa eni 
relação á · imp.Drtacão, . ~f-':. ~ssim fOr, declara que, ·com pe.sar, 
não póde voütr està ~nH~:Iida. · . - . . · ·- · . 

Procede~se á .v·ot.~Ç-ão : no<Ininal ~~ . Respondem sim ·os· Srs . . · 
·Francisco ü\Iachadp; ._ Leovigildo Coelho~ --Joaqujm Sacramento, 
:.)" oatquim da Cruz, -· Elyseu . l'iiartins~ Eezerra de Albuquerque 
Junior, Theodtireto Souto, José Bernardo. Oliveira Galvão, 
Almeida Barreto, João Neiva, Pirmino da Silveira; José Hy
ginQ, .Tosé · Siroeão, Fr-ederico Serrano, Pedro .Paulino, Ta~ 

_ ·vares Bastos, Rosa Junior; Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
:Virgilio Damasio, Ruy· Barbosa: Qu_intino Bocayuva, .. Eduardo 

· "\Vandenkolk~ Cesario · Alvim, ~ilva Canedo~ Silva . Paranhos~ 
Aquilino do 'AmaraJ, Santos . Andrade. Generoso Marql.!es, 
:Raulin{) Horn, Esteves Junior~ Luiz 'Delphino, Uchôa Rodri
gues, · Inno.cencio · Serzedello; Costa: Rodrigues, Henri•que de 
Carvalho., Anfrisio _ Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, . João 
Lope·s! JU:stiniano de Serpa, · Frede_rico Borges. _ Jos~ Av.elino:
.José B·evilaqua_, Gonçalo de Lagos. Nascimento, Almino _· Af- . 
fonso, -Ja-cques 'Ourique: Aristides Lobo~ Mayrink, _ Furquim 
Wérneck · Vinhaes. --Thomaz -Delp-hino, Conde de Figueiredo,. 
Patifico ·1\fascarenha:s. Matta -1\:Iachado; Epitacio Pessôa, P·e- -
dro Amcrieo, Sá Andrade, Retumba, Tolentino . de carvalho, 
Ros-a e SHva; : Gonçalves_ · Ferreira~ . José · Marriano,' Almeida--
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· l)êrnambuco, -· Juven·cio de·•;• 'Agliiar,. _ Alldré ._'"dava1eanti, ~Y-· _ 
mundo Bandeira, ·Pereira Lyra, João· de . Siqueira; ·João 
.Vieira, Luiz de Andrade, ·Espírito Santo;· Bellarmino Car
neiro, Theophil<? dos ·Santos, :Oiticica; _ Gabino Besouro, Ivo ' 
do Prado, Oliveira Valladão, Augusto de Freitas; Paulo Ar
gollo, Tosta, Seabra, Antonio Eusebio, _ Zama, !..-\rthur Rios, 
Garcia Pires, .1\:larcolino 1\loura, Santós Per'eira; · Custodio de 
Mello, _Paula Guimarães~ Milton~ Arnphilophio, Francisco So
dré, Dyonisio Cerque ira, · Leôvigildo __ Filgueiras, Barão · de São 
1\larcos, Barão de Villa Viçosa, Prisco, Paraiso, Fonseca e 
Silv~, Fonseca Hermes, Ant_onio Azeredo. Ca-etano de Albu
querque, Bellarmino _ de Mendonça~ Marciano de :Magalhães e 
Carlos. -Campo-s. · . . 

Respondem não os Srs. Paes de Carvalho, 1\'Ian.oel Ba
rata. Antonio Baena, JtOão P·edro- _ J:psé Secundirio, · Theodoro =. 
Pacheco, José Bernardo, Oliveira Galvão, Domingos Vicente, . 
Gil Goulart, .Monteiro .de Barros, Laper:, Saldanha :Marinho, 
_o<\.merico J .. obo, Prudente <i e 1\.f.oraes, J oaquinl de Souza, -SH-va 
'Canedo, Silva Paranhos, Pinheiro Guedes, Ramiro Barcellos, 
Pinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, Indio do Bra
sil, Lauro Sodré, Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, 
Matta Baccllar, Pires Fenreira, _l\Iartinho Rodrigues, Barbosa. 
Lin1a, Bezerril, Pedro •Velho,- 1\'Iig:uel Castro, · A1110rim Garcia, 
Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, ·l\1oniz. Freire, Athayde 
Junior, Manhães Barreto, Oliveira· Pinto, Viriato de 1\iedeit-os, 
V.irgili.o Pes·soa, -França Carvalho, B-aptista da M-otta, __ Fr6cs 
da ·Cruz, Alcindo Guanabara, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão', 
Antonio Olynt.ho, Badaró. João 1) inllciro, -Gabrid de r.Magalfiãc~, 

Leonel Filho, Chagas Làbato, .Jacob ·da Paixão, Alexandre· Sto
ckler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lan1ounicr, Gonçalve-s 
Chaves, Americo Luz, Felitci-ano Pcnna, Viotti, .Dutra Nicacio,. 

-.COrrêa Habello, -- Manoel Fulgeít.Cio, Astolpho Pio, AristiQ,es 
.: Maia, Gonçalves Ra~~s, Carlos ·_das Cl!.agas, .Domingos _Rocha, · 

Costa 1\ia-chado, Do-mingos Porto, .. Palleta, João de AveHar, 
Ferreira Rabello, Bueno de ,paiva, Ferreira Pires, João Luiz, 
Bernardino de Cam-pos, ·Moraes Barros; · Domingos de :Mora-es, 
Adolpho Gordo. Carvalhal; Angefo _Pinheiro, · Mursa, Rodol
pho Miranda, ,paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues· Alv_es, 
Carlos Garcia, _Moreira da SHva, Almei.d~ ·Nogueira, Rubião 
Junior, Fleury Gurado, Leo.poldo de -· ~tilhões. · . Guimarães 

· NataL Ec!naré.HJ Gonçalves, Fernando : S1mas, Lauro 1VIüller, 
Schnlidt., Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, P~reira -da 
Costa. Antão de Faria. Julio de Castilhos; Borges de 1\'Iedêiros, 
Alcides LiiJ1à, As~is ?3rasil~ T~oJ.llai Flores1 Abreu, R()·Ch~ 
Osorio __ .Hom·ero Baptista, Cass1ano do Nascrmento, Fernando 
_'-\])bo_t,' Den1etrio ::Ribeiro e Menna·_ .Barreto. _ 

. o Sri. PRESIDENTE declara rejeita-da a enJenda do Sr ~ : José 
:Mariano, por 120 votos contra 103. 

0 SR.: PRESIDENTE .. -·- Vai~se vot::tr 3: seguinte emenda da 
Comn1issão (lê) : 

«Aos estados .é con~edida a quota ~-de 1 o· o/o sob-re ·os im.::. 
postos de importação de . mercadorias extrangeiras destinadas 
a consumo no respectivo territorio». · · · · _ · . __ . . 

. o SR •.• Jos:é '1VIARlANO (pela m·dem) --. sr~. Presidente~ 
c_9mprehendà perfeitamente que o. Co~gress~ .. ~cuba de pa~~a:r;. 
pela _operação laboriosa de um.a yD~açao nomrnal; mas a 1m-. 
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poi•taneia da emenda ·c·ahida~ que justificou essa votacão, traz 
·- para nós egual n1otivo para-. pedirn1os. votação .lion1inal sobre 

.esta outra emenda. E' preciso que fi•que bem aecentuada a 
sorte que está. reservada áqueHa parte do territorio brazi
leiro .. (AP_oiados) e que~ quandO' nos· debatemos no desespero 
da n11ser1a~ cada um tenha a parte de responsabilidade que 
lhe cabe. (,Muitos apoiados.) · 

O SR. SEI\ZEDELr ... o CoRREIA - Eis o inconveniente das 
dcputacões nutnerosas; fotnos a:.'phyxiados pelo nun1ero .. 
. (Cruzam-se 'muitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Peco ao nobre Deputado que linii
t~-se ~ faze~ seu requerim·ento; não h a 1cousa alguma em 
dlSCUSSaO. 

O SR. JosÉ lVIARL-\NO - D·evo dar os 1notivos que n1a 
Ieva1n a ·pedir que seja nominal a votação .. · Nã.o faço recrimi- · 

· nacão; póde bem ser que os Srs. n1emhros do Congresso, que 
votaram contra a emenda tenham razão. Si peço yotação no
nlinal~ é para que cada um fique com a responsabilidade que 
lhe .cabe, não é :para que c·ada qual mostre corag·em. T'endo 
o Congresso vQtaJjo contra un1a emenda que trazia recursos 
.ao .Norte~ n1uito embora esses .recurs-os th·essenl de sahir das 
·~ostas dos contribuintes do Nõrte, não se póde negar a iln-
port.ancia da emenda· a cuja Yotação 5e vai pr.oced·er~ e por 
isBo peco que ·essa votação seja no1ninal. · 

Posto a votos o requerjm.ento do Sr. José Mariano; é 
approvado. · · 

Pi·ocede-se .~ . ·votação nominal •. 
'Respondem .S'im os. Srs. : ::: 
1Frm1císco . : -1\facnado, . Leo"~igildo Coelho, Joaquin1 Sar

lnento, João ·Pédr.o~·,cunha .Junior. J"oa1quim da Cruz. Theo·doro 
Pachee.o.: Elysêu ···l\fiarthis.: Joa;quim Catunda. Bezerra de Albu
querque .Junior, Theodu.r43_tó .csouto, _.Tosé Bernardo. Oliveira 
Galvão, Amaro CavalcantL<'::\l.meida Barreto. João Neiya, Fir~ 
n1ino <ia Silveira, .Tosé : JI),.gino, .Tosé Simeão~ Frederico Ser
rano, · Pedro Paul.ino~ . ·Tavare~s; Basto.s. Tnomaz Cruz, Vrlr
gilio Damasio~ Pinhéfro Guedes~ Generoso 1\Ia.rques, Raulino 
Horn. Este:v.es Junior.: Luiz Delphino. Belfort Vieira. Uohôa 
Rodrigues, Indio do .. BrasiL .costa Ro.drigues, Casim.iro Ju-: 
nior, Rodrigues Fernandes~ Erico Coelho, Lopes Trovão. 
Aristides Lobo, Mayrink, Furquim 'Verneek, Don1ingos _-Je
suíno, Thomaz :Delphino:. A.n·frisio; Fialho, Nogueira ·Para:
naguá, Nelson .• João Lopes, Justiniano de Serp~ Frederico 
Borges, J qsé Bevilaqua, Goncal.o de Lagos, Alnüno Affonso, 

. Pedro . Vélllo. Miguel de Castro, An1orim Garcia, E.pitaci{) 
Pessôa. .Pedro An1erico. Cout{) Cartaxo. Sá Andrade. Matta 
\Macha·élo .. R~tu1nba. Tolen:t.íno .de Garvalllo. :Rosa c Silva,: 
João ]3arba!.ho. Goúcalv.es Ferreira, ~José · 'Mariano, .Alme"ida· 
Pernan1buco. .tu vendo ·de · ;..~~iar. André Caval.canti,Ra:nnundo 
Bandeira. Meira de Vasconcellás. João de Siqueira. João 
v·ieira, L~iz Andrade, ~s.pirito ·$ant.o, F~·anci.seo : G:lie·crio, 
Bellarmino .Carneiro. Bernardo de Mendonça.. Theoph1lo dos 
Santos. I)onf.es de Miranda~ Oiticica, Gabino Besouro, Ivo do 
~Prado: Oliveira Valladão. Felisbello Freire. Augusto de Flr.ei
tas. Paul(} Argollo, Tosta, Seabra, A:nto~i-o Euzebio,, Zama~ 
:Arfh~ . Rios: Lop·es Chaves, Garcia Pires, Sa1;1tos Vieira .. 
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Santq~ Pereira~: CustocÜo .- {}e.~ ·Mello. P~ula Guimarães, · 1\liit.o~ 
A~ph1l~phio: ... Francisco Sodré. ··Diotiysie· Cerqueira, Leovi~ 
g1l~o . Filgue.Iras~- Barão de S. Iv!wc(}s, Barão · de. Vi1la Yicosa,. . 
Pr1sco · .. Pa~a}SO, Nilo l)eçanha, Urbano l\Hircondes. Cyrillo. de 
Lemos;-_ Vu·1ato .de 1\Iedeiros," Joaquim,;;. ~Bceyes, -. Luiz .'l\furat,. -~ 
Ca~tano de Albuquerque, Lacer-da ··· Coutinho. . · - · 

Respondem não, =os Srs.: Paes de . Carvalh-o M'arioel .. Ba
rata, Antonio Baena, José Secun{iino, ·Rosa Junior,_ Ruy Bar- . 
bosa~ Domingos Ykentc~ Gil Goulart. :Monteiro de. Barros. 
Quintino Bo~ayuva~ Cesario Alvim, Aínerieo Lobo, joaquini 
de Souza, S1lva Canedo. Silva · Paranhos, Joaquim B-Iurtinho, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, Julio IFrota, Lauro 
Sodré, Innocencio Serzedello. Nina Ribeiro. Cantão Pedro 
Chermont, Matta Bacellar~ ·Henrique de Cárval.ho, Baptista 
da Motta. :Fróes d.a .cruz. Alcindo Guanabara. ·Sam:oaio Fer-
raz, Jacques Ourique .. ='\Tinhaes'~ Conde: de Figueiredo, An- . 
tonio Olyntho~ Badaró, João Pinheiro. Pacifico Mascarenhas, 
Gabriel de Magalhães, Pires :Ferreira~ l\fartinho Rodrigues~ 
Barbosa Lin1a. Bez.et·ril. ~oJosé Avelino. Nascimento. Leonel 
Filho. Chagas· Lo bato, Jaco h da. Pa.ixão~ · Alexandr.e Stoclder, 
Francisco V ciga. Costa Senna~ Lamounier, Goncal:ve5 Cha·ves, 
_'\n1eri:co Luz. Feliciano Penna. Viotti, Dutra Nicacio. 1\rla
noel F,uigencfo, A~tolpho Pio, Arist.ides J\IIaia, Gonçalves Ra
n1os, Carlos ·das Chag.as, Annibal Falcão. Pereira . Lyra, IDo-

. nlingos Rocha, Cc}sta Ma-chado, Do·mingos· Porto, Palleta, João 
·- de A vellar. Ferr:eira Rabello. Bueno · de Paiva. }~erre ira Pi

res, .João Luiz, Bernardino de Cam·pos, Moraes Bar.ros, Do
nüngos de Moraes, Adolpho Gordo, Car.valhal, Marcolino 
·Moura. · An~elo Pinheiro. ~!ursa. Rodolpho Miranda. Paulino 
Carlos:, Costa .. Junior. Rodrigues ·Alves; Carlos Garci~, Moreira 
da Silva, Almeida Nogueira, . Rubião Junior, Fleury Curado, 
Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal~ Antonio . Azeredo~ Mo
niz Breire, -Athayde · Junior; Fonseca e Silva, Fonseca Her
n1es, Bellarmino de Mendonça, .·Marciano de Magalhães, 
Eduardo Gonçalves, Fernando Simas, Lauro :Müller, Carlos 
Campos! SC-hmidt. Victor.ino Monteiro, Pereira da Costa, An.-

- tonio de Faria,. Julio de Castilhos, Borges · de -Medeiros, Ma
nhães ·Barreto, Oliveira Pinto, :V:irgilio . Pessôa, França ·Car
vaJ:ho. Ak.ides Lim1a. : Assis Brasil. Thomaz Flor'es . . Abreu.:. 
H-0mero Baptista, Rocha Osorio. · Cassiano do Na.Sciment.o. 
Fernando .'Abbott. Dem.etrio Ribeiro e ~lenna Barréto:; . 

. ü Sn. PRESIDENTE declara ·que a em.enda foi · rejeitada por 
123. :votos contra 98 e convida os Srs. represe11-tantes a oecupar 
os seus logares! para continuar a votação, e annuncia que vai 
vroceder..:se á votação da· emenda do Sr. Tavares Bastos~ con
cedendo aos estados 5 ·.o/o . sobre todos . o_s im-r;>ostos . decretados 
pela União- e . arrecadaçlos nos mesmos . estad~s. · 

· {) · SR. · BER~ARDINO DE CA~IPos - Peço ·a palavl'a .pe~a 
orden1 . . 

:0 SR. PRESIDENTE - Tem a pala'\l~ra ·o Sr. Bernardino de 
Cj!:t·mpO'S .: · · · · · 

O SR. BER~ARDixo DE CA:tVIPOS - A acção da presente vo...;. 
t.acão. Sr. ·Presi-dente. é tanto ou n1ais importante do . que . 
aquellas sobre as · qua.es o -Congresso acaba . de ·pronunciar-se 
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por meto d~ votncões nominaes. Requeiro, portanto, que $e 
proce-da lambem n c.~ ta votação nc·minal-mente. · · 

VozF.s - Ora& Orn l 
Consultndo~ o Congresso rejeita este requerimento. 
O Sn. Pai'slDENTt d~clnra que se vai proceder á vota-

ção 5ym.bolica da emenda do Sr. Tavares Bastos. · 
: LevantandO-se reclamar;ões :no ~entido de não haver 

numero~ o Sr. 1° Secretario procede á contagen1 e verifica 
esta.rem presentes 148 Srs. representantes. 

· O SR. PRESIPENTE declara rejeitada a emenda do Sr. Ta
vares Bastos. 

Submettida a votos outra em'enda do m·esmo' senhor. 
afim de ~que se separe o paragrapho unico -do art. 6° ;pará 
forn1arJ artigo diverso, é eguaimente rejeitada. . . 

O Sn.. PRESIDENTE-. Vai votar-se a emenda do Sr. !João 
Barbalho. . 

O 'SR. Jo.~o BARBALHO -·-. Sã·o duas emendas. 
10 SR. PRESIDEl\'TE- Vai votar-se a prin1eira, que é 

concebida nos seguintes termos ( l~) : 

~Depojs das palavras - imposto sobre in1portacão ex-. 
trangeira - accrescente-se: - sendo do producto de taes 
impostos entregue a, cada Estado a quarta p:arte do .qu€1 nelle 
for arrecadado.» 

· _Posta a. votos, é rejeitada esta en1enda. · 
iO SR. PRESIDENTE··- A segunda ··emenda é assim con

cebida (lendo) : <<Accrescente-se no fim 'do :m1esmo artigo: -
Os in1postos decretados pela União devem ser uniformes 
para todos os. estados.~ · - · · 

· Posta a votos, é approvaçla esta emenda. · 
o SR. PRESIDENTE -Estão · votadas as emendas aos 

arts. 6° e so .· Vai-se votar o art. go do "projecto com as 
emendas. A Comrnissão propoz un1 substitutivo, e os Srs. De- · 
n1etrio RiJ3eiro e outros offer~ceram esta emenda, que-_ vou 
sujeitar á votação en1 l)rirn,.eíro logar: 
· « Suppr.ima-se a disposiêã.o, por ociosa.» 

E' rejeitada esta emenda . 
.Q SR. PRESIDENTE- Vai-se votar O art. 9°. 

O SR. R..~lviJRO B~~RCELLOS (pela ordem) requer que se 
·ponha primeiramente a votos o substitutivo da Comrnissão, 
:ooraue ·é mais lato do que o artigo do proj ecto. 
. . 0 1SR. PRESIDENTE observa que não lhe parece que a 
'emenda da Commissão seja 1nais lata, nem que haja razão 
para ser invertida a ordem da votação .. Ao Congresso assiste 
.o. direito de rejeitar o artigo e approvar a emenda da C.om-
·moissão. · 

E' posto a votos e rejeitado o art. 9~ do proj ecto. 
Em · seguida~ submettida ~á votacão a seguinte ·emenda 

da Comm issão, é approvada: ~-
Substitua.-se o art. go pelo seguinte : 
«E' prohibido, aos estados . tr·'ibutar bens. e. rend~s .· fe

d;er'~ps ou s~rviços a car:go -da União, a reciprocan1ente.'> 
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l9 SR. PRESIDENTE ~ Ha uma ·emenda do Sr. Homero 
B9-ptista e. qutros, que considero prejudicada, ·por. haver sido 
reJeitado o artigo .do projecto ·é approvada á emenda da Co-m-
missão. . · · ,,. 

:Vai~se.::proceder á votáç~o do arl .. i O~ 
. Ha. um.a emenda substitutivà do n. 2, e outra pedindo 

1.ransferenCia, ·.para o. art. 72: do n. 3. · 
. Ha outra emenda suppresssiva aos ns. 2 e 3. 

· :V.ai-se votar ·O n. 1 do art.. 1 O .. 

Posto a votos, é .approvado o~ n .. i: 
· ~ ~ vedado aos estados1 como á. União: 
~1. o Crear imJpostos de transito pelo· territorio ode um: 

Estado~ ou na. passagent de um para outro, sobre productos 
de outros· estados da Rep.ublfca

1 
ou e:xtrangeiros, e, hem assim, 

sobre os veh iculos de· terra e agua, que os transportarem·.» 
O· .SR. PRESIDENTE - Em vjrtude de deliberação do Con

gresso, a requerimento do Sr. Lamounier Godofredo, a dis
cussão e vota~ão do n. 2 fkou adiada. para quando se tratar 
da discussão e votação do art. 72. 

E~. =rej citada uma emenda do ~sr. ·Chagas Loba to, pro-
pondo· a suppressão do n. 3 do art. Hl. · 

E' posto a votos c approvado o n. 3: <r: Prescrever leis 
retroact.ivas ~. 

. E'. -egualmente approvada uma emenda . da Comn1issão 
dispondo que seja collocado o mes·m·o numero nas disposições 
g.eraes) ~::>u onde COJ+vier. . 

E' rejeitada· uma en1enda additiva, do Sr. Barbalho, ao 
·art. 10 .· · · 

.Procedendo-se á votação do art. 11, é posta a votos uma 
emenda suppressiva, da Commissão, ao mesmo artigo, a qual 
é appr'ovada. · . · · . 

E' declarada prejudicada. uma -emenda do .Sr. Cyrillo de. 
Le.m'O·S. - . ~ - . : 

O SR. PRESIDENTE diz que vai IJroceder-se á votação do 
' t f9 . ar .. ....,. · 

Ha uma ·emenda substitutiva~ do Sr. M:eira de Vascon
cellos: ha duas emendas additivas: lima da · Commissão e 
o.utra ~do Sr. Virgilio Damasio. · · ~ . · . : · 

.Q SR. JosÉ l\1A·R;L-\~O pede pl"eferenoia. para .que seja 
votada a emenda suppressiva, dos Srs. Meira de "Vasconcellos 
e Gabino Besouro. 

Procede-se á votação B é reJeitada a emenda. 
Havendo rec.Ia.ma:ção -de que não ·ha numero legal · para 

continuar . a votação, :O Sr. Presidente declara que vai pro-
,c.eder-se á chamada. · · 

ü SR. iMEIR...-\ DE VAsCúNCELLos. ('pela q1·dem) idiz :que 
a emenda foi visivelmente approvada, m-as que si, ,.;pela 
c:han1ad.a a aue se vai proceder, verificar-se ·que não ha nu
mero. nada mais razoavel, nem curial <lo que f~car a vot~..
ção àdiada, e pede a.o Sr. Presidente que t(l.me em consi
deração este seu pedido~ 

O SR. ·PRESIDlli'lTE- Si. se reconhecer não ihaver nun1ero~ 
considerar-se-á como não votada a emenda! . ·. · · 



Procede-se ·á chamada, á qual respondem os Srs. · Fran
cisco l\Iachado, Leovigildo tCor.Iho, .Toa•l]uiJn . Sarrnento~ Pae;O; 
de Carvalho, J"oa:quim ·Cruz. .José Bernardo. · ,.Amaro Caval
canti~ ;Almeida Barreto! Joao Neiva,: 1Firn1ino da Siiveira. 
José Hygino, José . Sirn·eão, Frederico Serrano, Pedro Paulino: 
Tava·res:.13ástos, Quintino !Bocayuva, Americo Lobo, Joaquim de 
Souza. Silva Canedo! ·•Silva Paranhos, -~qui!.ino do AmaraL 
Pinheiro Guedes. ·Generoso 1\lar.ques. tRaulino Horn, Esteves ·. 
Junior, 'Luiz Del:phino, Belfort Vieira, Indio <lo Brasil: .Ser
zedelJ.o,. · Nina · Ribeiro, Cher1nont, Bacellar, Paranaguá, Pires 
J:'erreira, Barbosa. Lima, Bwerril, .Jiosb BeviJ.aqna, Pedro 
Velho, Amorin1 Garcia, Epita:cio: S:á 'Andrade, João Bar
balho, André Cavalcanti~ Annibal Falcão~ ·Pereira de ·Lyra, 
João de Siqueira, ,Q.iticica, Gabino Besouro, Augtisto de 
Freit3.5, ·Paulo Arg:ollo, Antonio Euzebio~ Gar~ia Pires, _.t\m
philophio, Dionysio Cerqueira, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Paraíso,: J.Vloniz 'Freire. ·O,tiv.eira Pinto, Franca !Carvalho, 
Baptista da ;l\fott,a, A!lcindo Guariabal(a~ IThomaz Delphin:o, 
José Mariano, ~Ieira de Vasconcellos, Antonio Olyntho, Ba
dar'ó. Alexandre ·Stoclder. Matta Machado. Prudente de Moraes . 
.Americo J ... uz. ·Dutra Nicacio. Corrêa Rn.bello, Astolpho Pio 
.A1·i~tides ~~ta.1a. Gonçalves 1Ram{)s, João de Avclar~ Bcrna.r
.dino de Campos. Francjsco Glyccrio: Moraes Barros. Do
n1ingos de !\foraes, Adolpho Gordo, .Angelo Pinheiro~ Mursa, 
Rodolpho }liranda, . Paulino •CarlDS: Rodrigues Alves, Ca.rlos 
Garcia, ?\foreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior. 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, An
tonio Azeredo. Bellarn1ino rle l\lendonca . . :Marciano de Maga
lhães, Fernando Si'n1as, E;duardo Goncalves, Lauro · Muller, 
Carlos Campos. Sc.hmidt, Victorino :Monteiro. Antão de Faria, 
.Julio de Castilhos,. Borge-s de !)J;e-d.eiros, Assis Brazil, Thomaz 

· Flor.es. Abreu. Hom·ero Baptista, R0cha Osorio, Cassiano do 
N·ascinlento e . Manna Barreto. . . . . 

10 .. SR. 1 o SECRETARIO declara que responderam <:í chamada : 
110 membros do Congresso. . 

O· SR. JosÉ -1\fARIANO, obtendo a palavra p·ela _ordem, per
•gunta ·.qual a. sorte das emenda:; que acabam de ser yot.adas, 
uma vez que se reconheceu não haver numero. 

O SR. PRESIDENTE responde que~ antes de votar-se o 
art. 12, tinha-se votado, nominalmente; uma emenda, ·verifi
cando-se então estarem presentes 1212 :m·embros do Congresso, 
.quando o Regimento exige a presença apenas de 135; por.;. 
tanto, todas as votações anteriores foram regularmente 
feitas. A do art. 12 fica sem effeito, por ter-se verificado 
que não .ha numero~ 

'Vêril á l\fesa as seguintes 

Decl.ar·ar;ifes de votos 

'V.otámos pela emenda do Sr. José Mariano relativa a.::)S 
1;5 % addicionaes sobre· os jmpostos de importação, reser
vando-se o direito de pedir .que seja incluída nas Dispo
str;oes Transito·rio.s. na 5egunda discussão·. 

· Sala das sessões~ 23 de dezen1bro <le 1890. - J. E-: 
Lobo. - Tho·maz . Del2Jhino. · · 
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Declaro que votei. contra a en1enda dos 15 ·o/ó · addicionaes 
. aos c!ireitos 50br~ a importação; por torna,r a· medida <>bri
gatorla para todos os estados .. quando eu preferia que ella 
fosse 1'acultati.va, na fórma da 1ninha en1cnda ao· art. u" 
resalvado .assim o principio :federativo. ' 

Sala <ias sessões. 23 de dezembro I() e 1893: - J. E. 
Jleira de .Vasconcellós. · 

Declaramos que votán10S pela emenda dos Srs. José 
:Mariano, Andr-é Oavalcanti e outros: r.elativa ao a~rt. 6°, por 
corisideral-a medida de caracter provisorio, neces.saria á or.
ganizacão dos estados qu·e têm dividas l)assivas. 

S . . R. - J. de .!:5e1•pa. - Frederico Borges. 
Declaro que votei não sobre a quota de 1{)% deduzidos 

da importacão, por entender que este recurso é insufficiente 
e que os estados do Norle precisam de u,n1 recurso mais 
amplo, :que attenda ás suas necessidades e resolva a sua or
ganização financeira de um m·odo conveniente para poder 
n1anter-se a Federaçã'). - Serzedello Corre'ia. 

Declaramos que votámos pela emenda que concede aos 
estados o ilnposto addicional de 15 o/o sobre os dii'citos de im
nortacão, co1no recurso ultimo de vida para os estados~ á 
vista do pla.no da disl:rimrinac;:.ão -das ;·_endas ado:ptado pela · 
Constituição, embora J.'cconhcçarnos que essa concessão ataca 
o p-rincipio da federaçã·o dos estados e: ao !ncsmo ten1po, 
prtva a União do direito de auferir o augmenlo dos jn1postos 
de in1portacã-o, reservados a si pelo § :1." do art. 6° já av
provado. Na contingencia de :ficarem os .estados sen1 renda, 
acceitamos este ultin1o :recurso. · -· 

Sala das sessões cto Congresso Nacionál, 23 de dezembro 
de 1890 . - C. José de !..llellv. - B. Ca1·nei1·o. - lo~ é Si-. 
1'Jteão de Olivei·ra. - Leite Oiticíca. - Nel.son de Al·rndd.a. 
- Zarna. - Santos Pe1·ei1·a.· 

·-O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia de an1anhã o 
seguinte: 

Continuação da votação do. titulo · 1 o do pro]ecto:: de 
Constitui~.ão; - · · · 

~ Discussão do capitulo 1° do projecto de Constituição: 
Levanta-se a_ sessão ás 5 ·horas da tarde. 

16n SESS~."\.0, JE:M 24 DE DEZEMBRO DE 1890 

'PR.ESlDENCL\ DO SR. PRUDENTE DE ;MORAES 

Ao n1eio di~ fa-se .a chama-da, á qual respondem os 
.Srs.: Prudente de Mor.aes. Matta Machado. ·Paes. de ;Car
valho, João N eiva. Eduardo Gonçalves, Costa Rodrigues~ Fran
cisco !\fachado, Leovigil<:io Coelho. Cun,ha Junior, José Se
cundino. l\ianoel Barata,. Antonio Baena~ J<laquim Cruz~ 
Theodoro Pacheco, Ely.seu . :.Martins~ Joaquim Ca:tunda, Be
zerra de Albuquerque Junior~ Thoodureto Souto~ José Ber
nardo, Oliveira Ga.Ivão, · Amaro Caval-canti: Aln1eida Barreto, 
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Firmino da Silveira, José Hygino, José Simeão, Frede~ico 
Serrano, . Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior~ Coelho· 
·e . Ca~os,. Thoma1z Cruz, Virgílio 1)amasi·o, Ruyc .B.arbosa., 
Saraiva, Domingos Vicente, Gil Goulart, · Monteiro . de Barros, 
Quintino E;ocayuva~ Lapér, :Braz Carneiro, Campos S~lles; 
UbaJdino do Amaral~ Santos . Anqrade, Generoso Marques, 
r-taulino Horn, Est.eves Junior, JL-q.iz Del.fino, Ramiro Barcel-. 
lo-s, Pinheiro Machado~ Julio da !Frota, Cesario Alvim, Ame-
rico Lobo, Eduardo \Vandenkolk, Joaquin1 de Souza, . Silva 
·Canedo, Silva. Paranhos, Aquilino do An1aral, Joaqui·m Mur
tinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira, Uchôa Rodri1g:ues, 
Indio do Brasil, Lauro Sodré, Serzedello, Nina ·-Ribeiro, 
Cantão~ Pedro Chermont, l\1atta Baeellar, Casimiro Junior, 
nodrigues · Fernande~. Henri·que de Carvalho: Anfrisio Fialho, 
Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, Nelson, l\Iartinho Ro
drigues~ 1Bezerril, João Lopes, Justiniano Serp_a, José Bevi
laqua, Gon(:.alo de Lagos, Nascin1ento, Almino Affonso, Pedro 
·velho, Miguel Castro, Epitacio, Pedro Americo, Couto Car
taxo. Sá Andrade. Retumba. To!entino de CarvaH1o, Rosa e 
SilYá, .João :a;arbalho:, Gon.çalves ·F-erreira~ J()sé Mariano~ 
Aln1eida Per.11ambuco, .Juvencio de Aguiar~ · André Cavalcanti, 
llaymundo Bandeira. Anniba·l Falcão. :Meira, de Vasconcellos. 

·Pereira de Lyra, .Toão <lü Siqueira, .João Vieira, Luiz dé 
.Andrade. Espírito Santo~ Bellarn1ino Carneiro. Pontes de Mi
ra,nda. Oiticica. Gabino Besouro. Ivo do Prado. Oliveira Val
ladão~· ·Felisbello Freire~ Augusto de Freitas~ ·Paula Argollo, 
1~osta, Seabra~ Antonio Euzcbio~ Zama. Arthur Rios. Garcia 
Pires, Marcolino l\foura~ Santos Pereira, Custodio de Mello, 
Paula Guimarães~ :Milton. Francisco Sodré, Dionysio Cer
queira~ Leovi.gildo Ji'ilgueiras~ Barão de S. 1\Iaroos, Barão 
de Vi) la Viçosa, .1! l'isco Paraíso. Muniz Freire, A:thayde 
JJunior~ Fonseca e Silva, Fonseca. Hermes, Nilo Peçanha, Ur
bano Marcondes, Manhães (Ba.rret.o, Oliveira Pinto, Viriato de 
Medeiros, Joaquim Breves. Virgilio Pessoa, Franca .carvalho, 
Luiz :Murat, Baptista da 1\Iotta. Fróes da Cruz, !Erico Coelho, 
Sampaio lFerraz, Ja.cques · Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, 
Thomaz Delphino~ Antonio · Olyntho. Badaró, João Pinheiro, 
Pacifico ~Iascarenh~s, · Gabriel de Magalhães: Leonel Filho, 
Chagas Lobato, Jacob da ·Paixão~ Alexandre Stockler, Fran
-cisco da Vei_ga, Costa Senna. Lamounier~ Gonçalves Chaves, 
Americo · Luz, Feliciano Penna~ Viotti~ Dutra Nica,cio, · Fer
reira Rabello, Manoel il!-ulgencio, Astolpho Pio, · Aristides 
)laia, Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, !Domingos Rocha, 
Costa 'Machado~ !Domingos ·Porto~ Palleta,, João de Avellar, 
Corrêa, . Rabello. Bueno de Paiva. Ferreira Pires. Bernar
dino d.e Can1pos, Francisco Gllc· .erio~ Moraes Barros~ Lopes 
Ohaves, Domingos de Moraes, Adolphq Gordo~ Garvalhal, · 
Angelo Pinheiro~ Mursa~ Rodolpho Miranda~· Paulino Carlos, 
Costa, .Junior, Rodri:gues Alves, l\fo~e.ira d'a Silva. :..-\.lmeida 
Nogueira~ Rubião Junior, FI.eury Curado. Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal. Antonio • .1\zer·edo. Caetano de Albuquer
.que. Belarmino de Mendonça~ 1\fa,rciano de 1\'fagalhãe~, Lauro 
.l\Iüller, Carlos Campos. Schmidt, Lacer:.da Coutinho. Yict~ 
rir.to :Monteiro. Pereira da Cos.ta~ Antão de Faria, Julio de 
Castilhos: Borges de Medeiros~ !A.ltc·ides Lima, Assis Brasil, 
Thon1az Flores, Abreu, Homero Baptista~ Rocha. Osorio~ ·Cas
·siano .do Nascimento: Fernando Abott~ Demetrio Ribeiro, 
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Meri.na !Barreto, · João .Severiano, José Avellar e Joaquim 
Sarmento. . 
· · . ·· Abré-s-e· ·a sessão. •• 

Deixain de co'mparecer, com causa participada,_ os .Srs. 
Floriano Peixoto, João Pedro. Carlos Garcia, Amorim Garcia, 
.Alvaro Botelho, Alfredo Ellis~ Cesario. ·M-otta Junior, Fer
reira Brandão, Med1'a,do, Leandro ·Maciel, Amphiloph_í.o; e sem 
causa os Srs. : Joaquim Felicio: Saldanha :Marinho, Rangel 
Pestana, Ennes . de Souza, rrasso Fragoso, Bernardo de Men
àonça, Theophilo dos Sa.ntos, Santos Vieira, . Cy:rillo de Lemos, 
Lopes Trovão, Furquim Werne-c:k, Domingos Jesuíno, Vinha·es, 
Conde de Figueiredo, Barão -de Santa Hélena. !Martinho Prado 
Junior, Luiz Barr.eto, Antonio Pra:do ;.e Ernesto de .úllh:eira. 

E' li.da, posta em discussão e seni debate a,pprovada a 
acta da ·sessão antecedente . 

· O Sr. Antonio Euse:bio - Sr. President-e, h ontem, quando 
cheguei aD Congresso~ . estando já aberta a sessão, tive por 
a:Iguns ~o !legas noticia -de que V. Ex. tinha censurado se
veramente o meu procedimento na sessão anterior (Não apoia
dos\ por a ter eu levantado quando não estava ainda· dada 
a ·hora. 

O SR. .MORAES E B.\RR.OS - Não houve censura. 
I() ·SR.. A ... ~NIO EUSEBIO - Não podendo hont~m fazer 

esta reclamação~ aguardei a leitura do Dia1~io Otficial de hoje, 
onde vi confirn1a.da a noticia que me fõra dada. ~-

E' assim que V. Ex., en1 resposta a uma observação 
feib. sobre a acta pelo Sr .. Deputado, cujo nome peço li
cença para pronunciar. G~ino . Besouro: diss-e (lendo): -
«0 Sr. Vice-Presidente~ que não conhecia a. disposicão re
gim;ental, l-evantou a .s·essão . quando ainda não estava dada 
a hora· . . 

Pare.ce-me .que ha ahi uma censura a mim feita (Não 
apoiados e apoiados), e censura. grave. 

UM REPRESENTANTE - . Que não estava na altura de 
·occupar o cargo. ·.· 

- . 
10 SR. MORAES . E BARROS - Não apoiado. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Pelo _· :r:penos, que . desco

nhecia o Regimento. 
O SR. ANTONIO EtiSEBio - Creio que •ha censura quando 

se diz que o Vice-Presidente · levantou a sessão sem estar 
dada a hora. . 

En1 primeiro lo_g:ar, pa,r.ece-me que, ás 15 hora,s da tarde, 
julgar .que a hora está dada, quando a hora regi·m·eiltal tei_'-
mina ás 4, não póde dar ·loga·r a essa ~ensur~. · 

U~'! SR. REPRESENTANTE- A votação não se interrompe. 
(Ba outros apartes.) 

O SR. _.<\..:.~TONIO EusEBIO - Deixem-me fallar; -estou me 
defendendo: fallarei apenas cinco minutos ou pouco mais. 

· -A's . 5 horas da tar-de já está dada · a · hora regimental: 
·a censura não podia ser DOr isso. · 

VozEs - Não houve censura. (H a outros apartes.) 
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O SR. ANTONio EUSEBIO - Comprehendo o pensamento 
do nobre Deputado: o :honr~ado Sr. Presidente. repro\·a · o 
Jneu modo ~e proceder, fundando-.se no art. 55 do Regi-
J11ento~ que diz; ' 

~A votação,_ un13, vez eo_meçada, não se interron1pe.2> 
O SR. UcHôA ROI.>RIGUES -. Algu:mas já têin sido inter-

rmnpidas. . · . · · . 
O Sa. ANTON!O EtrSEBIO -~Ora, n1eus senhores, entender 

esse artigo do modo por .qu-e parece querer.em entendei-o 
alguns nobres ·representantes, dá um resultado que não me 
ani·m·o a ·qualificar de absurdo. 

Parece-n1e que a disposição do Regimento não se. pó de 
entender assim; ha para todos os parlamentos disposição 
egual, .e sempre se entendeu que o que não se póde fazer ·é 
deixar a votacão, que se esteja fazéndo, para tratar de outra 
materia. · 

VozEs - E' un1a mera divergencia: não é uma censura. 
(.JJiuitos apmar.tos e apm·tes. ) · -

O SR. ANTO.~IO EuSEBIO - ·Pois bem. não ton1arei como 
eensura;; mas <! preciso rem•e.diar o n1al ·de presidi·r o Con
gre.5so um de seus membros -que não conheça o Regimento. 
(.:.lluitos não apoiados e. apartes. r 

A disposição regimental quer dizer que. começada a vo
tação de um· objecto~ esta não pôde ser interrompida para. 
obj e c to dHferen te. · 

Ú SR. UCHÕA RODRIGUES - Os pDecedentes são diversos. 
0 SR . .ANTONIO EUSE13IO - Não ha nenhun1 precedente 

aiverso, não só neste .congresso, co'mo em outras casas d~ 
legislar. 

A sessão de .ante-•honten1 prolongou-se até as 5 horas 
e 10 minutos, .qua;n.do t~ern1inou a vota~ão de um: substi
tutivo, apres·entaidó . pela representação do Rio Grande do 
SuL -creio que ao art. 6° do pro;jecto de Constitui~~ão. O 
1neu collega de representação,. Sr. Garcia Pir:es .. havia, re
querido .que a votação· se fizesse por num·eros. Terminada a 
votação, que foi nominal, .do substitutivo, e tendo jú da,do 
a hora. levantei a sessão. 

\Oillde houve interrupção de votaçã-o~? 
0 SR. UCHÔA RODRIGUES - A interrupção da votação 

âeu-se .quando se votava. a emenda do Sr. Julio de Cast.I
:lhos. Os senadores do Amazonas começaram a responder -
sim. Interrompeu-se a votacã.o~ e elles tiv-eram de respon
_der pela segunda vez -. s~n~~ por ter :sido a votação inter
rompida; appello para .. ella. 

0 SR~ ANTONIO EUSEBIO - Eu. nã-o estava presi.dindo O 
Congresso nessa occa.s~ão. · . 

Em -sun1ma. a censura vem de haver eu levantado a 
sessão. em vez ·de .proseglÍir na votacão de outros artigos, 
.embora tivesse dado a hora regim·ent.al. O illustr.e Sr. Pre
sidente entende que corn isso infringi o -Regimento~ inter
rompendo-se a votacão. Eu entendo que isso não importa 
a interrupç-ão que o Regimento prohibe. 
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!0 SR. UCliÔA RODRIGUES --Houve interrupção, quando 
se .tratava da emenda CastilhO.S1 cuja votacão foi''duas· veze" 
começada. 

ú SR. Al'.'"TONIO EusEDIO - Ouvi tambetn dizer que se 
n1e attribuiu a falta de não ter feito a ·chamada pa.ra veri-
fi-car si havia ou não numero legaL · .. · 

· Em primeiro lo.gar, não ven1 isso ao caso, desde que 
levantei a sessão deC'larando que o fazia por- estar da,da á 
l10ra. 

Em segundo logar. dada a hora, não · se faz charnalda. 
·(Apoiados.) · 

Os .l~epresentantes ' têm cun1prid~ o seu dever, de"dP 
que se conservan1 na Casa durante o tempo regilnental 
(Apoiados); dentro desse ten1po é 'QUe caberia a chamada 
por falta de num·ero para verificar-se quaes os que _deixa-
ram de cumprir esse dever. · 

O SR. :MORAES E BARROS - Salvo quando se trata de 
votação. 

Q SR. ANTOXIO EUSEBIO - Qtnde está essa disposição f 
O SB.. MoH.\ES E BARl'\OS- E' corno se entende o art. 5·5 

do Regin1ento. 
u~rA voz - Não dá logat• a e·SSa interpreta~ão. 

10 SR. ANTONIO Eusr::aro - Emfim·. senhores. esta é a 
minha opinião~ e de ac-côrdo com ella · J)roce<li. ·Nisso não 
l1ouvc a;bsolulamente pro;posito de contrariar d·eliber.ações 
do :Sr. Presidente; e tanto assirn, que S. Ex .. ha de se 
1·ecordar de que. ao approximar-se bontem a hora regimental, 
mandei pr<!vcnil-o para· que viesse assumir a ·cadeira. pre
sidencial! porque, si ·eu ahi estivess·e quando désse a hora, 
levantaria a sessão. · 

1E.ntretanto. P·ensando assim, e estando até este· ·m-omento 
convencido de· que é ess-e o pensamento do: artigo regi
mental, :pen.5o, tambem, que não póde presidir un1a ·corpora
oão tão ·elevada como esta quen1 não · conihece, ou não pó de 
em poucos .dias apropriar--se <Iàs disposicões do seu IRegi
Jnento, ·e respeitando a convicção dó honrado Sr. Presi
dente,· a :qual neste ponto é tão pro.funda, que .S. iEtx:, p!r·e
feriu a.tt.ribuir o meu -proc:edin1ento antes á ignorancia do 
Regin1ento do que a defeito de· interpretação,. peco á :.!\. E;x. 
que submett.a á deliberacão do Congresso o pedido que faço 
de dispensa do c.argo de Vice-Presidente, eorn o qual fui 
tão generosan1ente distinguido e, a•gora se . vê, tão in1n1ere-
cidamente. · 

VozEs- Não apoiado; V. Ex. tem desempenhado o 
·cargo com toda. a elevação. 

O SR. PRESIDENTE - Antes de subm:etter á votação o 
rcquerim.ento do Sr. v:iee-P.r:esidente _do C:o~gr.esso, preciso 
explicar a S. Ex. a n11nha 1n.tervençao no Incidente a que 
alludiu, c o farei com toda a. lealdade. 

Na· sessão a que .S. Ex. se referiu, o· Sr. repr.esentante 
Gabino Besouro, quando se appróximav.a a hora r.egimental 
de encerrarem-se -os tra,balhos, realmente l'jequereu pro~o-
gacão de duas horas. · 
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Ao pedido de S. Ex. r ·esponderan1' ' diversas vozes que 
não era precisa á prorogação, ·por "issO que, na fórma do Re- · 
gimento, não se podia interro1nper a votação; e, d~ facto, 
e~ que então .Presidia a. sessão, pensando assin1, declarei 
desnccessario o requerimento, baseando-me na disposição do 
art. 55 do :Regimento-,. e a sessão continuou. . . '. 
. Substitui do pelo _Sr. Vice-Presidente, por m·e achar 
1ncommodado, ao terminar o prazo de 4. ho1·as, ou pouco de_: 
pois, ao terminarr a votação de un1a ·emenda, entendeu S. Ex. 
dever suspender a sessão. 

No dia seguinte, o Sr. l'epresentante Gabino ·Besouro 
reclamou ·contra a acta, . pela omis·são do S·eu · requerimento. 
EApiiquei, dizendo á S. Ex. que o seu requerimento constava 
da. acta., assim como constava a n1inhà decl13Xação; e, re
f~rindo que o Sr. Vice-Presidente suspendera . a sessão, não 
disse ,que .o tivesse feito por ignorar a disposicão do Regi
Inento, mas porque talvez não se lembrasse dessa disposição. 
o ,que é differente do que foi publicado. 

Em todo o caso~ as n1inhas palavras não tinham por fim 
senão :wcentuar divergencia no modo de entender o Regi
mento; e, de assignalar divergencias entre a opinião do Pre
sidente e do Vice-Presidente, para irrogar-lhe _ un1a .censura 
offensiva, contra a qual o .Sr .. Vice-Presidente vem reclamar, 

:creio que h a tnna distancia extraordinaria. (.4.poiados.) 
Em prin1eiró logar, as rninha.s · 1)àlav:ras não incluian1 

-censura. c, .eJn segundo Jogar, não- podia absolutamente haver 
na. 1nin1Ja inLençiio o proposito de infligir r;ensuras ao Y1cc-
Pl'Csidente; si na occasião S .. Ex. valia tanto como o Pre
si·dnntc do Congresso, e ·eu não tenho competencia para 

~infligir censuras a nenhum dos mer.o.bros desta Casa, n1uito 
menos tel-a:...ia para accusar ó Presidente. · · · . . ,. - •. 

O SR. k~·roNIO :mus:EBIO-. Não tomei . como censura.· 
O SR. ··PRESIDENTE -· - Quando n1uito, as n1inhas palavras 

tendian1 a expli·c.ar aquillo que tinha acontecido~ responjendo 
ao nobre representante que n1e interpellãva porque tinha ,sido 
encerrada a sessão, e eu expliquei em· termos que não podiam 
incluir censura ao Sr. Vice...;Presidente. · -

Quanto á outra imputação, a que S. Ex. alludiu, sobre 
a chamada, creio .que não a attl'ibue a n1in1. 

O Sn. AN·rONlO EusEBIO -Nem te~ho aggravo de V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Dada esta explicação, vou sub-· 

n1etter ao Congresso . o requerin1ento do Sr. Antonio Eusebio, 
que pede dispensa do cargo de Vice-Presidente do Congresso.· 
(Muito bem.; 'IJlU:ito be'rn.) · 

Consultado o Congresso -sobre o pedido de dispensa do 
cargo de Vice-Presidente feito pelo Sr. Antonio Euzebio, 
unanimemente não é elle acceito pelo Congresso. 

o SR.· ZAMA-Peco a V .. Ex., Sr. Presidente, que n1e 
cone e da a palavra por dois minutos~ ' 

10 Sn.. PRESIDENTE- Acha-se exgottada a hora do expe
diente. Não posso conceder a pala·vra ao nobre representante, 
por,que. antes de V. Ex. já a havia solicitado o Sr. represe~ 
tante Oiticica. 
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lt O Sa.· ZAM.~- ?eço "a V. ~x., Sr. Pre.sidente, que con
su e o Congresso afim . <le ver SI este me concede ·dois mi-
nutos de attenção. ; . 

Consultado o Congresso, é :::approvado o requerimento . 
. O Sa. ·PRESIDENTE -. Tem a palávra o Sr. representante 

.· Zama. . . .· · . . . .. . -

o SR. Z..4MA ~_Sr. Presidente, peço a v. Ex. que con~ 
sulte .o Congress~ af~m de ver si este consente. que não tra
bal~emos amanha, d;ta do nascimento de ~osso Senhor Jesus 
Chr1sto. · 

Consultado, . o Congresso resolve que não ·haja . sessão 
amanhã.. · 

PRIMEIRA P.illTE DA ORDEM DO DIA 

M<>ÇÃO DO SR. AMERICO. LOBO 

O SR. PRESIDENTE - . De accôr<io com a deliberação 
hontem tomada pelo Congresso, entra em discussão a seguinte 
moção 'do Sr. Senador por Minas Geraes, Americo Lobo: 

« O Gongrasso dos Representantes dos -Estados Unidos do 
Brazil e;xara um voto de perenne louvor ao Exercito e ú Armada 
nacionaes por terem coroado. o santo ideal dos martyres de 
nossa liberdade e o monumento de nossas. glorias imn1orre
douras con1 a proclan1aÇão da Republica Federativa, aos 1;> 
de novembro de 1889, e passa á ordem do dia, sciente e con
-sciente de que a parte armada da Nacão sempre. manterá a 
Republica respeitavel e inviolavel, e garantirá a paz e a tran
quilidade necessarias ao exercício de todos os direitos.~ 

O· Sr. Badaró- Sr. ·Presidente, nada 1nais razoavel do que 
·o pedido .do Sr. Senador .por Minas Geraes, Americo Lobo. · 
.:Mas~ si .S. Ex. tivesse consultado os precedentes das -grandes 
assen1bléas nacionaes que se têm reunido ton1ando o ca
racter constituinte~ penso que não teria apresentado a n1oção · · 
que V. Ex. agora ácalla de pôr em discussão. 
. Sr. Presidente, nas minhas palavras ninguem en..xergue 
sequer un1 leve desrespeito, a 1nais ligeira desattcnt;.ão aos rc
prcsé~Itantes do Exercito e da .A . .rmada. 

O Exer.cito e a -~mada dev·em estar plenan1ente salis-
. feitos com o nrocedimento -do Congresso Nacional, approvando 
o art. 1 o da -Constituição, que consigna o reconhecimento da 
Republica Federativa dos Estados Unidos do Brazil. Estas n1a
nifestações extraordinarias devem ser reservadas para as oc
casiões solennes, cor.oo aquella que roarco.u o grande aconte·
cimento da tomada de Humaytá. 

O SR. AMERico LoBo - Não ha maior · solennidade do 
que esta em que está constituída a Republica do Brazil. 

O Sn .. .B~IDARó - . Estas manifestações devem ficar reser
vadas para occasiões como· a~ella em que s~ · achou a Nação 
Brazilejra, qu.ando no Sul peleJavamos na guerra do Paraguay, 
c que. funccionando a Camara dos Deputados~ c c;l1egando ~a 
noticiá de terem as nossas armas alcançado · brilhánte vietor1a 
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.enl Humayf..<L houve u1na verdadeira n1anifestação enthusias:.. 
tica; os deputados levantavam-se das suas eadeiras, agitavam 
os lenços e levantavam Yivas ao nosso valente Exer.cito e Ar
lnada .. 

O SR. A::)-IERICO LoBo - Peço a pala·vra. 
O SR. ·B.IDAR.ó - Era .Un1a nla.nifestaçãO" extraordinaria · 

c espontanea. (A..poiados.) . 
Nós já tiven1os occasião : de. n1anifestar-nos do mesn1o 

n1od.o ácerca de outro cidadão, que representa o Exercito.· 
Ora~ ·si o facto está hoje. reconhecido tpor nós os repre

sentantes do· Brazil~ para que n1ais este· luxo de n1anifestações 
(.4poiados e apm·tes) ~ .que o proprio Exercito e a Arn1ada dis
J)ensan1 por seu patriotismo ? (A.poiados; Jnuito bern; tnuito 
bern.) · · 

Eu, portanto! vos convido para votarrnos ·contra a n1oção 
do n1eu nobre collega e patricio, não por desconsideração ao 
:Exercito e á Armada, Jnas porque dev~n1os res·ervar estas n1a
nifestações para outra üccasião. (Jf11.'ito· bern.) 

O Sr. Americo Lobo - !Ilustre .Sr. Presidente do Con
gr~sso dos Estados Unidos do Brazil~ cuidava que as pequenas 
linhas da n1oção apresentada a esta .Casa não suscitassem 
nenhuma duvida~ nenhuma :hesitação. porquanto estamos aqui. 
con1o no dia 15 de noven1bro~ ·perfeitamente ·unidos a esse 
grupo de heróes que nos deran1 liberdade e que: fizeran1 deste 
aú.tig·º -alcaçar da cas·a de Bragança.~. o ponto >Clas nossas re
uniões. (.4.JJartes. )-

Não poden1os repudia::· a Historia. 
Eu~ representante de un1 paiz do arado e da tog·a, de u1n 

paiz pacifico~ não posso pensa~ que o n1ilitarismo domine já
n1ais do Brazil. 

Para que tal se desse~ seria preciso que houvesse-~ uma 
espada tamanha como o diatnetro da terra. · 

Nestas enormes solidões é só cabível o regin1en industrial, 
e~ por este n1otivo. eu não podia deixar de fazer esta n1oção 
serena e cahnan1ente~ porque o Exercito e a Armada, ~ccusados 
de indisciplina! segundo a Iinguagen1 dos sebastianistas, es
tavan1 cheios de patriotisn1o e não obedeceran1 senão aos ·sen
tin1entos n1ais sublimes quando nos libertaram do jugo n1o
narchico. 

'C~r Sa REPR.ESE:xT.-\!.'<TE - Não ha n1ais :sebastianistas .: 
ÜUTRO ·SR. REPRESENTANTE - A Republica está procla

nlada legaln1ente por nós. 
ÚU'THO SR. REPRESENTANTE- •ISSO não quer dizer que não 

haja sebastianistas. 
O Sn. A~IERICO LoBo -Nós acceitán1os ou não o faclo 

.de f5 de novembro ? Acceitán1ol-o pelos nossos votos. 
E agora, quando haven1os de demonstrar que ha perfeita 

solidariedade nos5a con1 o Exercito e a Armada: póde un1 re
presentante de Minas Gcraes, ou qualquer cidadão brazileiro~ 
oppôr-se a isto ? Não o creio. 

Cu;npre-nos pOr bem claro: que estavamos tan1bem no 
can1po da revolução e qw) partilbaren1os no futuro a sorte 



d.,:-; n~Y11 !1ieÍ41II:H-i(Jo::, qn;dqur·e qw~ l~lla Si'Ja. ;an na JHJH i-lu 11a. 
J11:i foi' I u I1a. 
. t:upp1;111Ja. ~1·. l~J·t•sidenle" ,~ ... JJl(t di~;.:(\ O::]UC nnnha 1111.1t_:ilo 

t• ·:-:~~· ~-orada ~·~m dJ:-'i·u~:::ã<r~ nHanimr·11wnte. pr~t·qrw .itJli;aY~! 
qtH· nau_ p~~~~~~1_10~ l't~e~u:;ar esfa divida ::.;agJ·ada. para co1n uma 
J~w·f(' dn );ara~.~. qn~ f~ o sym}J•Jlo da .frn·ra. da gT·ande~a e da 
111a(•rdade da Pat.rw~ tanto no jnfr~J·joJ: eomt.l no exfet'iur. 

o. ~lt. -~-~\t:no .\! ~:u~En. -· ~~ ·. ]Jr·e:.:::iden I e. IWd i a palav1·a 
par~:.. 1az,.,. HJll n~•IlWl'lilH~lll.ll: e~ la nwC,::1o Ot: (~ ardecipada OlJ ~~ 
la!~dm: ~~ 1'1111111 u;w ]Wdi!Jli0.-5 YO]lat HJ.raz~ pe(~O (JUC seja f.'lla 
nd J:Hia iltll'êl on:a-.:ião oppt_tl'lllna .· 

. SnrJilH.~ltid•) á Yulac;ão" ~ appr·ovad,,~ Ct l'(_•queeinwutu d(~ 
adntmt•nl-o aprc·~t'n/ado pelo · S1·. Lmn·o 1\lüllcé~ 

Cu11Lintht a \'l•tuc;fí,t d11 lit. 1'' dn pl'o.keft, d1~ Cnn~Utui~~fíiJ 
, ... rla~ l~i:J('Jlflns. 

t> ~n. Pl<E~mE:':'\'!'E dcehu·,·t ·qrw Yai-~"~ pr·1w(•tlt•1· ú Ynt<.wii11 
d., al'l. t~ -:~ das emenda:-;. .. 

~'••:-:la a· Y«~lo~ a em(•nda snpp!·p;:.;siYn do Se. ~l,·i ra t.lt~ Ya:-;
t:~"ti!et'llc_t~~ c~ eira l'_,~jr·itada por· !12 vn/os eon11·a ~?. 

u :---1:. ,;(,~_,;: Jt\t:l:\:'\o (JJdn unlt:ln) - Pet,;o a "''L'ific-a:;;i_r; 
da \'UI a ·.~ão. 

YozE~ --- Oh ! oh ! 

E' JJJlla pro!.elaçf.i•,. 

'-) ~~~~ :J 11~1t JL\r: L\ XO- E~t,-,u lHI n H~U f! irt~i to. ( Cr11 :,on1-:'ír~ 
rlfitl r/f ..... . :1 

· U Sn. :\lJ•.iüi-:L I>E C:\STH(• (tela ordem.) - Sr. Pr:-t·Sid•~ll/ 1•, 

1111'1.1 di,!.!llo í'!.di"g·a u S1·. Dr·. Jc_l~t~ ;\]ariano aeaha d1.~ 1wdi1·· :1 
Yl'J'Írit:al'fio da YOhu:ão a qne a~11ra :-3;~ }ll'(let:d(•t:t. ~~- pn1·::c~~-~ qtw 
!l!'liltlllll- t[u_..; ~r·:::. do Ç•an~t·t~~so· 5C "[J{-IOní a iss,_~, f-l'.ll't{tll .~ li«Í~ 
qw•!'•-'l''"·"' ~~ \·c~,·~.h.u!t~ e~ al.t.'·. pm·qt!(>:. •lalli r.-~snlta1·à (~n~rm1deei-~ 
!Jl•'lll•' da al'fil'ill:_ttivu da .\le~a~ a qtJC'lll l.orlo:3 res:p,_~it.amia:-'. 

(I :-:.1:. .Ju~l~ ~L;:m.\~0 --- J)1•pt.i:=; llliC v1 a ~lesa clat· ])UI' llàía 
~qapJ·u,·adn unt ar·tig:n .•.. log:o t.~nl ~~'g;tdda YCt' qne não flavia 
nu llll'l't'~ l.t!nhu n dii:ei!.n d~~ reei amar. _ 

.( l· :0:.1:. ..-\ 1. ~ff:'\(1 .:\FFo:xso --O llegi menlo 11os pe.nuHte 
\"Pl'ifiear. 

l) SP.. ~l!nl!El .. UE. C.\STHU- c(f!Ht) dizia. ~l'. J?te:-;idenLe. 
<ll·rt•:l i 1 :.tt11h1 (•rn qun nenh urn dos me.mhros d(• CnngTt~S~,_, S'! 
nppn1·ü a q\H' cltegnem~r:.: ao erm!.lneiny~ntn _da· \'t)rda~l~~- qu•! 
tanlln ... :n por qnalqnr-r en·cunt~tam·.1v. pode n.ao .lt:-r· :dwgndr! ao 
conhcc·i1n·,·nln da :\lt·StL cnjn juizo ;;:ou o p1·1mr!H'O êl. rcsDe1f.:ll\ 

5:-l 



YCU_ propô1· qu~ _~e proceda á votação nominal. cmiro meio in~ 
falhvel de Yer1ficatão. 

U~r Sn. REPRESENT..-\:NTE - Os .senhores a re~u3a1'an1 h~n
tenl em questão mais importante. 

O Sn. JosÉ l\L-1RI.\..""O - Tenho o direito de rec1an1ar. 
QuEro que istô seja sério . 

. .. . . ~l\I ~rt· REPRESENTANTE - .Ninguem aqui quer O con
trariO. (Oru~a:rn-se outros apart~Js.) 

O Sn. PRESIDENTE- O Sr .. José 1.\Iariano não póde falia r; 
qucn1 ten1 a pabvra. é o Sr. l\Iiguel de Castro. 

O Sn. JosE !'rL~tANO - .. Não posso deixar de protesla1· 
contra a perrnanenc1a de pessoas extranhas dent-ro do recinto . 
.de S(Jrte que não se. póde ·verificar a v-otação. (H a outros 
apartes.) · 

O Sn. J\fiGta!:r .. DE CAS'tRo - Sr. Presidente~ sut·preho1-
de-_me o modo por que este . a~gu~to Congresso se oppõe ao 
n~ew de proceder a unut \·erifiCaçao .sen1 contestaçõEs. Con1o 
reclamar contra uma. votação nominal ? Qual outro n1eio mais 
seguro ? . 

Não vai nisto desconfian<:;.a 'á 1\·Ie~a ncn1 ao Sr. Presidente. 
Sou o primeiro a prestar-lhes a maior confiança; mas é pos
si-"\.~121 na votacão symbolica baver engano: errare humanum, 
e.~t (.ttpo'io.dos j. Ejs a. razão pela qual peÇo que. se proceda á 
votação nóh1inâl, cbino 1neio mais seguro~ si não o unico de 
chegar ao :conhecimento à a. verdade_ 

O Sr. Matta Machado (·J~> .Secre.ta1·io) -Senhores membros 
do Congresso1 não tomaria a palavra si o meu distincto amigo 
o Sr. José I\Ial1Hnio não tivesse dito qne era licit·o a qualquer 
congressista reclan1ar pela verificação da votação~ á vista tio 
facto que honten1 se deu: de haver a J.\·~esa, depois de Ler de
clarado approvada uma emenda, verificado que não havia 
nun1ero. Est.a illlrase~ lançada por. S. Ex. ao paiz~ poderá fazer 
pairar uma susp_eita grave sobl'·e este Congresso. Poder-se-á 
acreditar, por esta phrase, a qual não é .insinuação n1alevola 
do nobre representante~ 1nas n1ero recurso de occasião. . . (Di
ve?·sos apa:rtés e protestos; toca-se a. cà1npainha.) 

0 Sn. PRESIDE~TE - Attcnção r 
O Sn. M.\TTA ~L\ClL\IJo - Seilhores~ a Mesa tr·ata de de

fender a sua dignidade ~~- n1ais que tudo, a ~1ignj.daJo do Gon
gi·esso ! l'ão tomem as dures :pelo Sr . .José l\laríano, que nada 

· ha de offcnsiYo no que eu diSs1~: con1o S. Ex:. n1esmo está 
convencido. . 

Eu · estava obserYan.d'-) que a sua phrasc podia fazer cahir 
scbrc a :Mesa a accnsação de que altera hs vota~ões. Entre
tanto, o fact·o de hont.cn1 explica-se n1uíto natuta1mcnte, c para 
1'aze1-o: puli n palavra. ·· . · 

E' natural, ~enhores~ que: . votando-se su-ccc.ssn.-amente os 
artigos. a :\Iesrt não e.-;t.cja a. todo n1omento contando o. nu-
1nBro üe reprcsent~n~es pr'esentcs _no r~ç_i~ht~ ... c acnnt.PCe1~4.· ~i
o-umas vezes nas uU.1n1as horas d-o ses.sao, quando se ret1ran1 
~s Srs. repl,'esentanü~s: por cansados, ou. paNt :casa~ ou p~pa ~s 
salas in1mediata~, que o.lgurna cousa se vote ·sem qtrc haja no 



recintó o nu~ncrô 1iéce:;sario. E' fa<HD qu12 se t~tá dtldo em 
mut~ de tun dos parláí11ento5 do mürtdo ~ 

O Sn. ~~L~nNo .... \wo~só : --'-'l\Ias isso é gta\-·.lss.lmb 1 
UMA voz -'- E1s a necessítia:-de dá vótãçao nomlnai. 
O Sit. !\L1..TTA M..4.c!Lwo - Nao lia pois, a n1enoi1 culpa.:.. 

bilidade no p:ro0edimento da Mesa. ' 
Yô~:Es ~ Dê 111àrtc.tra ê:1Igtllíla.: 

. . O Sü. i\L-\:rA i\:í..~CHAD? - :\las~ seilhOl'(:~, U}Jrove.il4}:-rrte 
~~J _nda _do_ ense~o ~ra, ~x:phoar a{) Oonji: .. essa e fió lJ~iz ó n1odo 
por que, a l\Iesa ~ pt·occd~ liMtns votaçoés ttiírtultuóSUS; mn ®e 
t~dds . te in 1ntere~se.s, intet'cs~es de 1)atri~tiàt1i01 a isto pái'tl 
q~1~ .. úque bem claro que lH'ocui:ainos todos os íheios pârtt 
ev1 tar os enganos. 
· . Con10 o Congresso sabe, são quatro os. secretaí·ioé da 1\'Iesa. 
A.tJopl_{tnlos um _systen1a; 1:1~ contagem c verifiénçã.Q 4o~ -vutõs: 
o~ do1s secreta.I'lOS da d1rçl1a~ ·1 o e 3°~ contam eull;lula.~ivamente 
t1~ vot.os ,Pos i1eptésentantes quê séntãm-sé na~ duas bafi(}ad~s 
{L dh•gita; o :3o e 4v cotttãril os ·voH55 dos que ihes :f]càn1 i'r(;ní
téii·o:5, isto ·~~ dãs tldàs b~ticadtt~ cta. e§qüéNÍa. Oépà:ls o f o c 
:3° sccretarios conferen1 entre si os l'ê.§tiltádós übtidos. isola
damente~ por· cada um; o rrià§nlo faitJffl iJ 2° e o 4~ sédr~t.arios. 
V crific.:.ul~. a~sin1 a cxactidão das dl1as pa:rdelltt_S1 ~ontman1-~e~ 
e o Sr. P1'esHlént<! afittt.ntGitt o l~(~sultãdó dà vgt.àçao. 

EhipregàtntJs t.odó 9. éstl'ti.iJUlo. í)âi;.a év'itâr quà_lqf:let· en-
g;:.üló. ~~tt~~ pe.t'gl1tttcJ: ·E' püssi\~él iiiérhii.íJiái'-se a. l\iésa pefo 
fáctó que· se déu libtit~n1 ? 

'VOZES - :i'üí·O; não . 
V.M SH. H~PIH:JsE~'.rAN·r~t ---' . Tudos rQ0dnhooein as bQ'às irt

tençõe:5 da !\Iesa. · 
ó §H: M.~\:T'ft~ i\L\CH~\Dú -~. -- Si, JJOr a~aso~ algUn1 i·eprçs~n-

tunte nao se conforn1a con1 o resultado annunciado pela Meen, 
e<:-:ta. nunca ,.,e recusou a. YeTifj c ar a YOtadí.o contestada. e· o 
Sr. Prosidt:nte tom dado disto innuméras provâs. (Apóiáilos.) 

uuanto ao p~didó, (fúe fêz" um Sf. t,.eplt~senttlilte; pttrá êftie 
as Yot.nty1o:5 fos~en1 n.cHninaes ~ . . . 

U~-r f:ü. l11::p·n,.;seN·T~\~·tE ·-.. ·roda::;! - nâo; . agot-.a trata-se 
de~ ta~ 5cimentc. 

o SrL J\l4.'tttA l\I~\CHAVO ..;....o •• ; Séi'it.t aste o ineio <ie êv"iUt.r 
J'eeht.tntt.çõcs; n1a·s~ pratiGameüL~i toff:ílli~se ~ssc Uiü pFQ~es~~:) 
j mpo-:siYcl~ .porque -q.ma chai:nuda de quas1 300 no1nes léva 
mais ou menos un1a. Itt"il"à . . 

Assim. esptn·o. não qt1u os 1neüs ~oliegás n1ofl.ifiqucrm o 
seu juizo, ·porqtie todos estão c~rt·i.reneidos dê qtif3 _a Mesa pro
cura eon1 o rnu::'dnw zr:;ln etnnp~'lr cotn o _sctl davcr (Apo·~t.tdo.:s) ~ 
mns que fóra c;laqui; nô pà1t · inteH'o.!' nã.o éit~ülem~ ·sem prg
testos. du,'ictas. e1i1 rclaúãd tís d1Jc-is5es deste: ttibtinal augusto 
que· ti:at:t. clü oi·gâ-tiiià1'. g paiz~ e U<!tU páire 'SUS{)~ita t:â:O _gl'á'\!0 . 
coiili'n. os 1ncm:tJt'os da Mesa .. _ qttal tt de lião tel' g dev1do ze'lo 
nn ,·erificaqfio dtts votttç-õcs ·do Congresso; 

o Sn. PnEsiDENTE - A ve~ifiéâçã~ dà \~ótaç}i9! requerida 
pelo S1-. representante .José l\Hi.fiãno~ lH't\iiá sido féità sem qtt~· 
ninguefu requei"ésse. · 
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. :~ }[t·~a ~ú (h•pni~ d1' e.~ H f,•rit· 0~ re~u 1f adns~ é qne ;1 

nnnc1ou ü eornputo da \·otaçao: 82 votos a favor e 92 contr~ 
.. ..:\ i\Iesa~ tend0 feito esta Yerifica~~~ão, entende que. si 

'::o11gre~~o 9uer~ 5! rnell1~n .. (! a~r.üHl~!· a votação nominal~ p·orqu( 
do (~ontr<.H'J{)~ o :::-r . .r{).~·~ :\lar1ano 11eará sen1pre con1 o direito. 
que. t1~n1 Udo, de du,·jdar da Yot.aç~o da Casa.. (.Jluitos não 
apoardos.) 

.Já convidei a S. Ex. pat•a vir á .:\fesa assistir a verificação 
da Yota~;ão. ao que S. Ex. recusou-se. Entretanto. constante
mente. S. Ex. estú denotando deseonfianea no pr0cedimento 
da Mesa. (Xão apoio.dos. ~ • 

Xo dia en1 que me :;:r.ntil' rnal nesta cacJeira, já un1a vez 
dis:"Jc e repit' J~ unde :rw.:(' Yerdadeír(, 8acril'ido (.tlpoiados}. p0r 
1nais elevada que -seja~ deixnrei de occupnl-a, porque ha a1-
g:uma ~:~ou~a que prezo rnuit.-. mai::;. - é a minha dignidade 
11'~::-~naL (Apoirtiio. ... ·: WHilo !wm (• opplnn .... ·o.~. ·· 

Consultado~ ~' Congr(·~so não apprnva d L"•·querimento <ie 
yota~~ão nomiual do Sr . .l\f.ig'tlPl Ca;;t.rn. 

O Sn. .. Jo~J~ \1.\f:.L\~u : )Jda (1/'dl~ 111 --~- ~r. Pre::ddeu Lt.!. de-
pois da~ pa!avar·~ dt.' Y. Ex .. i'tl nfi,.• J)l.t:':O-f.l •.kixar de· t'e:'pondor 
:i accusaç:ii(t Ql.l(\ ellas orrvolYenl. ~ão qtH)I'O agg-rrt'\'at' (•:;;te inei
l.h·ntE>. não qurro azedal-o .... 

O SR. ELY~Ec :vL\RTINS 7- :\ão de.Ye. 

O Srt. Jos1~ \lAHL\~o - ·- . .. •tueJ·,, aiV!na~ ~.lize.t· a \·. Ex. e 
:v• Cnnf;I'Cs~o qu(· .. ~i ~'U re.dnmn ~t:',ltt·l: as ,.("\ta~.~õf•;:.:. nfio ~~· por 
que ponha .-·m duYHfa a ~rnedad1! da :\If·sn. ma~ pn.rqu(• conheço 
as dií'fi('.ul<Jade~ ch~ ,·erifkar-~e a. yrtl aç~ão symbolicu f.'m um 
Con !!Te~so a~:' iln lltn" P t·n:.:n . 

E! qu:m f,·, aü a.rg;nmen to do ·b~snp . .J quí~ ~~· l'lllpt'<'ea lll~ssa 
v;.•r·i fica~~~iir'. ,: n1.elhor dern,•ra.t~~ pal'a t'l!ll ht.·ee:· a V(!r·dadc! . . • ~ 

. . 
O SR. PRr:srnE~'l'r: - .-\ :\lesa assirn le1n . ~em pre proce

dido~ e V. Ex. sen1pr~.- reúlan1a contra a den1or-a Jl(l annuncio 
Jas YOtaçõt?s. ·--. . 

O SR . .Jos!~ 2\IARL\.;.'"'O - .•• do qu·:~ deixar· fJ:lSBa.r cornv 
;;erdadeirà uma decisão sobre a qual pode·m :recahir suspeitas. 

Eu não sabia que~ usando do meu direito de representantt\ 
tot·nnYa-me impert.inent.e para con1 . V. Ex.: eu não sabia qn.c 
o exerci cio .dess(· direito era considerado por V. Ex. co1no 
1JCfen~iYo a sua dig-nidade. V. E~. sabe que eu. prezando a 
rninha~ não poria en1 duvida a ·dig~lidade de ninguem ':. Jncnos 
daquel10 que o CongTesso elevou a altura de seu Pres1dente. 
(]fu.ito bem. ) 

Prote:;teL {)l'Olesto e hei de protesta.:· sen1pre~ porque <j 
rneu direito. ernbora tl :\.le~a att.cnrla ou nao attenda, contor·mc 
fez agora. Estc.·Congf'e::;:-so e~t.ú :::nb 111na grao de fatalidade: on 
ell~ ha de submisso attcndet· a I udo fJt PlD!..ú qu·~~ r ::rn. . . (:'"úío 
apoiado-<s.: 'J'clu;uw:iJes geí'((f..'S) '. Perdãn; d(:ixenl-me üo Jnen'?s 
eoncluir a pbr-ase: Este Cong-resso está ~otr nn1a g1·aude ratalJ
dadc: ou e1le hn. dr~ a!.tendcr a tudo qnanto se lhe acenv.. a tudo 
(lUanto .lhe: aconsel han1 · (1.Yii(l apoiadús; 1·r:clanwçõcs) ~ e. então~ 
clão-Jlv:- a · denonünaç.ão dt~ -5ervil~ ou nós procutan1os aqúi ba
ter-nos pelos p'l'incipíos e luctar par·a LIUe a verdade appa-
rcf·a. e ehan1am-nc•-: dt:! ana.rchisia~. · 

~ Pois bctn; qu'er chamen1.:..me ch~ anar~~hi~ta, quer não~ lt•~i 
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dP protestar~ hei de bl.'adar seÍupre~ ainda qnr a minha voz Be 
perca. neste reeinto. (JI·tJ..ilü bem .. ) 

· O Sn. ToL.l':NTl~O DE CAnVALHO reqtler· que se pr1.wed:1 :i 
YOf:a<;ão nmninal sob1·e o nrt,. 12 do pro.iecto. 

Consultado~ o Congrose~l'e.ieiJa P.St~> requerimento. 
Submettido ii. votar;ão o art. -12. do projpcf..o. é ap(JI;ovncJr, 

pcw 9~í votos contra =89. 
~ Alén1 das fontes <le receita discriminadas nos arts. 6" t~ 

S". é licito á União. eomo aos esLadc)S. ti! mn lativamen tu ';'·~' 
não, crear outras qÚaesquer~ não cnntravinrto o disposto nos 
arti'. 7o~ !)~c 10: § 1°.» 

. O Sr.~ PRESIDENTE - O paragl'apho additiyo apresent.adD 
pela Commissão. considero-o prcjnd l.c·.ado pr~la deUbera(:~'-; 
hontem tomada pelo CongTes:::o~ a::;sjn1 como nma emenda ana
log·a do Sr. Virgílio Dama si o. 

O Sn. PnESfDEXTE - Yai-~e vnf.ar o ar:L ·· 1:3. A este m:
l.i;;o ::.:«.í foi 1nandaào um additivo do Sr. Americo Loho. 

O SR. G1r., GoüLAHT - Lembro a V. Ex. qu~~ o Sr. Anle-
rieo J ... obo ret.ir-ou todil5 a:E ~tJa::: ~~rnendas. para rP-stabelcCl;!l-:-t~ 
na :.!:' discussão. 

O ~r:.. Pt·msmE:"'I'E - Ten1 razão. 
São ~nec~-~:::~h·amente posto5 a_ votos e appr·ovnd(ls c·~ nr·-

1 ig·~·~ I ~i. J !t e .I :l do fil'ü.l,!!.'tn. a:3.'3im P-oneehirlo:3: 

Art. 13 

O dj,.,_;iic• da Cni:ío r· d«)~ P:31.ados a le!:dslarern Sitl.JI·e 
vi:-H::i.tl J\~l'l't'a ~~ navc~~·açãC' jnf erinr ~~~ rii ]'l'~!."il Tarlo pm· u··i .1 ... 
Congr(•sso Xaeional. · 

Art. 14 

.As forças de terra e mar são instHuições nacionae5 per
rna.nnntes. desUnadas 'á defesa da Pntt•ia no exterior e nlanu

. lP.rH.~fio das leis no interior.· 
.. Dcnlro dos Iilnites da lei. a força n.rn1ada ·~ essencialn1entc 

obcclit1nte aos seus . superiores hierarchiros e obeig·ada a su :;
tr~nt.ar as institu içõcs constHueionaes. 

Art. 15 

~fio orgií·os da sohcran ia nacional os poderes Legisla.tlv0. 
Executivo. .Judiciario. harn1onicos e independtmtes r:mtre si. 

São 6onsider·adas prejudicada3 as c-m.endas snbstituLivas 
do Se. D~mel.rio Hibeirn e n11 l.i·n:':. r:· (!() Sr. Lan r-o :::.odr(• · P 

011 tros. 
V mn á }f esa a seguinte 

D eclaro.r;r:io de 't.:oto 

. DPclaro CJllO votei C(ll1tra os m~ts. 12 (" 1~. do projecto ne 
. Cc.n:õ:l iluit;ilo e ~: equc:irn qur· :-:e insir·a est.e vnl{) na actn.. 

~ala dns sessões. 24 de dezf~mbro de J890. - · .4..lnu:r10 .·Al
~.if.l.i'f!.r.: A.(lon.c;o. 
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DISÇ'Q§~ÃQ .P.Q ÇAPITI)J4) li 

.o .s~ .. ?nESJ?E~TE --:Está_ te-rminada a vo~~o 4o titulo 
pr~h~uAa_r. -contJnlUl n d1s.aus5ao do eap. n do prQj~ctp. 

MuiTos ·sJ:ls. R~rR~Sl!:NTA~'fES pedem a pala.v-ra, . 
. O ~R- PRI?f$ll)~~E ,_Peço aoa SFs. rep11esen4lnte~ qtJe ~o 

pcdn·enl a palavra ~c enuncjarem {}e n1odo -que os seus non1e$ 
po~~am. ~er Ü1SC~'iptqt5 no livr? da. ~!esa. ; . 

O SR. ll.:m.:~Ó - . C.OU.$Ult.O .à V. :E.;:ç ~ qual o y~.lOf que tên1 
as ·notas lançadas ahi no livro, relativai.Jlent~ aps represe-n .... 
t.antes que pretendem ton1ar parte nos debates, pQ;rqu,~ :muitos 
dit nó.P ~~ <Jipjgünos á l\fe#la e tc·mqs os flossos nomes in-
seyjptos .. · . · 

OrtJ.~ 4~ejt) ~ab~r si é pt•eci~o tornar- a p~4ir a paJavra, on 
si ella nos ser-á dada segundo a oNiem da ihs~Fipção. 

O 8R t PRESIDENTE .,.,.,.,.., Ao inü~i~-se a discussão dq Pf'9...,. 
jecto! muito;; n1embros do :Cóng.tt~iSO vieran1 inset•ever-se para 
a qi~cu,~§ãQ do titulo prelin1jn#~· e de cadª' 1Hl1 elos capítulos. 
IfouYe p~.Qi{;JQ,s ctc hlst;ript;iiq pp.ra_ a ~c~·1,11lga diseufisij.o. 

,:\ 3fesa entendeu q w:t 1 ss n n ao era J•egnl ~r (Al>f,dtJ.do:;) e 
que o regular seria f~cr-sc a inscr!p«:"ão á proporção Ql.le fosse 
annunciada a discu::;sfio de (ttHia um dos capit.ulos~ visto que o 
J1egi1l1eP.tO. a-~rSim o çle!.PJ'min;:t r~ ú o nll~io= d~ ~:vit~t· a confu~fiu 
e recla~ações.. · 

O SR. BADAR•~' - ~e~te caso, peço ·a V. Ex. que n1c n1ande 
inscrever para esta diseussã·o. - . . 

São Hda~, apojada-s ~ entram eonjun~Lament~?" en1 ctisaus::;fio 
:ls seguintes · 

Ernendas 

Ad-ditivos ao art. i 6 

§ 4/~ O. ~:v~tf:irnª ~lQitoral ter~ ~)Or ba~~ a r~res~nt~viio 
propórcional da~ maiorias e n1inoFia!ii. . 

§ f). 0 . 0 ~~rcjçjQ Q9 5~lffra,gio é UJll djp~itQ e P.IP, Qever 
dQ~ -ct4~àão~ {l~ Rep~bHi~ c não· soffpe ~ntf!rv~nt}ijo (lo P®ít-r-
E~ecutivQ. · 

Sala das sessões. 24 de dezembro de 1890. · - -~farciano 
de MagaUW.es. · 

./w arL 16 ~ ~u.b~tjtpa=-.~~ ~$sjm.: _ 
fi :Pod.o:r J~~gi~lª-tf\•o é e~erc~~Q por Ul)1 Coograseo el~tiyo 

deno~inado :--.. Cong·i'Q~SQ dt}s · RQprcp;entan~~s - ç.om ª sa!lcç~o 
.do ·Pf.lesidente da Republica. · 

Suppriman1-se os §§ 1 o, 2° e 3°. 
Emendem-se os demais artigos 4e$tª capitul\>J de ae.eôrdo 

com o pensan10l;lto cont.id0 no presente substitutivo. 
Sala das sessões, ~'* de d.~~ero\w(l 4-e 1890. - Cassiano do 

.Nascimento. - Victorino Monteir(}. - Thomaz Flores. - ~o
m~Q Bfl.llti.str:A. ~ .Jp.~i() Frt:Jta. --- pg,·~i:rfl: d4 Cp.$t~ = A~ides 
Lima.. ~ PiP.4l'irQ Mg,çh(JJJ.Q.. ~ .,4.àhQtt. =- {-«lto de (J4Sttl.h0$, 
- . Ramiro Barcetl.os. - Borges de M.ede'lros .. - _4.breu:
~l(~na · JJ~eto. 
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Ao art. 1.6 

Acc1·e:5cE:mte-se - em regra. - ás seguintes palavras: 
con1 a sanc0ão. ~ A.me1·ico Lobo. 

Ao art. 17, § 2° · 

Accrescente-se - e o mandato do substituto d.urárá o 
tempo restante ao do substitui dê. ~ A. merico Lobo. 

._ 

Ao art. 25, § 2° 

Accresce~te-se - e ser natural do Estado que o _eleger, ou 
nelle ter res1dencia durante dois annos imrnediatos á eleição. 

Sala das sessões~ 24 <h~ dezemJ-~D de i890. --...., .4.rnerico 
Lobo. 

Ao § 1.~ do art. i7 
Diga-se: 

§ 1.° Cada legislatura durará quatro annos. · 
S. R. - Frederico Borges. 

·"-o § 2;.0 do art. :18 
Accrescente-se: 
§ _2.0 Quando se der contestaç.ão sobro a e1eíção de qual

quer n1embro do: Senado ou da Camara, a que.stão será resol
vida pelo Supremo TI'ihunal Fed0r·al. 

S. n.. - F1·ecle1·ico Rorgcs. 

Ao art. 24 
Substitua-se: 
Art. 24. O~ mep1bros do Congresso, sendo compativ.eis 

'P~r~ o (L~ercjcio de t9dos os cargos, -não podem. entretanto~ nc
eeit.al-os sen1 licença da re~pcctiva Can1ara. 

S. n .. - Frederico S. Bo1·ges . 

. A) secção I - capitulo I 

Art. 25, n. 2 - substitua-se pelo seguinte: 
I'ara ser De1;utado, ter n1ais de vinte e cinco unnos de 

cq~c1e o quatro qe residencia no :Bra.zil, c ,p:ara ser ~ena~or, t~r 
pelo n1c:-~os · tr~nta. e cinco annos de edad~? c seis de res1denc~a 
nq Brazíl, e-xc~ptuados~ quanto aos prazos de quatro c seis 
a:rrpos, as cid~dãos a que se refere o n. 4 do art:· ~9. 

(A e~çepção já f o~ aprova{la pela Comn11ssao dos 21). 
. . 

Sala dns sessões, i9 de àezen1bro de 1890. -. B. Campos. 
- Jloraes · Ba;·1·os. - !ldolz'Jho Go'rdo. - Tho,naz Cm-valhal. 
- Domingos de ]J:l oraes. - 1lfto·sa. - Rodrigues A.Zves. 
Rubião .f'ltnio1•. -A_ngelo Pi·nheú·o. - · Lopes Chaves. - Ro
rlolpho ~llirmuln.. 
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SubsULua-se o § 1" do art . .25 pelo seguinte? 
. E~{al' na ]Jo~~e dos (Jjn~ilos de eid~ldi'io bnv~ih.dro e 

alJstaYel .:.:omo eleitor-. · 

Sala elas 5(!SSÕes. 2~~ de de.zetubro de Hmo. _. Corrêa na.-
bcllu e outros. · 

Ao art. 26 

Suppl:iwa-::;o v n. l - _-!_!t_·indo DtuuuiiJoro. - -- Deuu:trio. 
-.- Anltto de F'aria. -- Jloni::. Fretá:. - Annibal Falcii.o. -
FJ'IIílf.'O. {:ar,:ollw. - ll. de Cnrro.f/u1. - .\ uj'ri.r;io Piolho . 

. 
:-;IJ]t:4lil.tl;Ul1-··~t~ íl~ H~. :! a 7 pt>]O :-=t~guinli.': 

. :!.:· TCido.:-; ~'•S l'llll!~i·i,ll::ll:i••:-: }ll!hli,·n~. eh·i:-::.~ pu]ilj,·,t:-: P llH-
Ilf:·u·(·;;.;. ,.:-,:,·t•plu ·.·~ Jttini~Jr·r•:-: 1• 11 p••:-::-:";ti 11ipl.-11lii.lfit·•l. 

~·til ,,.. . .~ •• , , , ; I j :-- :--•·:-';-.1 H':-'~ ~ I dl'. •lt'Zi'IJl}ll'li rj,. Jf;~lli 
/~u/1o. 

.\o arl. :!7~ ~ 1" 

f,, .. p,ds da pal~l\T<l. llt1hjlan·l:'es -- aei·J'f!~l'·t·nll)-:::p ---· uan 
,!f;,.-•ndt: •"-:-'SU Hlt!1Wr·.-) :-:1~r· i1tff'rinr a qu:ür(• ])•.•r qnalqtll.'l' E:-;
l.arln. 

Sala· da~ ~es~~~~~·~. ~ .. j ·dP d (•z(•mh r·o dt~ .l S!)(). - Cc/uiu .f:,·
drhnu·.,·. - Alhti?J(/1...· .fuuim·. -A. :1-:.,~r(•tlo. ·f'u,•/'fJnu •h· .'\1-
lnufllt'''*flll~. ~ Bd{or/ r·i,~irn. - A~({IIÍliiin. -- .1/oui:. f-'r,•ir;·. 
- FrNf,~rit:o ];,t·y,.~.o;. - .! . Sm·men/'t). 

l':u·agl·:-tpltn llll ií~"- :\ing-ru~tn =--c•rú Llt•,·l:n·;H.In i ni·fnnp:'ltiYf·i . 
Jl'''" :"imptc·:-: f<.l(',J,, dn :-:<'1.' <·ri'DIC' 1111 rninisfr,, "'' 11tlla J't·ligif~tv. 

~; ;- I' 
~. \., --A. r·o.,·okrwli. 

O Sr. Corrêa Rabe.Uo ('":, Sr. Presidenl.-•. p•W rnnih• 
pt~tJf·•~=- tlll.lllH.'LlLo:.:. vna oecuptu.· a allf'1.11;fío do t:oll1-!l'l'.:-;~,,. quf· 
d1.'Yf' ar!ta1·-:.-t• anei11::;o pnr .-m\·ir· a p~!lavra allelorizad;i t"lo 
~~·. l'i'P.l"~"~L'11l.anl~.· da Hahh't. que lta d1• Yil' a ·e~la iriiHJll<l di:-"
f·-nt]J· qtt,·:-;léi"s da . mai~ alia imp:.•rlaneia .. 

O n1::·11 fil.n '-~ ttnkatiH'n!e jn::::lifkar- uma .-·mL·llda.· q11c-:. th·~.~ 
a }11•n:·;1 de·. :lpl''~·--··nl:u·. Conlu_~,~-n qnãc1 diffi~il (~ ne:-0tr•. Cc•tH;;Te:::so 
:-:r•tc~m adup! a da~ ('nwnda~ ao penjt•ctu eon::;U !.ueinnal que ·~t· 
di:-:t'tlll'. t'P\·(·~lid", r(•J1lú ~c·. acl1a .. \Ja l'PSpeil:ahilidadf· qu·f• ll11~ 
diio, niio ~~·li,;Plllt•" l'aelo df' ~r·r elle 1·oncehido 1• Plal1cn·ad,., 
;-;cd•rP t.rul11;-; 'o:-; 4IIJ!l't'l~ qttP fnl'i\lll apl'0SPnladn;:;~ eomu a nll:l 
t'tlnlpr•tr•nt'·ia d:tqllt'ilt• (1'1~" tflmun a. :-il'tl earg·n a n•dne~;~ãn dc•:-'1('. 

( .. ) E::. I. •.~ d.i ~i'\11":'.1.'1, p ul•~ kado ,:..nl :1 p p(•JH:Ii 1·e na prime 1rn 
.-•dic,~fiu. ::;ul•-::liltt(; f1 l'''~tln·,,_~ qt11.: aqui~~· :wltaYa. 



que se offerccc á dj~cu?são~ que ainda L•!nt poe si U~r sitlo suh
mdl.ido <lo exanw e n~dfk~wú~> ailellia de unm illu::-:l~t·, ~ ~:.H,I-
J.nissão nomeada veto Cong.rciso. · . -

.:\ -dífficu 1do.Hie. · Da. Yi:!rd:.vl<!~ de -sert~m adoril.adas as c~rncn--· 
da8 qne não fon•Jtl off(•reeida~ - pr~h1 Cnm1nissão. niauirc.~:-ola-:-"1' 
pela di~cus~ão das dispo:;i(~iie::; pr,_;lirniuari?S. · Otn·inH.'ts aqui 
produzirern-se os l))ais l)rilhmtt'cs disi;Ul'50~~ nüo .podendo 
.aquelles que os pronl}.nciu:ranl conseg;uit· fazel· con) que unm 
;.;<) .elas emendas apr·es~ntada.s fo~se appronlda: di~cutsos fste'=' 
t]ue~ nãn oh:;fan:.c isto~ trouxeran1 a g-eande ~ inestim•n·el ~'an
l.ag·cn1 de: n1ostrnr á Nação que <1.5 ·que~tõcs aqui ventiladas" 
qncsLõcs eapitaes~ por í:Sso que {.{izmn re-speito <i organh:ac;ão 
du paiz, são tratadas perante r:ste Ctmgres.so eorn plena lihc:!r
{Jw:le, e ·dbtutidas e \:otadas ·~en1 que ha.ja inte1·fercncia ·d~~ 
nm Jln~·tc>r· t•xíranlro. que venha Lrazer PlabanH~o~ :í. wtz d1::.: 
oradnrr·::; on imposição soJn'-c o Y01J•. (Ap_o'iodos. ) 

E ne~te ponto as a.ppeellen~tírs qiic~ ludu5 Yús ~abei:-;. 
,•xi:.-l·iam no paiz, aclntn1-se e.ornplela1ncnte ·d_i~sipadns, pr.n:·que 
c·llt~ .i:'t Yiu que no CongTeE"so ha plPJUt liberdade (le di:;;eus~i'ío: 
n~ ,~t·a:kn:e$ Jallmn eon1o quercti1, a vnt.at,;ãn /~ .pct'fr~iuun•'lr/ r 
··!rwidada r~ n yl)lu ahsolutamr~nle li\Te. (AJWiarlo.L ) 

.l:i :-;c• yt"•. poi:'. que· a 'Con!-illllli.;i'i,.,. ~·Jn1,ot:uda ,, Y•dadn ~"lll 
lat·~ ,·onclkõ~':-'. yai f•.alat· lF• ani111n do !litit.. Pl'lll.lrrzindn ~~~ rrtai:-< 
ltc~n,.I'ÍLI)s ,.,~~lrllado . .;:, e l !'l';i ;>~ trmt":ieiic•:; df• dn1·abiliflnde 1: 
dt .~ l'!'~p··ila'hilidad•~ · cttW rn·(n·(·w 1h1~ inlPi1·a. · liilf'edadP d11 
,;lll1.:..:.t·c•:-:;-;n na :-!!la ·(iji3l'\l:-':o'fW I' 3\)!'1'11\':tÇ:i.fl }ÍYI'e. ( J)ItJiwlu."ô. 

::nas~ pnr que ra:dio~ ~·:1.)11oi~r~~ :1ão Joi J)OS~ivcl a JV.·nlltun 
n•pl'P . ..:~_•nlanlt.'. a· nãn ~('1' "~:r·. deputado Laurn Sndt<·. ,.,m~ 
::>0~uil· qtH· JHls~a~sc~ uma. ~,:, (~ nH~nda na disuussilo da~ cli~po
:-'~':fip~ l'l'(•liÚlinan~s (lo I :lulú prinwiro '! E:-:~a razfio l'- nh\'ía 
1' elar·a: " i!Jn:.;IJ'f' atH~(nJ· d11 !ll'o.i(•<'!n ('l<dJttf',-111-r, cnm ="tlll!ll!~l 
J)I'J'Idf•Jlel(l I' all(l (~l.'Í1,I~l'it_ l~ ff,j lit1~(';1_1' n_:-: :;n::t~ i11~))ll'(l\~Úe~ 11:t-

1{UeJil' paiz~ flt.'ll' ,-•mftiPieanwntl" ''''n m•~~!t·:·Pl•) ap;-: olh•'5 do 
mnndo a e:XePl!Pneia do princ~ipio I'Pdc·t·:•th·,_,; ·in::-:pí1·nn-~e 11:1 
t:on~l ihli~:ão d-o~ E::.:.t .arl•>~ ·1-nidtl~. {' {• f11'''('Í~'·' ilizt'l'. l'l'•l~'l'a\\:-;!a 
1'·m· pdneipiO$ e eon,:ie~:fi .... conw /·. qn:1nd11 l.raf!Jlt ,,. r•;-;Jal••'
l•·,~~·r· a ='<'(lal'a~:~n 11<15 l'í'lHia~ dtt::-; l'~ludn~ ,, · ria. C'rd:in. pntJfp 
c:Ultnli1UUie ela dl:"t;ll~~fÍO IW . ..: j)j~p11;;;j!;tÍP:.:, ])l'I'Llll1!1ltll'f•~~ QliaJltll) 
f ntl nu di:-::::o. J:oi atc~m da ( _:un~UI rridi11 dtt;o:;: 1:::-:Uldll:" l.~ ~lid.n:". lh·i
xandn. J'ri\·nt.iYl'tnJentc-, n t•adn E~ i adn •) di t~f' i h-' r:if· ~ r·1hn t.u· . 
rnl'hl:3 Inaf·(·rias de~ qun nacpu·l1a Hr•pnhlit·a nfit• ~(· ha.Yia ú~ito .. 
disr·.iJW(·.rto. e~tabclfec~ndo-sc•, a:-:=--im. ··nt1·.-· n1í:--. Jindt.r::; ao rl i
l't"iln ,·h:J. ·uni<i.o. 

E'. pois. esl:a a. rtlzfio pm· <'{IH! niio tem :' idn po~·i3h·cl faze!' 
r•m.-:•H( la:5 it Con~til ui6io. ai,-; o nnntn r~.m que nos. a.chamos. 
l.:•nd11 ~irín appro\·ada~., apt•na . ..: al~unra~ ·apr•·~~·nlnd~t' }.ll'la c,~:~~~ 
lni:~'3á t..• e qUC'- 11fi0 n.!t.ctam li rH'Qjc-•c to en1 ~Ua SU]JSlaneia. 

Or·:,t, ~eudn assirn~ sen1 clnYida. podt!r-~n-ia pensar que r• 
_ ~~~~nm~i~1da ,nrsaclía de min!w pa!'l:, p! ·,~!nnlli.'J· Cllle a t•nwnd:, 
· que Yt•u tpr· a honta. (10 :0::.1Jhrnc~tt0I' ü. ('I)H~id~rat,:ão do Cong'l·csso~ 
1.r:nlla ~(Y!'k diYrrsa cln::; qtH~ llw ft•l'ai~I a.p1:esentn.das. Bc·rn 
:>~'L ~~. esta raâío ~~ que me :i'<.>z ·~ ubir a t1·!hum1. hern sei que não 
pcíc_.lc\ :...u:f.rwt· 1w r•spirilo do- (:(lJlgTcs~o, p:1ru ;,teccjt:1ç.ã.o ou re
·,f·ic··:-tn ,·· fp 11 ,, •. , • ,-.Tllt·l' i 1'l ., ·~n · ·J ·f'J'írl ;'cl ::• •ln 1101)11"' q'1C -·~ ·~nlJ-l"'ll''l. • .. . ( . - • , .. ( ' ' • ...,. (.l .. \, • . ·! • t . . . ./ \.. .. tA t\. - ~ t_ • 

s,-.( q111~. por e~=--c~ b1dn. Callw.r·iam i nt0iranwntr' as Cl)-ndic?9Cs 
Jc. 1\'t\~a c de , -í!a1il:l:Hk p;na.. <:1 minha. (J··~r.(, ;~prjiatlos . • ::\la~ . ... 
si roll~t•):!'U11' CPl.i' a n_ll f.•11t':in du . .;.:. 111l'l.rilW11~ dt.·:::.te illn$11'• · C011-. . 
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gr~sso COn\·irjn. sobre o po~Lo que qi~(14LO, COll.)O ple p~rece 
que me acl1o <:sc.uqado en1 poderosas r(.).?Ões, que moveram-:tpe 
a apresentar J emenda! parece-In·~, <iigo, que hei de obter a 
sua --a{>provaçao ~ 

A en1enda, se:QhQres, é esta aa) : 
$ubstih.~a-se o § i 0 do art. 25 pelo seguinte: 

' ~ ' . ' . -
« EsLar na nosso dos direitos tle cjdadão brazHeiro o .ser 

alistavel com'o êleitor .~ . ' . . .. . 
. . . . Est~ eniend~- é substi~ütiv~ ~P dito § 1 o do p.~t. 25 do pro
Jecto~ que est~tue: « E~t~r na posse do~ qireitos de eleitor.~ 

. A differenca entre uma e outra {]isoosicão é elara c ma-nifes{a. · · · · · .. · · ·· ... ~ · 
· · ~)A:'1. justificar a c~nepd~, peço -dcscu~pa ao Congresso de 

!nvocar uina noç~o elementar CH1 jurisprudencia, isto é, a 
differença entre o direito a nma eousa qualquer e a posse 
dr~f.a cousa. · 

O direjLo P- a posse niio andan1 S(lmpre unidos~ e frequen
f en1nnte :lr.•)l11 eP.e CJlW ac]lwll(~ que f. em o õireito a uma c ousa 
quulnrtei\ nfi~", tem cnnjunctnmenfe n posse della . 

. Para que se esteja t)a PO?Se do direito de eleitor, o ar-
tigo 70 do projecto en1 discussão, exige, ;llém <iaquellas con
dil~ões nn renuj~itos. que ~no necessnrios par:). que se possa 
n 1i~f.ar 0 eleit.or: o nlisf.nmen1 o; -<Je só r te qne s6mente està nu. 
pn~sc rlo direito de eleitor o cidadão ·anc, reunindo es: es re~ 
qnisHn::, ten11n:....:::e offP.eUvn.rnent(l ~listado. · ' 

E! o que qiSlJÕe~ c1:pro~.san1enfc~ o :wt. 70 rlo p1·ojecto. esta~ 
t~indo: «São eleitores os çfdadftos !)1qiores .cje 21 annos, que 
sr. alisf.aren1 na fórma da . lei.» · 

Log·o, ·é p~ténte que·, para se esfar na posse do qireito de 
~1 oHnr, i.orm>.-:~~ Gssepci?l esta conqfção dq a.listan1ento; -e pois. 
a ·prevalece~ . a dDufrina do art. ~5, § 1°: ~6nH-mte é elegivel 
aqnPllo qne~- tendo o qir~Ho de a1lst3;r-se eleitor~ tenha~se 
iam hem aHstndo. · · 

· · Ora~ · qnaes ~no as con~equencj~s da conserv~ç~o do ar-:
tigo ?::>. § 1{> ? V~jan1os . 

Em prirn~iro l0gar, qeixan~ de ser e1egiyeis f.çdo~ · aque}les 
ciqadãos qqe, n~ época do a.l~stamenf.o. n~.o estando p~esentes 
pqr qualquer cil~cun1stançia~ dei:s:~m de ser qlisfaclos, e nelo 
fª-Gf,t). · d0 não estqren1 1)re~~nte~ na occ3:sião p:ropri~ teph~1n 
debmdo de Ianoar mão do~ :recursos legaes. incluindo-:-se 
aquellcs aue se- tenha·n1 ausentado· em serviço qà Nacão: ·todo$ 
que ~om.pletaren1 21 ~nnos no ten1po que decorrer da õ~ta do 
ali~tp.m~nto ~i q:;ta da P.Jejçfio~ quapdo' a lej estabelece COU10 
reFn·a p-ernL qnc ;1. edarle l)~ra a el e!!ibiliqade é a maioridade 

de 2.1 annos ; c toflos nqne11Ps q-qe~ ~st~nqo stp::peJ1?0~ <;los ?eqs 
rHJ'cit.os cl0 ç.irlnrlfi0 hrazilriv0. e.r.--v{ ilb art. 7'1 do proieeto. 

ng épQea do alistamento~ se tenham libr-rtado dessa ~uspen$ão 
ant~s d.a elei~.ão, Q que é ainda g-rave inconveniente. · . 

,. A.S!1in1~ nni~. ria nrlopl"ãO qn ~ Í 0 do art .. 25 resnltará a ex
dlJSãO qa ~!cg·i})iljdad8 para vªrio~ c~qaqão~~ sem ~ma razão 
, · 1 · · t ·r· · p. ª-1J!-';1Ve , (l"Qa ~ .;us._1 1 que. . · 

Ora. não ~?i si est.a\'a no pensan1ento do ~~dact.or do pro~ 
jr.ct.Q ern djs.cu~~~o esta ~on,qln~~o ; si e~tava, ainqa não puqe 

.. -de'scohrir q}l~} ~ r~zão qne teve para ts~o. . . -
. r.rPÍQ que ê~VC~.-Se~ a,tt~nd~pQÇJ-·Se ~OS :QireltOS ÕOS Ç~d~~;\I)S 

. . 
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bra~ileiro~, qne ~c ~çhi:l-m pªlo proj~cto exch1idos c}~ elegib.i
UÇ]ad~, aqopt~r a enl~A~a s'-tP~tiwtívª. 

Ne;;~ ~xi~e-f;e p~r~ ~ · c)~gfp~li~~d:e· ª po;:;se 4os direitos 
de c;hladão br~~ileü·o! · üto f\ ri&Q hn:vel-os perqido, na fórn)a 

co art. 71, ou não estar deiTes suspenso na oceasião da el~ição. 
u~r SR. REPRF.SEN'T.:'L~~ - De :::ortc t1l.+e o bra~j~~iro que 

. estiver em -paiz e-xtrangciro. nfi.Q nntierá ser eleito '! 

_ 0 $ri. CQMft-\ ll.~Ef:-~0 - Digo: estar 1~a posse dos di-
roitgs· de Gjdac}.ão brq.7;il~iro. V. ~x. ten.P.;1 a pondade de ouvir 
o n1odo 'POr qn e a n1inha emcp,d~ foi formul~da (lê) • 

O project·o e:"~;:ig~ que se,lª alj~tado, e~ sen<Io as~i~, já 
n1ostl·ei qtj·e~ a nãQ ·· se:r Q a.Ivitr~ tom·a:·cfo pel~ mi-nb..a emenda, 
rnuHos c~-cl~qãps ficarian~ exç)"Qidos. Eis ó motivo: S:r. Presi
dente, -por qqc apresento ~ erqenq~~ e n!sto -!1ãô ·n1e afastei d;1 
disposição da nQ$Sa antiga. Cop.stjtuição, po~to que nella õ sys-
tem~ de eleição fo-sse o indirecU}. ·-

Sr. Presidente, p~rece que .iustifi quei~ na medida de 
miphas forças! n. en1enda qqe offereço á consideração do Con
g·r~-5so. ~i e)! a fôr ncceita. como espero! apresentarei outra ao 
art. 70', qqf\ vir~í harp1oni?.Hr e tornar claras as disposiçõe~ 
relativas a este a:-o~nrnpt o. Si for rcjP.itada~ ao rnenos teremos 
n. vantagen1 de evitar. pr~ra ·o futuro, interpretaçõ·es differentes 
~obr~ a disposi~~ão do proje.cto~ interpretações que poderão 
ficar sujeitas aos jnteres:;es da politica~ e que~ por isso: terão 
a grande inconv·cnienc1a. de não -ser con5tantes, con1 offensa 
dos princípios de justi~.;L · 

·cedo a palavra ao ·honrado Senador pela Bahia. Er:p vista 
das emendas que Y. Ex. apre:.:.enton ij. Con1111~Ssão elos yinte e 

.tun, tS de esperar ·que YG~ha ~jiscutir questqes que dizem ~~
speito. a fac los in1porLant.j;;$jrnos ·do projecto, e eutre estes á 
in.~leg·ibilidade dos p1inistros de gu_alquer .culto, nelle est:3.-
tuida. _ 
_ Não sei sobre este- ponto o que poderá conseguir o illustre 

orador COJ+tra Q nol;>re : l\fini~tro -d~ FazGnd~: ~tl:n{}q este re
velQ'lJ. um, patriotisp1o bastan.t~ (;!.uqaz para, em nos~o pajr;, 
excluir da repre·5entaçãq nacjonal fD~l0_ ~q~ene ~e obe4~e ª ~un -poder ~xtran·ho~ seJa. este t_Jmfl nnoao e~tran$"e1ra~ ou êe!1a 
o Syllabus. · · 

T~nhp co~1cJ~ido, (~1[11.ito [Jern.: 7!t~tito bern~ Q ora.dor é 
curnprfntcntodo 1JOí.' rl-i'VC1?SO.s S1•s. Tepresentante~~.) 

Q Sr~ ~~re~va. cmp.~r:~ dizc:n•1o que Q ~en fiip. é g1gt!y~r 
as ~m~rú:l~s que of'fer~c:eu :\ pcn$i.de.r~~ão dª Corm.ni~s~o 
porque julgou fossem subn1ettidas tambem á apr~p~~ç~q (j.o 
Congresso, para. este deliberar sobre ell~~; IP.~~ ~S$Üi1 não 
sep.do, t?l11 neG~ssida.4e de nlotiva.l-ps. l)ar? qg~ o ~êta<Jo que 
c .eleg~:q $~iba .que não .qBj~ou ('lc pens~r ~1r~ hJQO qu~nto o 
pudesse. inter~ssar. . 

. ,..L\.nte~ o~ f~zep. a ~:naJyse, de taes -~mendas: tomari em 
~rm$jd~rt;ttfifl ;tlgn ns pcriof~os do .di se-urso rlo Sr. '!\HJJjstro. da 
Fa:zenda, · · 

O Congresso sabe si o nb-br~ ~I~11istrp é ou n~o é a ;Fe
d?racM>. O sqec~~;3o 4a rªvolu.çãp d.ep~~di~ ~4e S-~ ~~~ 

~st~s qge~tões qu~ ?~ t~n1 yentila.do. cl~ dj§Crin1jna~ªg ~e 
:n~nfi!i~, totl~s .~ffl. a.$ sga,~ P.~~§. $j ª P.ict~9nrª fj;?;er u.~ Of
o~qn~nt.o p.Qss;J;v~J~ ~1m orca..ment-9 .ç.çrmo o q'9e sç no§ an:n\.m,-
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ciou, a Federaç.ão está morta; porque para se fazer um or
c.;arnenlo, de 250 . o no :000$ OII :wo . 000: 0011}$, (\ preciso, não só 
que os estados t:edam I udo quanto quen'm, rnas, Lambem, qus 
os direitos exist.enlles sejam arrecadados· para este orç,a
niento. 

Poebanto, a F ederação dependia do Sr. :\Iinistro da Fa
zenda, e si ell a se inall•f(grasse S. Ex. era o reSJp.onsavel . 

Ouvindo em parLc· que o Congresso 6 que ha rlp vola e. 
o orador responde qu.e isto 11ão dependerá do ·CongrPsso ~wlua l, 
mas dos coHgTessos posteriores; que Ludo quanto esla mos fa
zendo agora é trabalho perdido. 

Diz que on o ;Sr. .\Jinistro da Fazenda tinh:l com n 
Sr. General Doocl{)ro a innncncía prcc1isa 'para obrigat· n:< 
seus collegas a não gastarem como gastaram, ou deviam rr.
t.i.J·:w-s.r;, o que a·conteeia n 0 tempo da :\tonar·ch.ia. 

Objcctanclo-se- lhc em apEu·te que as cireumstancias, hojf•. 
Hão diversas, o or:1clor diz que a Revoluc;ão foi ace-cil a c ap
p1auclicla mn' toda a parte: ·a Didadura serviu-.ôc elos nwsuw " 
inst.rtmwnlns da ;\] ,,nnrr.lti<'L " · sPndn assim. não I in h:~ nr·e1·~-

. si.rlnlll' de nel.ns dr· Yío[(' llc ia. co ui illun~s'' a g1 lV1:rnnr, I' Oi ll ll 

'J.'hier<> e os rcvoln l'ionario"' dP fevereiro 01mlinnaram a gn
vcrnat· a França . 

Os monarchis las rk ''t :lãn niin CJlt iTl.'ll1 , ac. lualinenl c~ , a ri'+· 
Latu·neã.o, pol'qn c não dc's (•jam vm· o snng·tw Jn·asili' Íl'O dt• t· t·u
madü, e ninila por 1m iras ;·azões . 

Dir.endo-se que a F Nif'ração er a imposs ivnl sem a Repu
b lica, IJ ot·:trln r m·t· r:í!.aYa n H'~JHthlí c:.rt pnra t•,.:l.alwlPcr~r n Jél'
dr raoão . 

Ouvindo esl as paht\ ' l'a ;;. {· prr·c·isn '!IH~ ]Jro tc~sfr . pul·qn r· 
tinha p ed'eil a eonv íeçfin de que o Bhef'p do J~ .'iÜ\rlo que n~lií 
hoje no rxiliu linha fantn pal!·int i3tno, que llavia de fazer a 
F C'drraeã•J, a in tia que I' ~ I i\· r~~r cnnYr>ntido dP. qne depois clelln 
viria a Rl'p iihli ra. 

Ha ln;, ,;y~tcmas rlr fnrler ali:-mn. com rclacão aos rr
rurso.-< elos '"star.los. Ha o sy;;; tr.ma do~ rnprescntantrs dn Ri u 
Grande rio Su l. :é '' votclad c iro f>YSff'ma: 6 o sysfr>ma simpll·~ . 
~' SSr>n eialm rnte federali sta, qu e JWga nm nm ou dois im 
postos, enl.rr•ga -os á Cni ãn para qnp r o m Pl!As faça a rl l'~ 
p csa 1: dú. tuclo o mais aos r:stadns. 

O qn r· n oraclnr não quer, o por isso aecnita o .~ys fr•ma 
!los r•"PI'f'S<mlanl.r:' elo Hi () flrandt' d o Rnl. ,; vr t· a U nião r ic·a 
0 il,'; c:sjar]n:-; JlCl]){' f' " . Q U I' tj ii C'I ' d ÍZ f' l '. r HII' I ' Xl'IYlji ] O. O 1\ll ] ll'f' 
J'lfinistr o ela .Justiea fazer uma rnagi.otr atura frrleral t·ica r 
nüo da!' retmesns a os eslarl o;:: para supprir os 1>ohr1'S deanl.c 
rios ri cos ? . . . 

Js !n (\ u m n~rar·n1• n. 
A es te resveito '' Cfl l l ' enn eil ia mellHll ' os int r r•psses rh>s 

es tados eom os da União, (\ a mnendn 1lo Sr. AmphiliH[u io. 
rp t<' rreon:" <:·lha 0 1-'r. 'fi n i.~lrn rla .TJt s ii ,•a a C' " I IJdrt l' . ·· 

Pennmta no Cong r·a"P' l: H a F edÚação TIMsive l com um 
orçamen to de .250 1m de•. :100 mil con los p :::ra u União '~ Srn:ln 
a ss im. a ]<ntlnra<:fi·n 11 fío ·" ~' l'ar:í srnfín rl l'pni s q1 w o Cong'!'rs::.n 
orclinarit) estabrlecer a U11iiio. 

Di:' s '" o nobr r. :\i ini.~ tr·r, da Fazenda q ue- rli.';nõe de uma 
r eerit a dr ·1?.8 1~1 i l I'Oll l ns para nma dl'sp n"n de .2 :10 m il. 
S . Ex . i·nmon po r· ha:,:n o orçament.n cl P 'IR88. mas nãn lta 
quem ign.ore qn e o orean:en fr, deste am1o rsfá mnilu exce
dido, c sel- o-á ainda pelos O I'<: nme1rfo~ pos lel'iorn:>. 
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Pnoli•nws dizPl' QUI.', ~ i o üovm·uo da União ti''el' jui:w 
e cril.erio pa1'a fa1.er.· Lilll nrt.;<tHICHI.u, ainda que e:;lc . :;oja 
dt·~''IJIIÍlibrado nu,; primcirns ten1pos, a renda das alfandegas 
~~·rú ~u [J'ieien te vara cobrir us Lleticils em dms ou ~~·es armo,; 
t>, ainda. deixar ;;aldos. 
· 1'mÚ-se diLo que as dcspe.:ms du Diclullura no exereü.: iu 

CJCllTPn !e são de ::o o mil contos. 
!0 orador púdu asseverar ao CongTesso que essas despesas 

estão avaliadas em mais de 250 mil coutos, isto é, o orçamento 
vai ~er r.g-ual ou 1naior (lo que c1 orçamento da guena do Pa
raguay na sua pha~o mais importante . 

Vai ·dar agm·a as razões por que apresentou emendas so
h.f·e a ::;eparaçfto ele rem das . 

Acredilava qun o :.:y."il'llllt PXaf!jo;'i':·arl<~ no pt·o,iPcl<J de CllilS
Lituic:lío era o pcut· dn t odos: tHí;; f'sLamos goYernados ainda 

· 110r uma Di c tarlnra. •· o ;J t·adn r ~~c;l.c't meio i sol.ado. ·porque r e
prr.sonta u. IJ[l[lil,d\.%1 dn Hahia. nã.n ú Repnhlir:a. mas como 
um protesto a11 que se l!'.!ll I1Jih1 contra .o .li:stado, contra a 
li l:wn!acló eleiloral e cnnh·a a moralidade publica. 

No dia em quo a Dictaclma fizer o contrario dü;lo, 
l lll dia em que a Dicl aclura mandar homens que saibam 
gov.ernar o }3sl a do da Bahia. t erá, nm vez de um partírJo 
acl\·cr">n. um partirjo :favnravel. 

Vai dar a razão 110r que apresentou uma emenda dando 
inlpusl o,; ri f' al fandPgns ,. nu Lros, l'azendo con1 q11 e o GO\'I.Tilü 
pagasse a divida de r oclos os estados. 

Fez isto, porqul.' nelioiH:HJ Plll uma difficnltlack ex
lt'ln! Ja. de uma llypotl!eso que, :;orn ser proplteta, affirma que 
h a ele realizar- se : os .es l.adps rlo Norte nào pode-rãO. existir 
~~·m o pagamento de suas dividas . 

O orador gosla de vr.r ([IH~ alguns elos representantes do 
~ui. cujos eslarlos estão ricos. lamentem que a Bahia. que 
lambem r11ío é pobre, peça que se paguem suas diyida,.;. Vai 
oxpliear, e para isso precisa :fazer nm pouco de historia mo
narohica, para illust.ração dos repnblioanos . 

K n. hiRtor ia do imposto de consumo . 
O imposto de cnn~umo das provineias era inc.onsLilncinual 
O illu sh·(• prr·-ólentc da Bahia, o Sr . Lucena, no desejo 

de :fazer com que a província pudesse fazer um pouco de es
lradas de feno , u m pouco de obras publicas, creou o impo::;to 
de consumo . 

!Pernambuco Yi u o imposto lançado, quiz tambem te l-o. 
Gomprchenfle-se que o~ mjnis1roS; da .Mouarchía nã.o 

panlna\·am com OS:'le at.lentacl ;) das a:;semhléas provinciaes f; 

:;ulJmet.Leram tudo . á A::;.~embléa Geral. cuja demora na,; deei
~ões absorviam, por assim dizer, os erros que vur alli se davam. 

Mas Yeiu nn1 dia em q ue um ministro declarou inconsti
htcionat o imposto e o suspend eu . 

D'ahi a cr ise nas Pl'Ovidencias. e, sendo este irnnos to dc<>
Unado para obras public.as e estrauas de ferro, a sua cessa
cão trouxe um de{icU horroroso nos orçamentos e os juros 
assoberbaram a r eceita . 

Porlanto, si o Congresso, no intuito de amparar a União, 
riscar este imposto sem dar-lhe o equivalente, e si não olhar 
as dividas das províncias, os congressos posteriores arrom
barão a Constitui cão . 

Dizendo em aparte o Sr . Serzedetlo que nenhum dos 
~y~Lemas })l'Opostos r esolve a questão de presente, o orador 
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responde que. e.ffecíh"anleilte, ·assim é antes da ciiscriminacão 
dos in1postos. . 

Nâ serie de mncndas que apresentou,. ha uma que parece 
insü:mificante, 111as que se liga com o systema que offereceu; 
cn1 '"Iogar ele 314 para alterar a Constituicão -· diga-se 21?· 
porque sabe que a Constituição ha dé ser rerorma.da em dois 
ponto~. 

Nega ao Governo da União o direito de legislar sobre in1-
postos de exportação dos estados. . 

·rratando das incompatibilidades~ diz que a Cominissão 
procedeu con1 extremo. sabedoria mandando que as incompa-
tibilidades sejam decretadas pelo Congresso. -:.:' 

P·ois. pergunta. o orador~ podeis crear na Constituição elo 
Brazil Ul11a disposição de inconlpalibilidade para QUO Ci 'CleJ~I\ 
regular e secular seja excluído~ não da fnnccão de legislar, 
runs da i'unc.ção de cidadã.os? 

A ierr.a do padre 'Fcijó, de .Alencar. de frei Caneca e ou
tros póde decretar incon1patihilídade do clero para as func
cões 110litica.s esquecendo-se de que aquelles homens smnpre 
estiveram na vanf!narda (lO partido mais adeantàdo? Seria 
es~a disposil::ão um verdadeiro borrão na ·Gon~t.ituiç.ão. e sem 
necessidade, porque não é materia eonst.itucionnl cn'l paiz 
algt1m do inundo. 

OufJ·o pontn: a elegibilidade elo Senado pelas legislaLtJ
ras. Pede licen('a a.o Cong;eesso para. respeit.ançlo a sabedoria 
dos auelote~ da Consf.ituição~ dizer que isto é uma velha dou
trina an1eri(jana . elos te-n1pos primitivos daquella Rcpublica, 
a doutrina -de Han1ilton~ que '\1cnceu a de .Teffcrso·n .. o_ liberal 
exf.rcmado daquella. epocha. Essa· doutrina está pro'\·•.mando 
alli grandes. reclamacões~ e quando lá: se reolama quanto .a 
es~a tolice da Constituicão americana~ é que o Uongresso elo 
BraziJ pretende adopíal--a ! 

Pergunta ao 6ongre:::~o o que será un1a eleição de sona
dore~ nas nossas cmnara.s de Estado? 

Os e.hefes de partido st3·eão os eleitores do Senado. isto é 
quo é pratico. · . · 

. Respondendo a varios apaTtes sobre a f.Ol'rnacão de par-
f idos~ cli~ que h a de haver dois partidos -· - o federalisa e o 
unionisht: isso que ahi cstú se forn1ando. vai ser o · tyvo 
dos parti dos futuros~ isto é: o partido federalista, que res
pejta muito cí. União: nws que não lhe dará senão o . que fôr 
strictamentc necessario par:a süa vjda. e o partido unjonist.a 
que· dirá: Damos <i. União tildo quanto fl)r: preciso: rnas o que 
horrver para dcsperdi ~;ar~ desperdiçaren1ol...;.o nós. 

O SR. SERZEDELLO' - Nesse. ponto, não apoiado. Eu creio 
que se formará urn partidu radieal com todos os exaggeros 
do f0det-alisn1o e o· par·tido verdade1rànlehte fedétalista. 

O SR. SARAIVA djz que o .orador t-'tlgana-se. Já. declarou 
que' un1 dos n1eritos da Dicta.dura. foi · aeabar com o ra<Ilca
Jisn1o e o federalismo no Brazil. Os· Jibera~s da :Monarchia 
agarravan1. uma pasta de ·liberalismo para annunda:r--se: ne
nhtnn queda ·fjcar ab?az do outro; un-_! ··dnha e.on1 a sepa.: 
r~cão da Eg-reja do Estado: outro com a grande n·aturaliza-. 
çao, etc. · 

. A Di~tadttra fez todas estas ref(~rnHts e teve o grande 
]nerJto de acabar com e.sta agita~ão do liberalismo. 



O Sn. A.~."{GBLO ~L-\.CHADO l~alta corôarmos <1 obra, fa-
zendo . a Eederacão. 

O Su. S..llR..'\lVA diz que é por isso que acceitou o 1nandato, ~ 
si não couseguir esse ideal, pedirá licença ao seu Estado para 
declinar desse 1nandato. 

Não ten1 outra n1issão a cumprir, e si não a tivesse, ve
lho co1110 é, não se viria 1netter no regimen republicano, -de 
que não ten1 habitos nem c.ostumes. Fará um ultimo esforço 
pela Federação c, quando ella estiYer acabada, dará por ter-
minada a sua n1issão. · 

Não entra em outras questões que não são attinentes 
ás suas en1endas, porque não quer tCnnar tempo ao Congressó, 
1nas accrescentará que toda cópia dos Estados Unidos · mn 
matei'ià de 1·eligião não é deniais. 

O -orador não tem medo dos jesuítas: delles só nos póde 
vir o hem. 

Heferindo-se ás e1nendas que enviou á Coninlissão, das 
quacs Já se occupou, diz que, con1o não é republicano da ves
pera nen1 da. velbn. gua1~da, teru sen1pre n1edo de .que as emen
das sejan1 consideradas corno sebastianistas . 

..:\. Con1Illi:Ssão, porém, só reconhece o casan1cnto civil~ 1na:) 
o oràdor entende que se deve fazer o casan1ento civil e o re
ligíbso; isto é que é liberal, 1; não só liberal, como sensato: · · 

Qual é -o interesse do Estado no casan1ento civil? E' dar 
as r8gras para a , constituição da fanlilia brazileiru. 

Qual é o interesse do cidadão? E' il' faze!'· o casamento 
civil, c si algun1 cxtrnxa,ganLe quizCl: .só o casanu;"n to reli
gioso, deixem-lhe essa liberdade, como a tên1 aquelles que 
não se casam nem de um nem de outro n1odo. · · 

·. O orador n1andou un1a emenda que ten1 algun1a gravi
dade~ a. sua ,justi!icacão póde ferir a .susceptibilidade do· Con
gresso, e. foi por jsso que não n1andou uma emenda á moção 
dirigida ao Presidente da R~publica. .. 

Si o orador pudesse, limitaria as funcções do Pr.esidente 
de seis a quatro annos. , 

Perg·unta ao Congresso: Ha possibilidade· (a não ser J1Ht 
genio predestinado a viver· neste paiz) de uma vida direita -e 
tranquilla durante un1 longo périodo? Acha 1nuito difficil. 
Si isto é verdade con1 rela~.ão ao i o Vjce-Presi·denlc~ mn.is ver
dadeira é co1no relacão ao 1., Presidente. Elle foi . chefe de 
u1na revolução .. Teve necessidade, -como se diz, d.e estane
lecer un1a dictadura. O orado i~ não achava necessidade ·disso; 
póde parecer un1 homem exquisito, ·mas é a sua opinião. 
Acha ·Q.ue elle vai ficar um pouco gasto, si for eleito, como 
é de presun1ir. Elle já veiu co1n um anno de dictadura, o que 
equivale a dois ou tres. . 

Mas o pensamento do orador não foi exclusivamente 
este. A Revolucão fez-se para collocar o paiz en1 n1elhores 
condições do qÚo aqucllas em que estava durante o Irnperio"? 

Qual a prin1eira obrigação de u1n governo? Entregar os 
poderes á Nação. A Nação é quem deve dizer quem. cnter para 
governai-a. O orador appella: n1esn1o~ para o patrw1ismo do 
Congress~ que lhe diga si, p~.lo systema por que foran1 
feitas. estas eleições têm auctoridade para eleger utn Presi
dente? Não se aionga neste ponto~ porque tem n1edo de pa
r·ecer un1 pou~o sebastianista. 

!>assando a occupar-se do regulamento eleitoral, per
gunta si delle havia necessidade? 
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O tllt. ILL\HHO B.\HCELLOS - Com o regul::unentü do B . 
.F:x . , fez V. J~x. uma eleição completamente livre; entre
ranlo. o iiUecessor de V. Ex. deu uma Camara unanmw. Jlt 
Yô que n1io é questão de regulamento, é de quem gover na . 

.O Sn. SAHAIVA responde que si uma lei, l'odeada de tudo 
quanto se vódc ima;,.;·inar de maior garantia, pôde .~er violada, 
11Uanto nmi~ uma lei lJUC ·dú Ui> tioverno o ·direi[;.l de l'az<: r 
a qnalificaç.ão, ele receber, fiscalizar e somrnar o vuLo. 

O Sn. AlVIEHJCO Lemo - - RcalmeuLe. o nobre i\Iinislt'o tlo 
lnlcl'iot' pudía, antes, elaborar em seu 'gabinet.e o Congresso, 
porque, assim, fabricaeia monar cllistas, que não exist em neslf: 
paiz. 

O Sn. SAH.IJVA responde que esta questão de monarchistas 
e l'epublicanos é uma questão qlle póde ter alguma gravi
dade, mas que nenhum, mal faz ao paiz. 

'l'odo,; sabiam qne o orador é do nalureza republ icam:t; 
nilu qner, por exemplo, qu0 a Repnblicu conceda graças, por
que não eornprelH•ntln CJ1.H: um governu republicano pr·mmre 
a desegualdndu das classes. Os republicano;; era velha guarda 
devem estar muito irritado:; . 

,\ !\:lonarehía não era uma ÍlJSliluir,ão americana, e uãtJ 
podia ser; dia veiu para o paiz no m om en to em q ue havia 
urna especie de dictadura. 

Acha que o Congresso não eleve fazer a grande inju>tí ~.a 
de tornar r esponsavel a dynastia pelos abusos que se com
metteram, mas os seus ministros, que eram responsaveis pela 
tonsWui1;ão. Em loda a ;;ua Yida poliLica, dizia aos ~eu,; 
amigos liberaes que o orador era muito propenso ao con
~ervaturi~lllll. e ~J OI ' muilo t<.\11lfJO acabrunharam-no eom e~ta 
íd~a. quando era um do;; mais adeantados, porque, quando foi 
tdeilo, ,;t;nJIJH! tlefeuc1en o liberalismo, c quando ~c rasgavam 
diplomas ua Carmu·a. o unHim· nunea coueorTuu para qUl• se 
falsea%e um só diploma. 

Si n omdor proseg·uia ne:;se emninho, é claro que :;<lU
daria a Jlepublica, si ella viesse ou pelo parlamento .ou pela 
ac:clamaoão publica. 

O orador :faz. pal'tieu larmente. do Imperador urn juizo 
UltlÍ I. o deva do de seu pafTioti.smo, e si tivesse tido a honra de 
ser· ui nela :'1-linisLro ante;, da Dictadura, dir-lhe-ia: Senhor. n 
paiz cl c~e·.ia que Voó>sa l\Jagestaclc pratique mais um ael'l ·de 
pa LruUsnJo, preparando-o para utltr·a fôrma de governo, e, 
estú persuadido. elle acceiüuia este conselho. 

Chegou o ínonwnto rm1 que ficou presuadido de quP 11 
]mil. faria. a Hepublica: as classes conser·vadoras, por· o.--te IJ!t 
aquellc motivo, estavam rcpuhli·eanas: a moeidade:. . . a mo
ddade. nesta não :l'al\mno;;, vorque em t.oclo o tellllH' foi r e
pnblic,ana; mas lmvia uma sorte de vertígern, Jwnhnm ho
mem julgava-se talent oso nem indcpenclent.e, si não fo~se re
pu'blienno. 

Por eunsequcncia. qucn~: vodia ;;nsf.·:!Ular a :\lonareh ia 
emm os homens que. Nlmo o oradoe, julgavam que a Monar
eh ia ainda era ueee,.;saria para que com c! la se fizessem todas 
as reformas, afim do que a Repuhlica viesse e achasse o ter
rt.~no preparado. 

Termina. pedindo a.o Governo Provisorio que faç.a um 
pnnro du esforço a.fí111 de entrar em transacção com os seu s 
arlvr'I 'SUrin!" elo Congres:-n. 
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C~1n n tn }JOUco· de patriolisrno c com u nl pouco de prl.l
derwiu (1 nobre 1\Jini~lJ·o da J!azr~ndil. que nesl.e ponto· é ú Go
ve·.J·ao . Provisorio. ·pó-de -tudo conseguir; ,entenda-se ·S. Ex. 
cutn os seus collcg-as di\·cr•g·cnLe~. e faça uma cousa digm.t do 
C:ongre~5.') e qne no~ dê ten1po de pensar hen1~ de rncditar e 
de fazer uma obra dnraclour·a .. 

O Sn. PimSli}EXT+~ -· Tf.!tn a p~lavra o Sr. To~ta. 

O Sr. Tosta - ( .. ) · Sr·. Presidente e illustrados nlemlJrcJ~ 
r]~_, Cong1·c~sso Nadonal. Seria cer·tamcnLe grande tc1neridade 
minlta vi1· 4H:CttiJar 1.•m llo1·a tão adPanlada. esta tr·ibuna. ·si não 
e~l.iYc~c <~onvencido da gencr·osidade do· Hlustrc Congresso~ 
L}Uu 1JU. de receber· to.dos os oradores co1n a·IriC.:3n1a bcneYolen
eia. porqlw o pr·indpio qu~ deve presidir :í.s discusões é a 
1 ibe·,·dade •~rn tudo c para lodos, é a maior tolerancia pos
~ivd. 

:~ei (JllP a Xadin tem n~ olhe)~ fil.o~ ern rH·,:-:: ~f·i qu1~ o~ 
1110HIPfl/ll~ dn Cont:T•_·:-;~o :-:.ão pJ·et:h•~i~~imns: sei qtw 1lOi5:'!(1':l 
t•nrwidadãn:-:. ":-;fH•t·am vel' Ynfalfa nn 1mtis hr·,,,.,. pnuo JH.l:-;~iYcl 
a Con~lilui•.:fin qnP Yai 1.-gi~l:u· eci.J1lldPtann•nl•• o r~giiiH'II. 
r·er,ublieano inau~lll'ado pela int;r·uenfa J'c•Ynln~:ão de H> du
llll\'eml~t·o d•· t~·S~l. IPür·l.anl.••. Ptt não •~:3taria ag't.H'a nei-'ta I ri-
111.Hta :-:1 nfin vit'.S~(~ im pd I ido pvr· rsm dr~Yt_•r. e dt~\·,~r· j mpedu·:n 

:1\:a <'i 1-etllar· q111~ dirigi ao eleitorado do E~ladn da Bahia 
~··lkilttn•l41 S4'11:-' sul'l't·a~·ios pêu·a J'l'lH'n:3en!al-c1 Jll~$le Cnn-
;..:t·~"s'"· ('ll lc•r·ttl'i :-:uliPnf.e ns dc.d:-; ~eguinte::; pontos: 

J". C)IJ(' lravia ue 4'1\VidU.I' 4':-'l'll1TI1S para que a aulullt.t
j c lia du~ ~,•:.;t.ado~ fosse uma real idade~ :;cnl quelnc.t du . lH'Ín-
L'ildo dê.!. tmidadt• 1meional. · 

•)•J Cc_llll(JI'OilH~lJ.i-111<.~~. mais. a csrorc;m·-nw v:t.nt qu_e . <f. 

H:~t•UlJlica dn~ E~lud(ls UnicL101S th) H1·azil fo::;se c'lllÍlli'Ui.l:.mlenle 
v••fi.~·jc,,..;a. cnmo u llPptrblica A~g·cnJina. ou cnrnn a ltepuhliea 
~ orle-~\Ht•~rican a. · 

U.:\L\ ynz - SL'r·i<t uma calamidade. (lia IJIIJrg.':! a.pu.rles.) 

0 8tt. 'fnsT.\ - S1~i qw' n · eSt.>iri l.o dr~ Íll11(tYat;âO eru ma-
11'1'1·., l'l'}l· ... ;·l).;,;•) }·•·tii'U ~01H'n e.;.;(n Cu· n···'}'p..:so 
. • c., ~ e ' ··· '" - t. · ·- - - ~ ·- ''"" ·e ·- • 

l~ .:-.t.\ yoz - ller,uhliea r~~Jig·iosa não QLH~l' diz:et· que haJa 
uma J'c_•li.:;ifi~~ do E::;l.adc.1. (lfa tru.t·,·o.~· o.pm·tc8). 

u ~H. T••~TA - .1 ií lH'l'Yia que logo 1111 enmcço du nwn 
di :se li. I'.'" :'í'ria h c tm·ado co1n fi~ apart.es fl.os Ineus collc.ga::; 
lh-re:-5-P•-·n~[l•lllrP~~ que hoje PSlL't•Jneeem quando ouvmn fallat· 
4' 111 rPiig·iãu. tal eomo Ptlt~ Fl'ê.tn~;a CL'I'I:O parlido estrcmt~e(~ 
qtnmd•• ''"\:" faUar e1.n c.ledtalblltO. }la-:.: Itepublic:a rcli
;:iq:õ5a. eo1n" p L'·IJCurarei J.nost.r<.u·. não quer dize I' Republ ica 
~:,JY(•t'llê.Hla JH~l~_, (•.lero. ;;ão (JlH~t· diz1~1· ~ul.ICll'll'inat;ãr.:. á Eg·1·e,ia: 
;-;gJJifka qUt' u (io\"l~rnn deve l'('(",(trthecr•t· 0:-i lJl'Íilcipi(t:.; ftl11-
ci:.t.lllt.'ll:ar!:; dn Ciu·i:;t.iaHhmH..' '~ não 4'XJ.)e1Jje Deu8 da Carl.a 
(. •·n~r i tudr.lmtl. e(IJtW a u1n n1)~i.hu~ como a · uma c h i mera! 

V~L' \"1 ,z - n.evuhl ka. sern liJwr·dadr~ de conscH~lH.'· lU nfirJ 
e He.publh:a. 

(":: Esle tliscur::5o. puhl.J,cado en1 nppeLH_licr! na JH'llltf•lra 
cdi(~ãn. substitue u re!3umn ·que aqui se acl1ava. .. . . 
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ÓUTRA voz - O nobre orador n:ãõ dis.se o contrario . 
_. ( O:utros .apartes. ) · 

10 SR. TosTA - Os honrados congressistas não me ou
viranl dizer que eu queria uma Republica religiosa como a 
_-\.rgentina ou a da .A.merica do Norte? Não saben1 que na 
B.epublica _.\rgentina . existe uma religião -subvenci~I!~da ~ 
a catholica, 1nas ha liberdade de cultos, todas as rehg1oes sao 
respeitadas, e os cidadãos são admittidos nos cargos publicos 
sem outra condição .a não ser a de sua idoneidade? Como, 
pois, 1ne accusan1 de querer Republica sem liberdade de con-
sciencia! -. · 

UMA voz- Essa- subvenção é contrária aos princípios 
rt,;publtcanos. ( Otttros aparte~.) 

O SR. TosTA - Sr. Presidente, eu dizia, quando os apar
t~s Ine desviararn, que o motivo que me traz neste n1omento 
á tribuna. é den1onstrar áquelles que me honraran1 com o 
mandato de seu representante, que toda a minha actividade, 
envidal-a-ei: nesta tribuna tão cheia de espinhos e responsabi-
lidades! par·a defender as ·crenças populare.s. . 

. . . Não. ~ou intolerante, sou partidario, no momento actual! 
da liberdade de consciencia e cultos. 

O SR. G.ABINO BEsouRo - Como quer un1a Republica re
ligiosa? 

VozEs - A.ssiln não é possível ouvir-se o orador. Dei
xen1-no completar :<> s.eu pensamento . . -

0 SR. ·ToSTA-. Devo. antes de entrar no desenvolvimento 
de minhas idéas ·sobre: e5te ponto1 antes de examinar guaes 
c•s principaes systemas a respeito das relacões entre a Egreja 
, e ·o ~Estado, definir a minhà posicão e1n relacão ::ao Governn 
Pr-ovisorio. Senhores, eu não pre'3to apoio incondicional. a 
todo o transe: a todos os actos ·do aliás patriotico Governo · 
Provisorio, constituido a 1~ de novembro de 1889 em noi:ne do 
Exercito e da .-\..rmada, nem creio que haja entre os membros 
do Congresso quem o ·preste (Apoiados). porque . isso impor
taria a renegação da liberdade -de pensa.ménto ·e de livre e.:xam~ 
sem o que não ha Republica demoératica. · · ·· · 

Nós~ os membros do Congz:esso, ·devemos ter. e todos têm1 

coragem cívica bastante para dizer ao ho~do Governo Pro
vi&orio. sem reservas n1entaes, sem receios, quaes as reforrua~ 
sociaes que convêm, ou se coadunam com· o espírito geral da 
Nação B~azileira. · · = · · 

UMA voz -:- E' isso .a qu~ vamos fazer. 

O SR. ToSTA - E é porque penso assim. que eu -\;enhc 
cntrat~ na aprccia~-ão de alguns actos do Governo Provisorio. 
consubstancjados no 1wojeclo de Constituicão sub1nettido á 
l!OSSa. apreciat_:.ão, actos ·con1 OS quaeS não wconcordo . · 

05 nobres n1en1bros do Congresso sabem, n1elhor do qne 
o or~dor, quaes são os tres systemas principaes relativos ü-:; 
relaçoes entre a Egreja e o Estado. · 

O primeiro systema. é o de un1a religião official, suõ.-:
Vt~ncionada pelo Governo ... 

:VozES - Oh! Oh! 
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O SR. TosT.-\ - E' impossivel~ neste Congresso: fallar-s~. 
em ~e1igião! (]Vão apoiados.) . . , 

Dizia eu, Sr. · Presidente, que o primeiro sys~ema é o 
de uma reUgião official~ cerca<la. de todas as garantias, de 
todos os privilegias, com preterição dos dissidentes. não se 
adin1ittindo nos cargos que1n não a professe. 

Este systema exclue :a liberdade de consciencia~ a liber
.dt!de de cultos, qualquer que seja a fórnul. pela qual se ma
nifeste. Adoptado ·na Inglaterra de Hel!fique VIII! donde~ 
felizmente, já desappareceu com a emanctpaç_ão dos catho
li<xis da Irlanda. está hoje em voga na Russia. E" inconcilia
vel, incotnpativel con1 os princípios de un1 governo democratic:O 
como o Iios?o. Portanto, té impossível que o republicano no 
Brazil tenha a pretencão de sustentar o regimen de uma Egreja 
privilegiada, intolerante, perseguidora dos dissidentes. 

. . O segundo systema consiste na união~ na paz, na har
monia, na concordia entre o E·stado -e a Egre;ia, subvencio
nando o Estado un1 culto: porém não exigindo c.omo condi
ção sine qua non do exe~cicio de qualquer emprego publico 
a qualidade de crente e sect.ario da religtão official professada 
pela maioria; admitte a liberdade de consciencia, a liberdade 
de cultos en1 todas as suas manifestações~ com todos os seus 
corollarios. 

Tal é o ·syste1na adaptado pela Constituição da Republica 
Argentina c~ tambcm~ pela Constituição belga~ votada pelo pa
triotico e religioso Congresso de 1831. 

A união da Egr~ja c do Estado, nos termos em que acabo 
d~ e:\.-pol-a: é sus~eptivel de varias modalidades. 

Assim é. que na Belgica. não sómente a religião catho-
lica, que é a da n1aioria da Nação." como todos os cultos ex:i~

:.i.Pntes ·no paiz· en1 1831, quando o CongTesso votou a Consti
. ütuição, são .subvencionados pelo Estádo. Fóra da subven
ção não ha mais relação alguma de dependencia éntre a re-:
legião e o governo belga_: . não ha exequatur, não _h a recurso de 
appello .. como de abuso; não· ha beneplacito. - A· Egreja · gir~ 
completamente livre na esphera de suas a.ttribuições. ·· . · 

Os bispos, o arcebispo, todas as auctoridades ecclesiasti
cas são nomeadas exclusivamente pelo chefe supremo da Egreja 
catholica, sem dependencia alguma do governo do Estado. 

Não acontece assim na Republica _4..rgentina. Alli ha 
e!.'mpensacões; si o Estado, por um lado~ subvenciona o · culto 
catholico~ por outro não podem as nomeações d~s auctori
dades ecclesiasticas ser feitas senão de accôrdo com o Pre
s~dente da Republica, que propõe, como . acontecia no e:xtin
ctc Imperio, e o papa acceita ou não. 

O SR. R.\Mt-Ro BA.'RCELLQS - Tem o padroado. 
O -SR. TosTA ~ .Exactan1ente; teni o padroado. O ter

~eiro systema, o systema· da Egreja livre no Estado livre. 
consoante a forn1ula de .Cavour, apresenta-se sob duas fór
mas: a fónna do Estado leigo e a fórma, digamos com fran-. 
queza, :do estado atheu. · · . · 

O SR. B.W.\RÓ - E é isto o que se quer fazer. 
O SR., TosTA _;__ Em que consiste a theoria do Estado 

l(!igo ? Consiste em que o Estado que não . é theologo, não ar
roga .a. si ·o direito de escolher entre as religiões uma,. consi
derando-a verdadeira, para impol-a . . á sociedad.e, ' deixand~ 



_ Cjl.le cada jndividuo UCC(!if..e a . rcligifiü qUe .lhe l)Ul"CCCl' ll1aÍ!i 

;_~t~n,·enic.ntc c verdadeira. _ 
O Sn. ZA~L\ - Deixando que cada urn vá l)ara- o eéo -pelo 

caruinlw que qu iier. 
O St-t.

1 
ToSTA - ..:\.. laiciclade uo Estado~ para n1c set·,~ir c.la 

l'XLJl'l~~~ão de lJlH Jtutavcl cscriptor fraücez~ não. Ü~1J~1u~a a 
lw:5tilit.lade. lH!lll a n1alqrierene,a, nt:~rn meSill(J a !ndx1.1ei·e~.v:a 
contra a 1;01 igiãn: Jllan:a S<.hnentc• a independenc1a. (Jllt:1.lus 
a}Joüulos. ) Mas de ' que dua::::. pessoa~ ~ão in~cpendentcs -.una 
ua oul.ra não 1·e~ull:a que deYcln ser adYersa:r1as, nem~ mesn1u: 
que (]event deixar . de tc1~ entre si qnaesquer relações. 
{Apoiados.: 'lll:uito be·m .. ) 

O- SH. A:\-rmuco Lemo · d{t un1 aparte. 
O Sn. ToBTA - Diz nuti~ o erudiLo vublivista: c chanw a 

alteiH~üo ()(I honrado Senador pat·a cst.-~ ponl.o: - Gma so
ciedade em qnc o E:'tado e a relig-ião estão e1n ·lucLa nflo póde 
:5er senão urna ::-ociedade profundarnenle l,•~rl.urharla; por 
oufl·o lado. urna soe.iedadc 01n que a relig-ião e o E$1adu pre
tendcrn ig.ntH'ar-::-e rnutuan1ente é quasi u1na ~ociedadC' in1-
po::.:f'ive1. . · _ . 

E i~ uma verdade incontestaYel. O· bont senso. a illu-stra
f.:fin e a experieneía politita tltls illust.re5 congTessislas não 
n1c opf11)1'ãü c0ntradicta algu1na. 

o Sn. lL\:\liHo . .B.·\H.CELLos - Perfeilamenle; não deve ha-
YCl' hostilidade~ ·deve haver garantia. 

·O Su .. Tos'f.-\ - En sei que alguns positiYistas ... 
lJl\I SR . . REPl-tESE~TAN'fE - Não se. metl.a con1 csla-.g:entc. 
10 Srt. l·_os-rA - . . . p.l'etcndcm et'ig;ir em })rincipi.o su-

tial ~~ pollU~.o o indeferenti::.lllO~ quando . se trata P.as rela-
(~vos da Ef!TCJ<.'t e do Esíado. . · 

-- Dn 1nesmo n1odu que (l positivista não cogita da solu~.:-ão 
( 1.-, pt·oble:ma ·- exisLe De'us ·! - porque a upplica<:ão do nJ!}IlH ,_ 
ôo experjnwntal ·.é ·. JiDpossiYnl~ a5SÜ11 t.aú1bem o legislador~ 
11.1 conl\~cção ·aas· leis. não deve considerar relig·ião algurna 
·e.· c~.m~eg-uintcmenLe~ deve p~;oceder con1o si nhenhuma exis-
tisse. 

E~ praticamenle itnpossivel o . si-rn:ile. Ha grande diffe
l·enc.:.a entre uma e outra causa. 

' 
. O philc~soph(~. en1 suas hJcnbra(;ões~ póc:Íc deixar de. co-

15!t~.n· da e:n:o:tef!-Cla de . Deus; dah.i nenhtllna perturbacão ad
vn·a para a so~Iedade. !\Ias o legislador~ ou o . Governo~ }Júdc~ 
porventura. derxar de enfrentar con1 as differentes ag·gTe
ntiaçüe::; .que exi~tcrn no seio da sociedad_,~ (A.poit:tdos) ~ sem 
hannm11zar-~e eon1 dias. ou co1nbatel-as · • -'~ submettel-a$;! 

rois o GoYct·nu~ deante . (lo taclo rnatcrial da l~xist.encia lie 
uma. nn mai~ confi~~õe . .;; religiosas~ eom .seu~ tCJnpJos~ süas 
vrat.Ieas~ :St~u e:ultt.l extcl'nO. ha de fechar os olhos á luz da 
eYid~~cia c, lH'Occder conio si a 1~eligião não exislisse ? 
. (Jlu,tlo be·m. ; . 

Xão~ nJeus ~enhül'es. não 6 pos-siveL O indifferentisnlo. do · 
:Estado para coi~1 a r·el}gião~ na sociedade~- me parece uma cousa 
humanamente. nnpossl.Yel. · 
·-... ~.~\g·úra, ~S.J' ._ President~!: .. vou dizer etn · que é .que consiste a 
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t:heoria do Estado atheu: consiste, não em· deixnr·dtt cogitnr rin · 
cxistencia -da religião ... 

UMA voz - Não se está t.r;l.ta.ndo disso.· (Htt. outt·~~.~ 
fiJifl.7•teR.) 

O Sn.. Tos·rA·- Não estou · tratando de utna qnestão ph iln
sophlca~ mu.s de un1a questão polítíca. e social (Jlu:Uo lu:m .: 
apoiarJ.os.) . 

..:\ theorja do E~tado atheu consiste nisto: não en1 deSCt)
nllCeet· a cxisl.encia du. Teligião. mas crn queree escravizal.-a. 

O Estado atheu hostil iza~ pérspg:ue vs L~l'f~Jües~ -cn1proga to
dos o.s .Jlwio.s ao sen alcance~ a força nio1•a.L e rnat.cl'ia.L t.udo de 
çue di::,1)Õe paru. supplanlnr~ ria.ra fnzet desapaw~c~r a religifíf•, 
1ht st~ciedade. • . 

C~t Sn. llEPRESIO:XTA:'\TJ:: - X11 nea houve E~/:.ado nthen; 1E· 
n rn exf>l11J)IO. (!la nntJtos OJ)tll'l r~s.) 

O · ~H. TnST.-t. - Os s~·~. }'l'f>!'f~Sf.·nLanlr~ pPden1-rnr u1n 
exemplo de nm J!:stado allie1.1~ se:;unflo a. l.hco1·ia que ~~ton 
eXJ)~n.dc~ndo . 

. F'elizmente não ha paiz nJgurn onde Gs.3a theorja esteja 
cnn~t.Hrwiona1mrnl0 ccm8agrada; c :-el'<Í. isto llnl arg1nücnlo 
de 1111.0. me hei de ~r1·Yir· oppo1·ttmamcnte ern favor· ria:: mn<:'n
da.~ que preLen1Io apr·es(•nJ:u· no v.rl.igo 27 do- J.H'O.iecl o do 
Con~tHrdção. · 

:\ão e:xi "'te no mundo 1.un Estado Yerdadeiramen.te athcu; 
en tr4'1 a.nf o~ o .pl·ojecr.o de Consl:it.uic:ão suhn1eHidr, ü illustra
çü.Q e ao cr.iterjo fiO Congresso brazile.iro consag·ra a lhc~(l]:•üt 
do atheism.o social! (Apoiados e n-ão · apoiados.) · 

O ;~n.. SERZEDELLO - Neste ponto a~~ !to que V. Ex ten1 
razão. · 

UMA voz - Está. creando adeptos. (Ha ou.tros apa1•tes~) : 

O SR. TosTA - Tenho~ quanto me permittiram as cir
cunlstancias, feito a exposição e o exame dos tres princ-i
paes systen1as das relações da Egreja e cto· Estado : - o de 
un1a religião officiat~ subvencionada, . privilegiad~ intole
l'ante; o da união e harmonia dos dois ,_ podere~ - espiritual . 
~~ ten1poral~ respeitada a liberdade de consciencia~ e .o da 
5eparação~ sob a fórma dupla de Estado· le-igo e atheu. 

Ag-ora, •.?.un1pre-me estudar qual o ~ystema que n1ais se 
coaduna con1 o espírito geral da ~ação Brazileira~ co1n o:.; 
~~n.s hahitos~ os seus. cost:umes e as :-ua~ tradições christans .· 

· Qual será. o prin.1eiro~. o .seg·u1Jdo ··.ou o terceiro~ sob a 
fórma le'ioa? S~i que é preciso· coragcn1 para sustentar a. 
união ·.c harmonia entre. . . ,. > 

(Troca.m-se rnu;itos apartes). · 

Voz.Es - · Deixem 0 eira-dor pro.~eguir. 

O SR. Tos·TA -- Os nobres Dez:·uf.ados n~·c hão de pernJit.- · 
Ur não .responda n1ais _ aos apartes~ seguindo o n1eu can1inho 
e deixando que os n1eu~ illustrcs c.ollegas forn1u Ien1 dAl}Ob 
as suas· objeccõcs. nesta tribuna; porque de · outro · n1odo não 
eon.seguirei expender as nlinhas idéas. 

Eu trato de exan1inar qüal .o systema que n1ais conven1 . 
ao Brazil. . Sein receio de afastar.:..me da verdade, posso 
atfirmar que é o systema da união da ·Egreja com· o 'Estado, 
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re$peitada· ·a liberdàde de consciencia (Nlú> apoiados), a li
berdade de cultos. 

U~t ·SR. REPRESE.."'TANTE - Isso para ·os que são catho-
1' -~lCOS. . . . 

O Sa. SERZEDELLO - A fórmula verdadeira é a Egreja ::-~ 
livr~ no Estado livre. Esta é que é a doutrina republicana . 

. o s·a. ToSTA - lPn.ra resolver-se este problema, no seio 
de un1 povo, é indispensavel indagar quaes são os seus 
antecedentes historicos1 e si ha uma ou algun1as religiões 
]n·eponderantes~ ou~ ao contrario. si a população está divi
dida entre varias seitas sem que qualquer dellas prepondere. 
Ora. pergunto: No Brazil existe: ou- não~ uma grande maioria 
catholica? Existe. 

-VozEs -- Não apoiado. -
O SR. ARISTIDES MAtA -· Ha con1pleta. indifferenca re-

ligiosa. 
O Sn .. ToSTA - O episcopado brazileiro, na pastoral que 

dirigiu ao paiz, calculando em 12.000.000 a população do 
Brazil, declarou~ tern1inantemente~ e não foi contestado~ qu~ o 
numero dos acatllolicos, isto é, dos indifferentes e dos secta
rjos de · outras religiões, é computado em 500. 000, segundo 
os mais exaggerados calculos. 

Ora, deante à isto, pergunto: Qunl v systema que melhor 
~onvém ao povo brazileiro? Sem duvida alguma. o da união 
da Egreja e do iEstado. · -

O SR. RAMmo BARCELLos - Em materia de religião . -não 
h a numero de consciencias: ha consoiencias. · 

O SR. TOST • .\.. - Vou citar opiniiJe.s de livres pensadores, 
para fundamentar., .positiva e terminantemente, a doutrina 
_ que acabo de expôr. Uma dellas é a de Littré, que~ ninguem 
·· contestará - era·· u.m· positivista, um livre pensador . 

Dizia Littré na suá obra A Terceira Republica_ (lê): 

~.A. separação da Egreja e do Estado não é um· principio, 
n1a5 uma medida política, sempre subordinada. ás circumstan
cias de tempo e loga.r. . . As necessida-de~ historicas e sodaes 
forçaram os homens de Estado e as a.ssembléas a se accom
modarem com transaccões e~ neste domínio, o mais -e o menos 
são largamente praticados na Europa ... l' 

ReferinQ.o-se aos Estados Unidos, diz elle ainda (lê): 

« Egual typo não é transportavel para a . França! as 
. tradições e os hab1tos se oppõem; ~~ certamente, nenhuma ,. 

assembléa assumiria a responsabilidaàe de urr.a'a innovação, -
n1uito difficil no meio de tantas out-ras -difficuldades in
t~rnas e externas· que nos cercam.'> 

UM..l\. voz=· - l\Ias Littré fa.llava para a França. 
: O SR. ToSTA- Outro trecho do mesmo Littré, citado por 

. !Julio Ferry em um banquete politico~ respondendo áquelles 
que exigiam a separação da Egreja do Estado em~ Franca. 

Este trecho, que vou citar. applica-se7 mutatis mutar#is~ 
ao Brazil. (Não apoiados.) . · 



Os nobres repr.esentantes,·::ainda não :OUVira~, oomo já 
cJizen1 - não apoiado']!" · ~ 

··, U].t:.-t voz . - Não se sabe o . que é. . 
O SR. TOSTA:- (le} - «0 Càtholic.ismo é sem duvida ne.:.. · 

nhuma· a religião da n1aioria dos franoezes. ·Deduzidos de 
uma parte os protestantes e os judeus, e de úutra os in
differerites e os livres pensadores, resta uma considera.vel 
rnnssa. que enche as egrejas, rcéehn os sacramentos desde 
o baptisn1o até á extrema unc~ão; c defend~r-se-ia, si fosse 
n1olestacla cn1 seu culto. · · · 

Não reconb ecer esta consideração . fundam-ental · é ex
pôr-se a graves enganos · theoricos quando se é philosopho 
e se estuda especulativamente a marcha das idéas, dos cidadãos, 
e a n5o n1enos graves desacertos, si se é homem de Estado ~ 
i nvest.ido do GoYerno. '> · 

Vejan1os o que diz Leroy Beaulieu~ mais claro ainda, 
Bi í; possível,. do que Littré ('lê) : 

~A queslão da .separação das Cf!"r~jas e do Estado 'não 
P•5de ser decidida senão pelos antecedentes de cada povo e 
pelo numero das confissões existentes no seio da -popula
ç.ão. Seria a'bsur:do renunciar a separação das jgrejas e do 
Estado na grande Federação americana; não o seria menos 
quere~ transportar este regimen para a Franca; seria um novo 
elen1ento de desorganização e de díscordia ajuntado a tantos 
outros!. ... 

<tA separação· elas egrejas c d() .. Estado, accrescenta o .e.s
cripto-r citado. tão justificada por circumstancias · hisioricas··. 
e pela multiplicida.de das seitas .. nos Estados Unidos da Ame~ 
rica, deve ser considerada, em nosso continente europeu, 
cC\mo um dos projecto.s mais subversivos ·da paz e da cohesão 
sociaes." _ · 

Ainda tenho uma citac.ão de Ferneuil! sociologistà mo
derno. em sua recente obra - Os principias de 1789 (lê) : · 

· ~A. ·=questão das relações das eg:.-ejas = e do Estado é ex-:-
clusivamente un1 problema de arte .politioa~ e susceptivel de 
soluções ·variaveis, segundo a estructura e as funcções . do . 
organismo social en1 qne se pousa. Agsim. os Estados Unidos 
puderam se aec.ommodar -com o regimen da separação e da . 
(~usencia de orçarnento dos cultos~ sem que a saude do . corpo 
socia.l~ a liberdade das cons·ciencias e a segurança do Es
t-ado experimentassem um dan1no s-ério; mas nenhuma nação 
da Europa ousou. até hoje seguir .. o -exemplo <los Estados 
Unidos, porque ellas reconbeceran1 .que suas condições par
ticulares de e:xistel'!cia não favoreciam essa acclímatação.'> 

3lutatis rnutandis, eu applico tudo isto ao Brazil. _ 
· · Tenho den1onstrado que~ · no Brazil, ·onde a maioria da 

populacão adopta a religião catholica, o systema que melhor 
consulta os legitimas interesses 'POpulares é o . da. união, 
o da harn1onia dos dois poderes espiritual e ten1poral, da 
Egreja e do Estado, garantida. a liberdade de cultos. 

Ul\I SR. REPRESENT.-\.:.,TE - E como é que o Braz i! manda 
buscar padres no extrangeiro? · 

O 'SR. TosTA - Isso é outra questão .que não ven:t a 
proposito. (_.4.pm·tes. ) 
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Vejan1os como procedeu o Governo Provisorio na n1elin
drosa questão religi($a. O Go.vern<,\ separou a tEgreja. ~o 
Estado peJo decreto de 7 de janeiro de 1.890~ pouco tempo 
•icpois da Hevolução~ se1n atfender a considerac.Jcs Yaliosas~ 
impcllidn pelo espirilo 4.10 innoya~~fin (.4-l;m·U:>-~; contcstai}lic . ..:.) 

U:\1 Sn. -REPRESE~TA~TI~ - Os hispos aeceitaran1-1Ut em 
n ma pastora,! c.oll edi.va. 

O · Sn. TosTA - Examinemo~ o d~crcto. No art. 1 
adoptando a theoria do J~~tado Jnigo, pt·obibiu ·.que a União o 
n;.; cslado~. sob qualquer ]H'r~t~xl o que S1\.ia. e:"ilabelc ... t,:mn on 
YN]prn alg·uma. n•lif; ião~ trf~ando di rf~rl'n(:as enlrt\ O~ hn
hit~llt(IR por cau:.:n. de .crenta:-:; rei igioRn.s.. (.~po'iodo . ..:. ) 

~o art. .1·· ·~xlinguiu (I ~p:nrir·na·dc• ·eo1n :l:' instif.nitríe::; 
(~ l'f\Cnrso.s f)ue 'lhe ~ão jnJH~Pf.'HlC'~. h;t.o f.. ~wnlwu con1 o 
l'P.ga_li::;mo. r·r11n a :-uhrwrlinacãc~ da .EgTI'ja an E:o-:tnrln~ sub,w
dinnç-fio qw~ nn .~xtincln llnJwt··in ... 

/f. ~n. Tl\D.\f:•í -- ~.í ywnduziu m:ll~·~. 

O ~n .• Tn~T.\ .- ... ~·.'• Jll 'f•duziu tnal••:-;. 
Finnlmenl··· 1111 êlt'l. li". p.a:·antiudo ptW pnt•fp da rniiio 

a t'(tfi~'l'llH ·~H :-ot;:o-:h•nlntfio dn:-: at•lutH'"' ;;.;p, · w·nlun.r·in~ •In etdlo 
~·ai IHl! it•t~. dt~ ix• ''·' an~ 1'~1 a dó~ l'••df·r·:u/o::- a l'w·u ldildr• dt• .... ul'
,.,..r:r· j()rl(ll'f'lfl (t 1'1111 (t l'flf hn} ieo ftl.l nUil'LI (lll:llqtll""l'. ('ttll'lll I'HI f'll
dt .I'Pnl. 

: P:n·lh·ulnt•JtH'lll•·. (~t)Jl1(1 e.ntlHdieo. rwn~o qtH' ti ltli'lliCII.' ~y~
t.~rna. (I HHli:;; adaplav•'l :í:-- Ih•:..:::;as Lraditc)f•:o- .~ o .. h'l. unifill. · 
E' o fltlf' :-;,~ .-•nc·.nminha para a realização do idra.l da (H'
g-anizat.~ão chl.'i~tan do:': n~larlos~ ide>:l.l JJ•açado prin1orosa c rr~·a
;.:i::.:tr·alm ..... nt.e p~.lo ae.tual 8umn1o .Pont.ific.e na sua n1en.1o-
ravPl ency('.liea - Im.1n m·tnle Dei. · 

·Como congres~ista.~ port'm~ na5 a.ctuaes · circumstancias 
poliLica5 do .paiz. 1n·IJ bono pa.cís~ não tenho a :pretenção de 
JWOpC•r a restauraç:.ão do que a revolução exting·uiu: aeceil(' 
a SP.para.e.ão~ mns cn.1~ro a ~ep:-~rac;ii·o fra.nca. sen1 peia.s~ sem 
r~~l.ric<,:líe~ ~~ontr·a a conseien<.•in r.atholica.~ sr.nJ. per$eguição 
f~ontJ':l. a EgrP.ja. rc~peitndo$ n~ direitn~ c as. liberdafle.5 da 
Egt'rjn. giranck• o~ .Joi::; poder(\~ itH.!CjlelHienf.e s na~ rf'SJW
f~t:iY~1~ r.:--piH~l'US . ·dC ~\Hl~ aUTÜ1ll i·~~0P~~ ~('111'\ lh-osf.j•) idadn::; 1'1:
<' i rrnc·a ~ . 

10 ~!L BE\'IL.\QCA dií nm 1ongo a.pa.rl.o. 
o ~n. ·rn:.;T:\ - E~ mai:~ nm di~cn1·so do qur um n.rarfc: 

Y. Ex. l'f'~P.J'\·f·-~.-· p~wa quanfl.-, n:•f·.ntHn· a ltihuna. (Jiuitt) 
h r m.). 

O fh~c·r· f\to di' i c],-. .inn.f~ it'n~ f•ujo rxame J)Prfnnef(wia
rnrm1f' aea,ll,..i rJ,. fa:t.rr . . lr.vantnn a . pt·inc•i.pin rN·.Iarn~<;:iJ•~:::. 
alm•Jnon, nw~nw. :1 c·on ~(·. i ... n ri a c1 e n:u i f a~ fnm i tia·:' : rna.s . 
.-it•110i~. o ,~pi:o;(·op~l.do Jwazilnir·n. c~m 1m1a pasl OJ'al eollc .. et h·:"t. 
monnnwnto de ~alwrlof'ia r J'I'T'YOl' l'Plit:.d·o?.o. :-:a1Yanr1o o 
pr·i n f' i p in f· :'I. t h nl iN' da 11 n Hi o d ();:; do i s fll)d l'l'f'S~ :h:r.l' 11 o ll :1. 
F·r>p:-u·a.tiin • .• 

:n Rn. n .\0"\nr'l - C:lll1111 I'Jl(Jrl'IIS 'l ' it'f>nrli. 

·o Sn. 'rosT.\ ..• como un1- fac! o ineYil:l.Yf':l. eonfiadn em 
qtu~ n Goy;~rn.o PI'OYi~nrin m·antcria o decreto no (llH' de li-
hfwa.l e demo~r·3tico eonJ:inln1 pnr:1, a EgrP,ja6 
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Sr. Presidente~ não serei eu quem, con1o congressista, 
venha pedir n1ais do que acceitou o 1episco.pa.do .instado 
pelas circun1stancias impf~rio~as da RcvohH}ão~ na emergen-
eía rli'fficil em que no:; :teh:.unos~ ·· · 

_,\reccit.o o dec~l'cto de 7 de janeiro do H~90 ... 
O Sn.. ~BADAnó · - Ci)rn as eorrec(;õei indicadas. 
U::\lA voz - Pelo clceo? 
l<) Slt. R ,\DAnó - Sim. sc·n hfH·. 

O Sit. T()STA - • • • cnrn a~ CiH'l'Cc~t;i3(•s fllW pretendo 
J) r·opc'•t· opJ)OJ'Innarnen I e ·. 

;\ntc:·~ d1~ pulJliear·-;;;e o ti.P{~r e! o da f-\l~fHlr·at:in, lH)IlYn 

~n.ir·e o yjrtuo~c. c• illu~t.l·tHJn. hi~í-·o do Par;L adual aree
l •i:-:po da Bah in. ~-~ .. , nnrdi l.n ~1·. l\1 in i~fl·o · dn~ Financ;a:; uma 
lnr·g·a ,.,.,nfe1·•mda. da. qual rc·~nlLolJ al'l'irmnt· n st~. :\fini~u·o 
'1''"· Jl<lJ'a ns hnnH~rts da Jlr•voluc:fio. · a ~(':pat·n.c:;iio c"r·a eou~a 
a :o::-:r•n! a da. dl'f·. i di ela. in f'Y i f a \·(•1. · Ú1a;:;: que s• ·r· ia man I i dn. a I i
lii•J·dafh• da E~Tf'.ia Cat:llr)J ic-a t• gaJ·nnl .. idos ni-' ~f'll:"; dil'l~if. o:--; 
Jto pt'IÍZ. •I'OillO }}11:-; E~ladc):o; l:nido::. . . (.l\}Juimlos. ·, ~Li iH'l'O:ldr• 
I~CI)JJO 'IJO::-: E . .;:.tailn~ r~nirlo~ da AJHPJ·ic~a dft ;\or·l.l'. 1:11 foi a 
J)l'lllrH·~~a dn (;n\·t•J·no Pr·r•Yi:'icWitt, fr.·il:1 pnr llUI' dn_;, ~r·ns 
J'l'•pf·•·f.:r~nlnl11f~:o; Jl)ai:-- eoú~pieno:--. · 

\·nzE~ - '.E. ten1 ~ido eumprida. 
O ~tt. . BAO.\n(í - ~Ia.:'i nfio f':'hí. con~ig·nada. f'51.n lihf'J'-

dndc 11:1 Consti tu ic~fio. ( Tror:am-.1.-r.: calHt'Olw.ro: o.pa/'t'].~~ fJIU' 
im-rlf:rl111!1- o ·orodoi· de continuar JWI' aT(tlf.1M ú1.~;tantc.~.: 

O Sn. PB.ESIDE~TE -Altcnçã-o. 
O Sn. FREDERICO BoRGES - Ouçamos o orador, meu~ 

scnhore~! Assin1 elle não pódc expender as saus ·idf~as. 

O · Sn ., TosTA - Entretanto, essa pron1cssa~ eu o ri ig·o 
com pesar~ -cão foi fi eln1ente cutnprida pelo . GoYerno Pro
visorio (Apoiados.: nli1j apoiados: crmtesl'a~:ões), ·:porque no 
~~rojecto ele Con~t:iluic.:ã·o. decretado por elle e orn. subn1et
., ide á ::uwc~.iaoão rln Con.g:l'esso~ v-en1 eon8ignado o at heisrnn 
~ocinL ; - theoria. do E~t.ado aUtcu: proeura-se a. todn transe 
(•xlertninn.J·. pela hn~l.i I i darJ~~ :'ir.tu la:·. a rel ig:i:to da g:rande 
mn.im·ia .-In. Na tão Beazilf\ i t·a! (A po·iodos: nt7" opoiodos. :.' 

O ~n.. 'JL\L\ -·- :\ pl'nll ihit.:fto ~e rrl'•:-r.c~ a. lodas a~ l'f\li 
·.:.d,if'~. ( /la OUÍí'O.Ç (l/WI'fes. '. 

n SR. Tü~T.-\ _._ Os hon l'Rdc~s -f~ongTes~i~l a~ <·onf.cs
\ana-l111'. mas Nl "~P0.l'P deJnnn~t.ra.r a ~eg·ninlo propo~iç;fl.o: 

f• JWO.iecln (},~ l.ow;;lil.uic.:-ão. quP discu!imns. (~ al.hrn. ,,:: = 

Cow~·~:n pnln pr·ind.pi .. ,_ i:;;lo ,-;. 1wla ·srll)[H' r~:;:;ãn do ju
l':HnPn l.n rPl i(::·io:-o. :\ão ennhP~:o Cnn~t.itu i(.;ão al:~u ma~ •"X(~f'
p:w-.,Ja a I'NIPral 1la Sui~~a. as~im na l~tu·ova. (~nmo na .. :\nw
~.·iea. rh•. qual ~~~ 11•nila. .-•x(·]uido o jnr·arnr·ntn · r~lig-io:w. 

O -~H. Jh:vn ... \QF,\ - l\la~ j~~n ~~ t1n1 absm·dn. qur n{•:' 
nii0 r·nn~ig·n(íl1ln~. (T1·or:aw-.•w calnrtíso . .,· oprtrf'es r.:nlrr: o m·o
t.I:JI' r -,:m·io.-: Srs. r~n11{fJ't?s~<.:i • .;:/I~s. ) 

O Sn.. Tos·rA - Eu t t·alo do juran1cnt.o si·mplcs. que 
p<)de ser prestado po1· qual·quer crente, sen1; -distíncção de 
confis.~õ,?s reJig·ios:J~. e nüo II'Jo .iuraniento e.·onsoa·nte · ()S 
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ritos de uma religião positiva. Todo individuo que . crê em 
Deus pó de prestai-o. (Apartes~ ) 

O SR. FREDERico BoRGES - O nobre orador prosiga nas 
;uas considerações, que vai muito bem. 

YozEs - Perfeitamente. 
O Sn. BEVILAQUA - AhJ Eu respeito n1uiLo as _idéas do 

illustre orador~ que as ten1 defendido· com n1uito brilhan
f.i~mo. (A1wiados. ) 

10 Sn. ToSTA - Ao passo que . todas as c~nstituições 
da Europa c da America admittem. ou consagram expressa
mente. o juramento religioso~ · ~stahelecendo algurr.~.~s emi
ventemente republicanas: con1o a dos Estados Unidos da 
..-\merica~ a facqldade da affirn1ação pa,ra os indivíduos que 
pertencem a seitas que não admitten1 o juramento.. como 
os r,nake1·.r;: rio ~pn.sso que isto se d'á n~ paize5 cultos e 
livres, o Governo Provisorio. · no projecto que submettc á 
no~sa apreciar-ão~ supprime o jurnn1ento religioso. c.omo si 
nós não fosscmos religiosos~ como si esta Nn~ão fosse r..onl-

. post(:t de atheus! (:tpoiados.) 

Ul\fA voz - Nós somos 1na.is adeantados. 
O Sn.. TosTA - Portanto, sr·. Presidente, vou mandar 

4Í l\-Iesa uma emenda ao art. 22, -para que o compromisso 
seja substitu ido por esta f6rma: - Prestarão juram·ento ou 

· t.omarão o compromisso»~ etc. Com c.erteza, n. maioria. senão 
a totalldadc dos congres.sist.as que vieren1 ·eleitos 'da.qui a .. 
três annos, ha de preferir prestar o juramento. (Apoiados -
e não apoiados.) . _ 

-· O SR . . BEvrr ... AQUA - Cada 1.1n1 prestará a prom•~:~s.l.. e 
à'epois, si quizer, prestará o juramen1o da religião que adoptar. 

O SR. ALl\rEIDA NoGt:EIFL\ - Isso é que seria perse
guição religi9sa.; o que rião fosse cat.holico: con10 poderia 
. ? .1nrar . 

0 Sn. FREDERICO BoRGES - 0 illustre orador a,ttenda 
a que o tempo é lin1itado e nós desejan1os ouvil-o. 

O SR. ToSTA - Já demonstrei que foi excluido da 
Constituição o ,jurmn.:nt.o~ afastando- se, assim. O· seu aüctor 
de todas as eonstituicões. exc-epto a . federal suissa; sendo 
certo~ aliás~ que as <'onstituições clf~ alguns cantões suissos 
cst~l)r.leccm um culto official. 

Errt o:1tro artigo, o clero ... 
iO SR. FREDERICÇ) BORGES - · No art. 26. 
\0 SR. TosTA - • . . é exclui do do Con:sresso. 
0 SR. ARISTIDES l\L-\IA - E'. ah\ uma .medida Salutar 

para a liberdade·. 
VozEs - Não diga · isso. 
;o SR. ToSTA _.:... O artigo exclue· os religiosos regulares 

e seculares e os sacerdotes que exercerem auctoridade em 
~uas respectiYas confissões. 

U:'.r SR. REPRESENTAl\TTE - E' uma . medida geral. 
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O .SR. ToSTA ..- :Mas quem não vê que, pertencendo aó 
catholicismo a quasi totalidade df's ministros do ~uU.o: a 
n1edida proposta na Constituição, com -·visos de im.parciali
clade, 'rai fedr quasi exclusivamente o cl-ero catholico ? 

. .:iléJn disto1 porque se en1prega o termo sa~erdote, quando é 
certo que os pa,dres das outras confissões denominam-se· 
ministros c não sacerdotes? -

. -

ú SR.· ZA~iA- Sac.crdoLe é só -da, relig-ião catholica ou de 
alguú1a 5eita. scismatíca. 

O Sn.. ToSTA - Que quer dizer - religiosos seculares? 
- . 

O Sn:. ZA~-rA - Todos-nôs somos. 
O Sn . .TosJ-5 l\L\RTANO _:. O padre seja Deputado. seja Se

nador. nias seja~ tan~'bezn. solda{io~ pl!guc _e1n uma (~spingarda 
quando isto fôr nec-essario. · · -

O Sn. TOSTA - En1-pregando-se o tern1o sacerdotes~ e 
s6 havendo sacerdotes na Egrejn. Cat:holica~ porque nas 
out.ras os padres denominam-se ministros:. é claro~ é n1n
nifesto o cs.pjrito de hostilidade eontra o clero catholico. 

O Sn. JosÉ MAniA- Tem toda a razão nesse ponto; 
ma:; aceei ta o principio estabelecido por mint? 

O Sn. Z:'\1\TA - Queren1os a Egreja no direito commun1; 
quando o paiz. precisar ele solda<ios~ o pa~re ba-de assentar 
praça. 

O Sn. JosÉ l\IAR.IANO - Os padrt?~ no passado estão li
gados á histeria -da liberdade. (H o. 'l.'arios apartes.) 

O . Sa. PRESIDENTE - Atten~ão! Desse modo o orador 
não póde continuar. 

O Sn. TOSTA - ·Continúo. a examinar os artigos do 
projecto de Constituição. e hei de d,:.monstrar a minha pro
posição: .que os . auctores do projecto · _ propõen1 ao Congresso 
o ntheisroo social. (Apartes.) -

Ul\r SR. REPRESENTANTE - O -discurso do nobre repre
. sentante está produzindo grande effeito. 

O SR. TOSTA - Diz o art. 72, no § 4 o : '~A Republica S') 
reconhece o caasn1ento civil, que precederá sen1pre as ce~ 
rimonias religiosas de qualquer culto." Ha un1 decreto do 
Governo, mandando prender o sacerdote que casar sen1 que 
os nubentes .provem ter realizado · o . casamento ch~il. 

Ora, pergunto:· E', ou não, isso un1 ~ande attenta.do 
contra a consciencia catholica e coiJtra a auctoridade. contra 
a soberania da Egreja. · 

U]\r SR.. REPRESE~~ANTE - Ha um meio facil de não 
se verifkar o attenta-do, é não incorrer no delicto. 

O . SR. JosÉ MARIA'No - De·vemo;; combater essa dis
posição _por outro principio e não pelo da soberania da 
Egreja. 

O Sn. PRESIDE!'ti"TE ~ Attenção! Peco ao Sr. represen
tante que se dirija á Mesa, para não provocar apartes. 

o Sa. JOSÉ MARIANO - E1Ie é que tem sido p)rovocado~ 
em cima de quéda, coice ! 
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O Sn TosT~\ - Sou àocH ás advertencia.s de Y. ' Ex .. : 
Ii·tas V .. Ex., advertindo-n1e. concorre para augn1entar á 
•:itir ao af.flíeto~ porque eu ·é que tenho sido~ a cada. passo: 
JnlerJ'nllll)](.Jo e eon1est:lilo ~en) outro JnoUvo. a nH.n ~er o 
:lrd'w 1:om que dcft•udo rninhas eouvktJües. t•eligio;o::.acs.· 

í<Js nwu~ e(J!Jega~ honram-me eorn seu~ aparf.eB; ma~ ô= 
l ~~mpn de que di5rwnlw é Jhni lado. e não poderei cone lu it· 
a~ ntinhas etJll~idee;:u:ões. si não fôrÓn1 conde5eendenl es f~ ~:e-
Jierosos rmra eommig:o. · 

O lJom·:Hlo rep1·c:;:entante peJo F.st::u1o de .PerDambuco diz 
qui• n·í~ nada l.c•mns 1.]U1.~ VPJ' c.orn a ~oh•~rania da, Egr~.ht. 

O Sn. .Tos1~ :\Lnu .. , xo. - ::\"fio ,~ i~~G. Temos dr~ rf'snh·P.r 
r·~·d a qw·~t fio n:in 11•JJrlo Pm vista a. 5t•beran ia da Eg:t·c·j a . 

. o St!. Tn::;T.\ - Di:'t~•)t'dl) do illu~lrc rü{lt'esf•n LanLt~. Xtíi' 
lt"! .. df.:lamo~ p~1·a. um pnvo r>miiWnl.r>mcnl:t~ (':lllinlí(·o, nuc t:rrn 
::::.na:-::. ,.,.('nta~ l•f'lll de ri nitla~. q~H~ nlwl\t~eP. HO c~sp h:il ua1. ú:-; 
lt~i:-: rln EgTf•.ia: t•oJ1~eguinl t~nwul•~. dcw"m••:::. l•·~ .. ::i:::.laJ· ali c:•n
/(•nd,) ~~·n Jtn·c~ a. qtH• a~ 1!r'l:'~a::.: h·i:-: nflo Yiio. pénln te a enn
:;:,·ir•rwia. do pc•Yf), nn intimn da t·On~(·.ieneia de t:hla el'c•nle. 
t·I'I'HI' ll ('.Ullflit~ln. (•!'[<.lh!•)N~(~t· a allt! l'llf.lli\"êl rjp O)H•df'Ct'l' 
:~li h·~ n•' Est aclt• do que á .Eg-r·e-.ja. nu \"ic•~-\·ersa. . - . . 
. y~_,1f"nH, .. "'i ~lo casamenln eiYil. O ca:::.amento cisil. J'H't•
(·c·df•ndo ohz· iga,l nrianl~"'n t•~ ú üt:.r in1nnia religi.o::;a. di7.ia. eu. 
,-. 11111 a!h·ntadn i~Oníra a (•nn~deneia ea.t.lrnlit::<J. ;~ contra a 
~ollt•rani;l ·da Ef:re.ia. E' tOJJ I J'a a enn~d c•nc in.. pon.1ue o en
l.lll,lil't• nftn .::onsidc'ra 1r:~gi1]ml) o ca.5an1ento civiL quo para. 
~ll.-· é um concuhinafo eondenn:navd: o eathol.ico ,-;ó reco
r:!lnce o ca~anwnto sacran1ento~ jnstituido por Christo. Con
~eguintemente. quando se. estabelece a obrigação . do e.asa
menl o ciYíl antes do. religíoso~ impondo-se ao · catholico a 
r,)rmuia: - Recebo a vóE E.. . por n1inha ler;iti.,na mulher~ 
nttent.a-::e contra o principio den1ocratico da liberda.de de . 
eonscienr.ia (Suo apoiados): l)Ol'que o catholico não Dóde con
siderar legitima a 111ulher que· sua consciencía de crente 
diz ~er U::T!ll eoneubina .. 

{;:\L\ YOZ - :\Ia;;;. porque considera e.oneuhinato ? 

O Sn. TosTA - E' outra. questão. (A2)a1·tes.) 
::\"1'1~ l0g:is1adOl'eS dCY01l10S garantir a l íberdade rj(~ COll·· 

~ti(lneia :":em (•ntl'ar ua apr(•ciação dos nwlivo.s das di\·f'l'Sas 
(~renea~. a mr•n·i~ qw~ P~!a:-: ~Pjam rontrm·in~ <Í. ordem pu-
],~lita f' a.-•::: bfm~ r:os1.lm1e~. · 

.!)~ legi~ta:' q1w r·~cr(•Y•~J·a.m :-:ohre e~ta ma.tcria. inc·lu
:'i\·(~ ~~~ n1ai..3 JiYt'f·~ pPn~ndnre5~ rec-•mhN~f'ran1 a in~ustPnla
},ilidadt" da chnllr-inn do Codi:::o Ch·il reane1~7. ú luz do Tll'in
t·i nio da 1 il•Pr'dad•· ({!~ ~~~ ,n~~·. ü•rw. ia. Gln.:::snn ~·onff\~sa. em 
.. ..:t;<~ nbi·a d:.! lr:~i.;;Jat:;io f'f•H1JlilT<h.la. que o :::.~·:::.tema do Corl igo 
:l'l'allei'Z .~ alh·nlalori(: da libr·r ·dade dr! eon~~.:if'ncin. e Ja. 1n
d(•iwnclf'nc ia. ela E1;l'Pja: :1(' lia. pnr ü$Í4'! lad.-1. pr·rferin:.·1 n do 
cl~digo italiano. 

T0.:110::: oHII'o pon1•i: n. ~C'<:ulariznção dos cemiterio:;::. 
0 ~ ;y· do ai'!.. '7'! diz a~:::im - 0~ CC11litcrio:-: terão. 

raraeit"'r. sreu1ar· ~~ .. ;;;f>z';in n1Jminj:;;l 1·:úlo~ prla· <lnctOJ:jfladc mtl-

nieipal. 
01~a. não s~ faz.:;ndo distinc.c~\.o ~n.tre ccn1ite:--io~ pt~?Ii~OE 

c partiéulares, ~l?gne .. sc rrHe não b.aver~ m~us cem11.-erws 
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cuLholieos~ prote~laul(~~~ eu1 uma palavra. confes::;iona·~:::~ si 
o parag-rupho J_c..it·. apprqYado. Todos os morf.os ::;erão enff•l·
rmJos no:; eem iLer:ins 1Huui-.::ipaf.~S~ .prorni.5cuamenlc~ qua.es

. fJlH'r que sejau1 a5 suas eren~a::::. 

lJ:,JA voz: - 1sso não é llberdade. 

10 Sn~ ·roBT.\ - Ora~ d•.\~Je que o catllulico não acceita 
a IH·omi~cuiJnde dP enh:'irramento·~ não quer na sc1J)urtur.a 
d{~S<:ansar ê.W la.lo du aUteu ou do blu.sphen1ador, ~ cYidcnte 
que ~ernellwnf.e nwdida · offende as· suas Cl'ClH}as. 

O Sa. :\IJ~JI~ .. \ DE V.\SCOXCELI~08 - E: u1na questão de 
~1ygiene. 

11) Srt. TosTA - .:\. llygiene concilia-s•:! perfeitarnente com 
a liJ.,•·nlad•· de t:t·ent;a:; "llest•! ;tssutll[.do. Coneeua~se ao~ 
Cl't•Jtt.cs o di z·pHo de ter·em :3~'lli:i e~tnil•.!rius pa,rticulares~ íi
cai.J•.In. l_)ot·•~m~ e~ L··~ su.i••i '"~ :111 1·~~~~ da meni.•J hyg:icnicu. ú 
i 11 SP••<:•.:ãu 1111. fi :;;e a! i 1.::1c;ci n c.la :-: a 11 d ••t·idml c.•:; d Y i s com pct ente:;: 
JJLI lJUr~ ~r· rt.•l'ere ~t h~·:;·h·nl'. 

Et11 outr·n at·tigo. er•~it) qu.• ·~· o G.:!. rn·ollibe-~e ·ás n5-
:;:~rnitJ,!a~ do:-:: eslado:.- le;:!:í::;l:.u· ~nítr•~ a Ül::;tt·ue~_;ãq J'uhlica eozn 
}.ll'dl.'l.'il;<io da .•:.W~'UÍ1111.' J'PgTa: "'() f..m~jno ~f!I'Ú leÍ[jU C liYl'C CBl 
lt11lu~ ~·~ ;.:.:,Tün~ ·~ gl'a1uiln· no l1l'ÍllH~il'n.'' 

Cn11t qu•· rim pl·.-•=--et·•~n~-s·~ da:-: •·:::~·.ola:-: putdica5 ltl'Í
n:at.·ia::; c..• en:-;iu(l rt'li; . .dn~v. em UHI paiz crnincntcrncnte ca
lllnli<:'·'~ •:.ntno (I Ht:azit·? · 

U~l ~lt. lll~PHESEN:l'.\~Tt:: - J::: c::.~cncial á fórma l'epu-
blieana. · 

O Sn. To~T.\ ·- · ~iín ~~ t\~~i~ne ial. A f•írrntt 
i'!.l'~-~~n ti1111 ··~ n:pui.J li eu na 1\•dct·níi Ya. .-:. toduYht. 
culto eatl.rol kn e ni-io cxehu• Deus à<~s osco1as. · 

1}.) Gov:~rno 
su.:-;Lenta o 

j!)_ :\tES::\In Sn. HEPn.ESEXT.\.;\l'E - :ua~ V. J~x. deYe 
St ale •r· (J!It' a H.t•JHlbl Í r a .:\l·_i;~:entina lu e I a ~0111 d iffieuldadeS J)Ul'c:l. 
rcalizat· nHtila:::: n·rot·ma:S. como 5~.jarn (' ;.;aSU!!~C:lilrJ r:ivil ·~ 
sectll:.u·iza.~·ão ci(~ e•.·rniíedos. · 

O SR.- To8TA- Proseguindo na 1ninha den1onslra~~ão~ uoro 
o § 7" uo a!.·t. 72. que PI~ohibe a subvenção official =de qu-al
t;u.;r eulto ou egreja. quer })Or parte do goYerno da ·União~ 

quet pu1· parte do~ esladps. 
E:-:f,. ~~m·a~;:rapolw eont.Sn1· .idéa ·contraria á do ad. o'' do 

óeert.:!l o de 7 de .janeiro.· O Governo Provisot·io. propondo-\.' 
c.a.o Cong1·{~5so~ fall.ou ú ptornes~a Jei!a· ao illustrado e virtuoso 
)ll'l!ladn dit:-:e~~~ano D. Antonio :\Iacedo Costa. 

Sepa1·e-:;;e ·a rniiio da Egrcja. rnas dê-se aos estados o 
d ire• i h• dp ~ultyendonm·~~·n1 un1 ou n1ais cultos! con1o nos 

t - l ..... . ' ,{ f ' ~·~m .oP~ 1. a ~u1::;sa. ~-~'·i.J)tLJ' e .... ; 
o ~ s·· do (•itndo arti.g·o ü J}Jais uma prova irrecusa;vcl 

da llr·~li I jd:tt.h~ e•m tra a l'elig·iüo eathol iea. N' clle det.crrnina-se 
que>. a Compunhia t(tJs .Tesnifq . .; (Companlda de Jesus) co·n
ihuí,a expuJ~<t ~~ p1·ohibe-sc a fundação de novos conventos 
ou· ordens Jnona:=;.Litas ... 

O Sn. ZA:\L\ - E' o qué faltava. Só a B.epublica Brazi
leira~ en1 18901 estava eondemnáda a. continuar a legisla<::ão 
do ~Iart1uez· de P01nbal! 
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O SR. ToSTA - E' na verdade. uma vergonha. para a 
nascente Itepublica do :Brazil fazer rei'ereneia~ na lei fuu
dan1~tal de sua organização politica, ás leis draconianas do 
Nlarquez de Pombal: a essas bis. JJa.rbara~. que t)ndeinnavam. 
á forca os jesuítas expulsos que voltassem a Portugal e os 
que os acoitassen1 em suas casàs! . · 

Que razão .poder-osa terá motivado a proposta. da ex- -
pulsão dos jesuítas do· Brazil? Sinto não estar presente o 
honrado Sr. Ministro do Interior. -S.· Ex., que tem !"ilhos 
se educando. en1 wn collegio de jesuítas, em l\:linas Geraes 
ou NOYa Fribul'go, poderia esclarecer-nos. -

Não sei como conciliar a assignatura de S.: Ex., no 
projecto que expulsa os jesuitas, com a preferencia.. que 
8. Ex. lhes d<.i para a educação de seus filhos! 

O illustre Ministro do Interior não podia reconhecer de 
nwdo 1nais evidente a· superiorida·de -desses homens, tão 
injustan1ente perseguidos, par3, forn1arem o espírito e o 
coração da nossa mocidade. . 

.Acaso a fiepubUca te:rn. medo desses pobres homens inof- · 
fensivos. que~ aqui como erü .outras .partes · do mu.ndo, pru:
sam a vida mai~ austera e sobria~ ilnpulsionando a ver 
dado ira educac.ão da. :mDcidade? Si tem ·mêdo: é fragilissima, 
assenta sobre b~ses falsas. não resistirá ao n1enor m<Wi
mento popular: si não teÍn receio, si asse!lta CJrl ba.ses 
solidas, cvmo creio~ }){)rque os persegue? (Apal·tes.) 

Já rui muito alén1 da hora~ preciso. concluir. 
Quanto permittian1 as min.hu:; for<,·as~ procurni defender 

a liberdade dos catholicos e os direitos da Egreja; procurei 
demonstrar que no projecío de Constituição as medidas re
slrictivas e perseguidoras do Catholicismo são a c-onsagração 

: Ja t.heorh~. do Esta.do atheu. (Apartes.) 
N elle - no projecto de Constituição -. ·- eslá enthronisado . 

o atheismo social. A nós cumpre derribal-o: inspirando-nó~ 
no sentimento christão à o povo brazileiro. 

Li algures que Tacito~ .9 príncipe dos historiadores r<>
n1anos, aquecia a penna ao. fogo da liberdade pa~a craval-a 
no COI'acflo dos tyrannos. · . . . 

Pois bem= Srs. congressistas~ nós chri~tãos devemos 
ret.e1nperar a nossa palavra ao fogo sagrado do sentimento 
rC:":!igioso~ para fulminar o atheismo social, que se levanta. 
(A2Ja'rtes.) 

E' nosso deYer; porque~ si a Constituição não fôr mo
dificada~ si a liberdade religiosa continuar comprimida., 
surgirá o partido das tradições nacionaes, no dia immediato 
a.o da sua promulgação; para pedir a revisão constitucional 
e.ro non1e de Deus= da Patria e da Liberdade. 

VozEs - l\'luito !Jem; muito hem. 

(O or·actor, ao 1lesce-r ela t-r·ibuno., t! felicitado e abraçado 
lJOí' -varios . colleaa.s.) 

O SR. Pn.ESIDENTE - A discussão fica adiada, p~la hora. 
O SR. BEVILAQU--\ - Para compensar o suet(} motivado 

pelo requ-erimento do Sr. -Zama, !equeiro prorogação da sessão 
por 4 horas. · 

O SR. PRESIDENTE diz que não h a. numero para votar-se; 



por isso fica prejudicado o requerinlento âo nobre represen
tante; c designa para ordem do dia 26 o seguinte: 

Contjnuação da P discussão do project.o de Constituição: 
Ca.p. 1 o da st:cção 1 :l e seguintes. . 

Leva~ia-se a sessão ás 4 1 (4 horas ·=-la tardê. 

-17~ SESSÃO: EM 26 DE DEZEMBRO DE 1890 

Presidencia do S'J'. P1·udente de ~foraes 

Ao m·eio dia, faz-se a chamada~ á qua:l responaem os 
Srs. Prudente d': Moraes, 1\fatta. l\fachado~ Paes de Carvalho, 
Eduardo Gonç.alves, Costa Rodrigues, Francisco l\Iachado, Leo- . 
vegHdo Coelho, · Joaquim Sarmento, Manoel Barata~ .:\ntonio 
Baena, Joaquíin Cruz~ Cunha Junior, João Pedro!· Theodoro 
Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda. Bezerra de Albu
querque Junior, .João Bernardo:- Ohvcir n Galvão, José Secun
dino, An1aro Cav3.kanti~ Firmino "da Silveira, Almeida Barreto. 
José Hygino: José Simeão~ Frederico ·Serrano, Pedro Pauliiiõ, 
Tavares Bastos, ·Rosa Junior: Coelho e Campos, Thomaz Cruz, 
Virgilio Damasio! Ruy Barbosa_. Domingos Vicente~ Gil Gou
lart~ Quintino Bocayuva, ~Laper, Braz Carneiro, Campos Salles, 
Ubaldino do · Amaral~ Santos Andrade. Generoso l\Iarques, Rau-
1ino Horn~ Esteves Junior, Luiz Delphino~ Rarniro Barcellos, 
Pinheiro ~rachado, Julio· Frota, Eduardo Wandenkolk:. Saldanha 
:Marinho~ Joaquim de· Souza, Silva Canedo~ Silva Paranho·s~ 
Jcaquinl l\Iurtinho~ ·Pinheiro Guedes, Uehôa Rodrigues, Indio 
do Br.asil~ Lauro Sodré~ Serzedello~ Nina Ribeiro, Cantão~ Pedro 
Cherniont. l\!atta Bacelalr, Casemir.e Junior! RodriguEs Fer
nandes~ Anfrisio Fialho~ Nogueira Paranaguá, Nelson; Pire.'5 
Ferreira, .l\rlartinbo Rodrigues, Barbosa Lima~ BezerriJ, ,João 
Lopes, J"ustiniano -Serpa~ Frederico Borges .. José Avelino! Jo-sé 
Bevilaqua~ Gonçalves de Lagos:- Nascimento~ .Almino Affonso! 
Pedro Velho: 1\líguet Castro~ Amorim Garcia~ Epitacio, Pedro · 
A.merico~ Sá Andrade, Retumba~ Tolentino de. Carvalho, Rosa 
e Silva~ João Barbalho, Gonçalves Ferreira, Almeida· P~rnam
huco~ .André Cav:ücanti: Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, 
Pereira de Lyra .. João de Siqueira, João Vieira, Luiz de -~
drader Espirito Santo, Belarmino Carneiro. P·ontes de Miranda! 
Oiticica. Gabino Besouro .. Ivo do Prado. Oliveira. Valladão, Fe
Iisbello , Freire, Augusto· de Freitas! ·.Paula · .:-\rgollo, T-osta~ 
Seabra. Antonio Eusebio. Zama. Artllur Rios. Garcia ,pjres! .. 
1\farcoüno M~oura~ Santos Pere1ra, Custodio · de Mello, Paula 
Guirnar.ães~ Milton, Amphilophio, Francisco Cerqueira. Dyo
nisio Cerqueira! Leovegildo Filgueiras: Barão de Villa Viçosa, 
Prisco Paraíso: 1\foniz Freire, Atbay<le Junior, Fonseca e Silva~ 
Nilo Pecanha. Manhães Barreto, Viriato -de Medeiros~ .Jo~quinl 
Breves. ·virgilio P-essoa, França Carvalho, Luiz Murat, Baptista 
da ~iotta. Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho~ 
Sampaio · Fe~raz, Lop~s Trovão, Ja-cques Ourique: Aristides 

::: 
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J~ubo .. _!f~urquín1 'Verncc-k. Doming-o5 ;Jesuino~ · Vjnhac:5. Thomaz 
JJd!.>lnuo~. J3a.darc.J~ J.)acific() .l\la::;carenlws. Gabriel Mag·aJhãé~~ 
1.-r.•«.md FJIJJo~ .Frauci~en Yejg·a, Costa Senna, Lamouniee, Gon
•. ~ah·c:5 Cl~ave~~ Americu . Luz. DutTa Xicacio. Ferreira Rabello. 
:.'\Iano,~l Fu!gencio, AstolpltiJ Pio,sf;_arlos · Chag·as, Francis:to 
..:_\nwl'al, Do1nino·os lloclw, Costa .l\i~chado, Doming·us Pm.·t o. 
Corr,}a Habello. Buc11o de PainL João Luiz. l\lartinlw Pradü 
Jun iur. Ikruard in o CaJJipo.~, l'\l01.;ae5 Barros, :Domingos de .l\lo-
1'<11.':-:. Auolpllu Gu1·do. Can·al !Jal, Angelo Pinheiro, l\lursa~ Hu
dolphu l\lil.·anda, PnuUno Carlos. Costa .Junio1.·, Hodl'igues Aive~, 
~loreira da ~ih·a. H 1-11 dão .Junior. Fleur·y Cul'ado, Lt~opol dn Jc 
Bulhões, Guimarães .X atai. Caetano de .AlbuqtH"l'f!LW. Hnlla L·
rnino de ::\lenuonea. ::\lar·ciano de !\fa!:!alhães. FermuHlll ~ima:-;. 
Lauro )liiller, Cai·J(_,~ CamJJ05~ 8dunidt. J ... ae.(Ú·da Cuuf in h o~ Vi
duriuo )lonleiru. P e1·eira da Cl.t!5ta. :\nl.ão de Fada .. J ui i o Ca:'.
Üiho::;~ B1.trg:e.~ ú·:· .:uedf.•iL·o5 . ..:\lddPs J...inltf. .A~si:-: Brn.l'Sil. Thoma~ 
1-'ILa·es, ..:\.}H·eu. Hollll'l'•.t Bapl:i:-:La. Hor.ha O~nr·io. Ca:o::'!iarw .,Jo 
X a::; c i men tn. Demef: rio ll ih I' i t·u. :\l•.•ttna. João S1 ., .•. ,.i a 11 o. .Jo:::é 
:\lariamw (~ :U·::dra d: .~ Ya:::l'l tllt=cdlc-t:O:. · 

..:\ln·e-se a :Se~:;íío. 

Dr.·ixaill (k ~~omp~u·ereJ·. e' 111~- talt:3a. "=' :'r·:-:. Fie wiano PPi
:.xuto, Franci~en Glic(•do. Joãu XeiYa, ::.\lonteir·•• de.~ Btu·t·n~. ~\qui
Jino do .:'unaral. Thrphilu do:-: Santo~. Gordo Cal·laX«"l. Bar·ãCJ de 
S. Jlarc.:us, Lopes Cltave~, Carlos Garcin. Cesario Alvim . .Alfr•~ diJ 
Elli:s. Ct•sc.n·io da l\loU.a .Junior. Leandr·o ::\Iaciel. .:\lYaru l~u- · 
tolho. Ferri~ira Bt·audão e Jledrado: c ~en1 t.:au:.;a· o.~ Sz·~ . . :\u
tonio. OlynthD. João J.)jnJwiro,· Chagas J ... obato~ ~Ja:t·oh da Paixãu. 
~\lexandl.'e Stockle r:: Ft•lieiano P onna. Aristides ?\-laia , Gl.llH.~alyes 
Hmnos .• Toão Je .A\~dlar, Pal;l~ f.a~ Ferreira Pire:-!, 1-klfort \:i e ira~ 
·.Hcnriqut.! de Carvalho~ Bernardo {}c ~Mendonça. Sanl o:; Yieira~ 
Ftniseea J::I,~L'liH~~~ t 7rl•ano :\lareondcs. Cyl'il10 df! Lemo=--. ..:\lbeJ:In 
Brandão~ O li yc•i1·a. Pinto, l\Iay.r·jn k, Cond ~~· d1~ l"igucil·edo. Barão 
·de Sanl~1 Hell5lla. Luiz Barreto. Antonio Prado . .Alntdda No-
~·twi t·a c.! Erne~l:t:.t. de:~ Oljcvira. · · 

E~ 1 ida. T.to:;la ern Lli.;;eus:;ü f.~ c :-'Citl delta te <.lPlJl'UYada a a ela 
{]a ::e:3sãn a:ult!ee.denle. 

\ "•' lll ·í \T,··...:·t ' l o::l· .. ·· uiJJf~ '- ... ... .._ ..... c.. ... e . ~ v 

D cclaraçrlu lf,..: ·colo · 

Declaro que na · :;e::;:;ãv d1..~ 22 du corrente votei contra a 
.emenda du :Sr .. lu! i o de Ca:-'lilllu:;. ·~ub::;ULuti\'a du ar-t. so~ (]c
dal·a~·ão que~ ~-uu ohri;.n.Hlo a fazel.' lJOr ter lmvido un1i s=--ãu ·d.L• . 
meu nonw no Diodo do Con!J'~'I.~··;:w Nacional. df' 2;3 do ;i:t.n ·r:entc~~ 
em que Yem publieadu a Ylj ta~:ão~ apesar de ter :;ido ella Jw
llJinal. 

Sala ·dü:5 s~~~:30e~~ 2G úe dc.•zc: mbro de 18DO. -.- P: lb.: :.li en
do ll ~:·1.1. . 

o Sr. Oiticica - Sr. Presidente~ ]J CI,~O ue~cu I p:.t ao Con,_ 
gTe~50 ~f lhe vou ton1ar u1n pouco do seu precioso t.cmp<J par a 
nprescntar um requerimento. Rar as vezes tomo a pnlavra nesta 
Casa~ c :;i o fa~~o a~:ora~ sou levado por um imperioso dcvm·. 
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V. Ex .. sabr! que. dUJ:a:1te o i.t<.thalllo da Commissão ·d(t~ 2i 
mewl?ros encat·e1·gados dt! dar parecer sol>re o Pl·oJect.o de 
Cou::;LJt.u i~~ão: foi d ir~ig'ido -u1n .IJed ido de iurot·;na~~ões : ao Sr. Mi
nistro rla fJ:'a.zenda so/.W(.! dh-r~rsas pontos relath·os . á receita B 
despesa. O St·. :\lini::;tro aebaYa-st) dor!nie ncs~a ·Octa.sião e a:::; 
inft.H'maçü~.~=' nãu vieram: mas.'SPtTúmos que~ logo que ~- E:x. 
~e re~tabcleces~c~ Yie.~:-:-cm ao Cnng-eesso. quando não mandadas 
da 1.r1b_nna, ao n11:.mos e_nvia-das á :\lesa~ para serem distribuídas 
pelos !;r!:i. represcutauf.PS~ porque u vcdido da COJnnlissã.o es
t:n·a de pc;. e jü. n1esm11~ fazi~-S{.• nolar a necessidade desse:s 
dado~ JJtu·a se delibera r·: na Com missão primeiro~ no Con-
gTc::;so depois. , · 

Yimv3 COllJ :;urpre~a Qlil~ u St•. )l iu i~lro ua l•'az•~nua towou 
a palavra :::-olJre, .o titul.o prclirninat· ~~ nã(l nos a}H·es•~ntou dados 
alg·un~ . ..:\pena:-; limitou-:;e a nprt·.~t~ntur 11rn quadeo da Jniscl'la 
dü~ dh·•·r~o:; P.:o:;ladc.t:;. ·~m relaçür• <l" Pnfi·~r c.ent.ral. e! depois . .110!-f 
·li~~~·. yaganwniP. qtw a=-- dt'~lh'~a~ da l~nifio rnonf.avan1 hoj(~ a 
:!Ou. ouo : ooo.~voo . 

.l>(J:;I.t.~riuL'Ilii.! Jll'.'· u nol.lre ~'..'Llad,)r peln l'al'(lllÚ. ~r. t:IJal
diuo do :\Jilóll'al. .foi <Í l:l'ibuna I' Gr.ITlSfitUiU-H' (I paluuii11J diL 
l .~ nifto. fez figu1·a mt.titü honita ú nossa. en~la. d•• ·n(,:-: ouln.t:o. 
.J '~u·ti dm·i ~~~ c.J;, :;y~l c•nÚt da Fedc~eac;~n nu:; .fi mu11;:t~. .Ma:S n~o 
nc;::; adcaul.lllt uada. ])(• qu(! S. Ex. dís~c. apena~ :-;f~ Jt~•ud~ l.ir::u· 
r.•lfl eonvln:3ÜO~ ·que as l·endas da União~ puxada:-; c;om llll'lc.l. 
c.'lasUd.dade t·mot·mc para. as diversas verb••~~ não IJndet.·iaut 
• ~x·.:eder de 1:36 a. J :38 1nil ~ontos. Este foi o uni. co •.lado posi-
1 ivo: que }JOdeJr1ü::s tirar uas suas palayra~. Ora~ ül'0io qun ltiin 
lm dt.ws .opini0e~ uestc Congresso: nc='b: systen1a ,_ 14~ Yiua á:o; 
t~lar:1:-; na It•~Pnbli~a; e~tarnos completanH:mtc . ú::; t~:;curw:; em 
JHa.Le.r·ia de Jiw.rnr;as. C'lpoiados.) . 

. . 
· J~ ::.• que deà_n%i da analyse. ou cstuuo, do qt.H!. ~'~ ]JUSSóu. 

lH~::>ra Ca:Sa na ;.:oüt<;ão do UtultJ [Jrclimiw.u.·~ é que a wujoz·üt. '(]v 
Cungl·essu UJJ!H'OYOl.l 1.1 pro.iot.:.to dt~ Con~Litlti~.ão fcwmulado pe1c.t 
U••vr•t·n•'· l'í'l" J:fio :lt~l1m· dados ~~nt que se pu<..les~e firntat·. pu1:a 
tia t ' hp"j" a'-'· Ollll'IJ ::.y~tenm. Orn~ Y. l~x. contJ.Jl"ehewle UlWt 
cuu:m. Eu~ ir!i\d ·izn1e;1te,- e~t,.)u. s6 ua l :nncada ttne rep1·e:;cnl.o ..•. 

() ~H. G3\r;-J~o BEsc.-vnf.• - Sü ? Conw s<'1 •t 
O 81t. Úl'l'LCJG"\ - ••• em rc~Jaeãu ao sy5tenm 1'i11:111Ct'Ü·v, 

~~ len1J~t~ ·t:onw os nóh1·es reiJr•~~eutaútes úo J.tio Grande d•> 81Jl. 
wn den•t de lJ"uru <t cumprir: •! 1n·ovar ao St·. )finis.tru da :Fa
z•.:nda. a:;:; i m ec.nnu ao 1~o1Jre rc.pt·e::::eutaut.e do Paraná. que nú~ 
c.ttiiT•l~ :;c.1n J•J:; tamhe1n putr.iulas. não somos lcvhtnos~ para vil.' 
tw:-:;tc_~ C')ng:J'«!:;:5o Utll'ndc~r uniean11.!nte aos inLet~ssc~ dos estudos. 
nlmntJ,_~llalÍdL) o:; da l~nião. tlt.!ixant.lo-a. ~etn l~eelu·sos neeessariu~ 
r•ara :;usLent<H· !W .fnLuro n diem ítlaue desta Palria. Hn:venlOs 
•.k pl:t.tnn· qne Jlllllea nn~ ,~:;qtlf~e,•n.u.ts ddla, porqut~ ft patr·iotistnn 
n5" ~~ moJJop;.)]io dr: 11Íng-t~c1n; . f.vlios somos hrazilciros e tollo~ 
ft~lWJ~ dcvere:s patdoLict.•:; a curnprir en1 1.·e1ação :í . :;:T<HUle. 
J';stria. :.i n.tãe Je lodos •>:5 c:::;tados~ de que 'tanto se f aliou aqui . 

. i),:.Jka,nw·-UtJ$ .;tfincn.dmnen(t~ ao es(uJo do$ inter(~SSt:JS d<l 
t:Hi~o. e ao3 d•JS estados. c ha,·cn1os de provar que~ neste plano 
fcdel·alista. em reJaeão :is finan.t:as. ·damos mai:3 renda:-:: para. 
a t:'nião dó que o S):stema da Coiu;tituiçfí.o. Precisunios :proYar 
isto com 31g·ari~mo~. Por n1inha parte posso diz'cr, com· os 

57 
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<lados fa'l!i,·eis que no5 apresentou o nobre Senador pelo Rio 
Grande do ~orte~ que já nos fallou como un1 ~Ii.àistro futuro 
das . .finanças~ que eslan1o!; habilitados a vir dizer a este Con
fb"l.'esso~. qu.e o syst2n1a. que ievantámos nesta Casa: é muito 
mais favorav,)l á União do que o do projecto constitucional 
e . q sustentado na triJ)Ullêl pelo nobre representante do Paraná 
e ·Pelo nobre Ministro da :Fazenda. 

Entretanto~ queremos tornar n1ais positivos os dados. e 
não . nos fiar "unicanlente nas informações colhidas pelos es
forços individuacs de cada un1; queren1os: en1fin1~ a palavra do 
Governo! desde que pretendemos voltar á questão na segunda 
discussão~ · 

· Não coinprehendenlOS o retràhin1cnto do nobre l\!inisLrü 
da Fazenda e dos seus ami3os em viren1 dizer francamente a 
este Congresso. que não póde ser considerado con1o inimigo. 
que representa a Patrja Brazileira. a sum1na de toda a opinião 
nacional; não Eei de que .se arreceia o Governo para vir trazer 
am1i os dados financeiro$~ relativos aos e11cargos actuaes~ 1: 
cn1 un1 1non1ento de reorganização do paiz; não comprehen
demos esse retrahin1ento en1 \·ir dizfr ao Congresso :1 quanto 
montanl as despesas da União : 

O SR. ZA:\IA -...:- Elles mesmos não sabem. 

u~r SR. REPRESE~T.ANTE - o Sr. Ministro da Fazenda já 
disse que as despesas n1ontam a 200. 000 :00'0$000. 

OUTRO SR. RE?RESENT.-t:.~TE - Alguero já disse, qu ~ as eles~ 
pesas montam a 200 c tantos In i! contos. -· · 

O Sn.. OrTIGICA - Eu não quero adnlittir· · a. hypotllese 
forn1ulada pelo nobre Deputado pela Bahia, que n1e hourou 
com seu aparte. Não posso comprehender que o primeiro 
governo republicano deste paiz venha confe~SOJ:' que não co
nhece os encargos financeiros da Republka; não pos::;o admit
tir, ainda, esta hypothese, quando o ~i.inistro é da pujança in
tellectual do Sr. Ministro <la Fazenda. 

O SR. Lu"''z DE _-\...,DRADE - Não ha tempo de conhecer 
todos os dados. O In1perio não tinha estatística: e a Republica 
ainda não poude "faze l-a.. 

O SR. ÜITICICA - Si o Governo Provisorio gastou réis 
·lOO.OOO:OOOS com a reYolução~ diga-o, porque o nosso patrio
tisn1o é suffíciente para não chamarmos os n1embros do Go
verno Provísorio, qual réos, á barra do tribunal. para julgai-os, 
con1o adeantou desta tribuna o Sr. :Ministro da Fazenda; porque 
esses 100 .mil contos estão plenamente :eompensados pelo activo 
de que elle nos fallou, na paz e tranquillidade publica que 
ten1 reinado até hoje. · 

Ten1os, porém, o dever rigoro-so de fazer o Governo parar 
nesta vertigen1 em que caminhamos, entrando em um período 
normal par·a os !!·astos ela União~ marcando a regra por onde 
çj Gove1·no deYe .... tracar a sua condu·cta de hoje em deante. 
· - O que não podemos admittir são esses ~-xpe-dientes detes-
taveis em ma teria de finanças. · 

· ··Embora. Sr. Pr·esidente, · não · entre o que vou dizer 
no plano da justificação ao i'equerimento que vou for-
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n1ular~ adeantarei alguns argumentos ao systema qt.(e defen
demos~ para. servirem de hasc a um estudo por .parte dos n1eus 
collegas. 

O plano da Constituição deixa apenas 136. 000 :000$ para 
a União. Já que estou con1 a palavra~ posso affjrmar aos ~ueus 
collegas que tenho :aqui <lados organizados~ ·que prova1n subir 
a muito n1ais a renda reservada á União. adoptado o svstema. 
defendido por nós; es.sa renda sóbe a :i 50.716 :000$~ apena~ 
con1 u1na quota de contribuições~ para .cada Estado, de 50 % 
das suas rendas totaes. 

Tenho aqui o quadro, que posso mandai' publ kat·~· si os 
nobr\es 1nen1bros do Congresso ·O quizerem. 

VozEs- Publique. Publique. · 

O SI-t. OrTICIC.\ - As rendas dos estados estão especi
ficadas e della5' deduzida a quota de 50 %~ para ·cada um (l~~ : 

Quadro demonstrativo ·de receit& total cie todos os estados ele Bepublica. 
· · e de uma quota de 50 °/o 

BSl'Al>O:S llBCBlTA OBB.U. 80~\ 50% 

i Amuona.s............ 950:9()()$.JOO · -.243:270$000 3.201:170$000 i.601:5S!' 
2 Paci. •• ••• • • • ••• • • • • . 9.906:3~000 3.905:131$000 13.811:511 000 6.905:75: JO 
3 Mara.nhão • • • • •• • • • • • 2.545:000$000!- 852:665$000 3.397:66 $00t) i.69i:S3· 500 
~ Pia.ol_ly • • • • • • • • • •• • • • 3R6:1)10$000 236:;,70$000 6~:410~000 311:70- 00 
:> Ce:l.ra. ••••••••••••••• 2.028:Sil0$000. 1.052:003$000 3.090:86:~$JOO i.545:4 .f -
6 Rio Grande do Norte. 210:540$000/ . 308:5~000 519:060iOJO 25):53\J JÜ() 
7 P~~:ahyba.... ••• • • • • • • 650:9l0$000 · · 52':,.;57$00() 1.175:767$000 !h7;S.;: -oo 
8 1Pet'Da.mouco ••••••••• iO.m:s~ , 2.s22:ts9$000.13.6t9:7S;}$J9J 6.SOl:S9~-oo 
9 Ala.gôa.s • • • • • • •• • • • • • 1~423:$30$000 1. 67i:t01$000 ,. ~-0~7:9.31$000 i.OiS:9 ..• -oo 

10' Ser~pe •••••••••••••• · ~7:t70$UOO : 800:000$000 1.0.27:~J$060 51.:>:63 100 
11 Bafua. •••••••••••••••• 11.317:100$000 3.2t:~:72fi$000 U.S:>0:$26$0()º 7 .255:41;, 000 
:12 Espirito Santo....... · 316:350$009 903:3()0$000; 1.219:6-')()$000 603:$~11 :)()() 
1S Rio de Ja.ne1ro. •• •••• 1.1.~5:000$000 4.309:250$000, S i3i:t;;o.-ooo 2.717:1~5 000 
1-l Min$5 • • • • • • • • • • • • • • • 1. 71~: l00$000 .3.47i:OOO 000: 5 • .225: 10"$00:l 2.61t:55 'lOO 
15 Pa.t:~.ni • • • • • • • • • • • • • • . 7.31:~$000 : 9~:ô7t$()Q<f L 65,J:.~9tSOOO 8~9:~45 - . 
:16 .S • Pn.alo............ . i2.S.~:Y90$000 4.:1 t9:000$000 17 00 t :9JOS()J' I S.50.>:9!): 
17 Sa~ta. Ca.tha.cina. •• •• • 80%:00~0 365 074$000 ; 1.169 07·i$000 ·5')4:Sai 100 
18 G?ya.z.... ••• • • •• • • • • • - 5i:S21\,q()()O 19t:373!)000: 2i9:S9.i$000 124::9~ · .JOO 
19 Rio Grande do Sul •• , 8.543:5!~1$099 2.sa4:t00$00Q 11.377:710$0u0 5.ôSS:SS5$000 
20 Ma.ttoGrosso •••••••• 433:~ 2i6=~l ·680:i.20$0tJ0 M0:060$000 

Tot&l da. quota de 50 % da receita. dos es~a.dos • • • • • • • • • • • • • 50:557:469$000 

Mas, coni.'o nesta quota de 50 % ha estados que ficam com 
re,nda n1enor, porque alguns não perdein pela importação, mas 
ganban1 com ~J exportação, reduzindo-se a 30 o/o a contribuição 
dos estados e deduzida do total da renda, teremos 46.849:000$ 
para a quota com que os estados concorrerão. Esta reduc~ão é 
calcnlada no quadro seguinte (Lê): . · : 



Quo.dro demonstrativo da. receita. oom ql).é contribuem para a União os es~o.dos o.bai~o, prejudicados com a. quota de 50 o;o, 
· · devendo ellés contribuir com menoa de ~O 0

/ 0 , ou 30 °/o, -ceserva.ndo pa.ra si 70 °/o 

20 "I" CONCHDIDOS 
IU!CEITA PRO-

,. 

HS'Í'ADOS VAVEL CONTHIBUIÇÃO RECEITA 

ACTUALMENTE DE 50 °/0 PARA MF.NOS 
Diffcrcnça Receita 

pelo systcnut Contribuição 

- ----

Arnazonas ••• , , •.••••••• , • 2.243:270$000 1, 601 : 585$000 641:685$000 li40:ü34$000 2.242:219$090 960 951$000 
Rio.Orande do Not·tc ...... 308:520$080 259:530$000 48:990$000 103 :812~_000 365:342$000 155:718$000 
Sergipe, ••.••.•...•.•• , •.• 800:00(i)$0~0 513:635$000 280:365~700 205:454~003 719:089$000 308: 181$000 
Espirito Santo ••... , . . . • , . 

.. 
365:9051000 903:300$000 609:825$000 293:475100@ 2-t:i: 930t~ooo 853:755$000 

Rio de janeiro .•.......... 
,·. 

1.630:275$000 4.3G9:25~$000 2. 717: 125$000 1 . 592: t 25$00) 1.086:850$000 3.803:975$000 
Mittas: .... , ........ , , .... 3.474:000$000 . 2.612:550$0~0 861 :450$000 1 . 045 :50 2$000 3 :657 : 175$000 1.567:925$000 
Paraná •. , .... , . , .. , .... , . 922:671$030 829:945$500 92:726$000 ~{ . 311 : 978$000 1.161 :923$000 497:968$000 
Uoyaz ... . .. . .. ,. t •••••••• 191:373$000 124:94G$0ú0 66:427$COJ 439:786$000 174:924$000 74:969$000 

·~ 

3.707:946$000 

Contribitição para a ~nião, segundo o systcma ...•.•.• ,. 50,557;469$000 
---. ~ ' . 
46.849:523$000 

-
j , 
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· -· · Teremos que a re-nda da União fica elevada a 1:31.819 :000$; 
o como, pelo sy.sten1a que adoptámos e sustentámos. ha de. for
,_~osame.nte~ haver~ c.órtes nas r1e$nPsa::;. as ec-onomias spe~o na 
r0partição do. Interior: · ~ · 

Família in1perial ~ .. ; .... . 
Conselho de Estado ..... . 
Pre.sidencias ....... . : . .. . 
..:\ju-das· de custo .. . . _ ... . 
Culto publico ........... . 
~ . . 
•- CllllllUriOS •••••••• .•.•..• 

:Na da Justiça: 

Juntas eommercüt:cs ..... . 
.Tnstieas de 1" :insl:ê1neia .. . 
Pessóal de no lida . ... ... . 
F('l'llandn {i(~ Nor·nulta ... . 
XoW•f' L~L·mos c r,omare.a:;;. 

X a da AgTicu 1 Lnra: 

In.stitu to Bahia no . ..... . . 
Inst.itulo Flun1 inense ... . . 
Catr.ch~se . ..•.. :· ....•...•. 

~n dn Fazenda: 

Caixa de Amortizayão .... 
~rhesourarias -de- Fazenda . 
..:\JfaD'deg·as .......... ·i· ... . 
Itecebedorias .•.......... 
:\lesas de rendas e colle-

ct.orias ............ · .. . 
Economias . a effect.uar 

co1n o syst.en1a ... ..... : 

J . OD 1 : G00$000 
5'1:400$000 

268:70':3$000 
26:000$000 

789:000$000 
'liô:OOC$000 

&; : 50!j);;ooo 
: l • Hi 1 : HiO~OOII 

~ 110 : IH10$c1(HI 
2 ·~ ·~ : !IX7$001l 
::7:3: .j X0$00il 

------

20:000$000 
2-~· : ooosooo :)·)c, · (\loo~non --' . •J t,-' . 

1S't :962$000 
1.032:310$0'00 
4 . 499 :904,-$000 

·' . 470 :308$00() 

1 . 4.80 :95:3$0:00. 

...... ·. . . . . . .. 

2. :~;J(i :7 0:=:$000 

,~. S~HI: J :H $000 

2G.~. : OOGSOOO 

7.668:509$000 

15.:159:3.13~000 

·147. OOS :866BOOO 

. Esta~ de:;pc~a~ que SP .cnrtam são renda nerecadnda. r~ 
·devem ser incluídas no totat da receita~ qne~ gomrnadas eorn a:; 
outr·as verba.;.;. dãn J :í 7. 008 : ooo~~onn: . 

::\ot.P-sc qi.H~ 3_r; Ci:H~IP.mpl('i a::- w~1·has que hão dr~ ;:;t:>J\ por . 
Jorç.a. ex tine tas. . . 

Ol'a~ ·~ão .1·í7. 00:000$ eontra o5 .J3G. 000 :0'1}0:;l do projccto: 
com ~~~tes dados~ quo ternos. iJnperfeHo~ ainda. que nH.o estão 
eom.pletr'~~ ~egtú1dt:t O -~ysfema: ])Ol'(JU(' cs_t.e dá para a união a. 
t.otaljclade dos direitos·: ·snlwc o nlcool. ~ohre o fun1o. :::-obre as 
lH~bidas espirituosas e sobre obj ecli)~ ·de luxo~ ma.terias gran
rlerncnte trihutaveis. que poden1 . supp0etar g-ranrle-5 impo;;:tos. 
~~ evidente que a renda ~Cl:á muit.o mainr, cornpntada~ as que 
nos f~1lt.am ainda. 

Xão fallcmos ag·ora nos córtes da~ ·despesas. que. forçosa
rncnl.c hão de ser feitos. por pas~arem o~ C11eargos para. o.s 
estados. nen1 na necessidade de cortar outras: hão ·de ser 
reduzidos os Ininisteri.os, porque não serão preCisos oito; ·hão 
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ae se cxtin&ruir n1uita=' repart.içi)e.s inufeis que ahi aYtllf.am; 
tudo isso é receita que ha de cnf.rar para a Uniãn. 

Por este plano, .que os nobre~ representantes hão de_ ler, .. 
os estados ficarão con1 renda n1uito superior. Ton1en1os u1n. · · 
por exemplo: Pe.rnan1buco, que dá a~l.nalmcnte ao Poder cen
tral 1 O. 797 :520$. ficando unicamente con1 2. 822 :2:6'9$. redu
zidos ainda pela· Constituição de 1nais de 900:000$. por per
der a in1portacão, concorrer·á para a União ~om 6.809 :89•-!$ e 
ficará -con1 6. 809 :89-íB, muito sufficientes para as suas des
pesas. 

E assin1 todos ·{)s outros. 
Ten1úS estes dados já: mas faltam outros. Não saben1os ao 

:Certo a renda da Alfandegado Rio de; Janeiro e outras repar
tições pertencentes oá União: não saben1os qual a som ma total 
de todos os impostos sobr.e ·o alcool. o fumo~ etc. ; não sabe
n1os a quanto n1ontan1 os encargos da União. 

'Precisamos de dados positivos . 
.T~'i ~rg-umcnfámos sem esclarecimento agum~ o os pala

'dinos da Unifi.o. arvorados aqui. na discus~ão do projccto con
~titucional! nada nos trou:tcranl de novo. (AJJOiados.) Não te
mos I)ada positivn ainda, mas, desde logo, aprc~entamos estes. 
como base para estudos. . . 

Def~ndemos princípios; cstrs querem dizer qu~ a Fe
deração não póde existir quando continuamos con1 o mesn1o 
systema do ten1po do Imperio~ ainda um pouco mais concen
trado. ficando o·5 estados en1 pcorcs cir.cumstancias . 

• T{t em 1883 .. auando foi nonlí~ada ~tnja con1rr;issão~ pelo Go
Yerno. nara estudar as rendas geraes e provinciaes. fazendo ·· a 
re~nectiva discriminação. para se corri~ir a inconstitucionali
dade dos impostos de importacão. decretados pelas assembléas 
de algun1as províncias, j-á nessa occasião essa commissão dizia 
que esse systema era uma partilha leonina. que~ a continuar, 
as providencias não p_oderian1 vjver. ~~ p1·onunha daren1-se-lhe~ 
C!S in1nostos de transn1issão de propriedade e os de industrias 
o ·Profissões. 

O pro.iecto de ConstJtuição dá-nos sómentc o de transmis;_ 
são de propriedade, por um syst.ema que é mais atrazado do 
que a opinião r!e uma r.on1missão en~ 1883~ do ten1po do Im-
perio... · 

tO SR. · Luiz n.r: .ANDR.\D~ - Deu-nos t.amibem o ele expor
tação. 

O Sa. OtTICICA - .•• c. alén1 di;;~o. sobrecarrega os esta
dos de todos os serviços da Federação. àe n1odo que aug:mentou 
()$ serviços. diminuiu as rrndns e. d(~poi:;;. _rli:;;sr. ao~ cstarlos: 
Vivam ! (_4.poiado.~. ) 

Ne~ta::; condições. Sr. Prcsjdent~. ·v·. Ex. con1orchcnde 
que. defendendo r,on1"o defenden1os un1 syst.erna, estando nn 
arena do debate dois systemas em .c.ontraposi(:.ão~ não podemos 
deixar de exigir rlo Governo . .iá que c1le não nos deu pór ou
tros m.eios~ os dados oue pedimos neste roouerimento. para o 
qual peço a a-pnrovacão do Congresso. poraue ~ne f-; rle ah;o
Iuta necessidade na occasião =presente. (.tlpoiadc.•s.) 

(0 orador lê o 'requerimento.) 
Creio que nenhum dos meus colle-gas oóde julgar que este 

recruerimento não se.ia de occasião~ não seja acceitavel~ porque 
: nelle ped~se· apenas . aquHlo .que o Governo já d:evia ter 
man9adg, m~sm~ s~;m ser t:H:d1do. (Mtfito õem.) · 
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O Sn. EsPIRITo SANTo - Peco a pala,~ra. 
O Sn. PnismÉ~TE - Vou fazer ler o requerimento do 

St·. OiUciea, e não posso intcrron1pcr a. leitura para dar a 
palavra ao nobre Deputado. 

O Sn. ~SPIRITo s~u~o - Nesse caso: peco preferencia. 
O Sn. Pn. PREsiD~-rE- J~ ha. outros oradores inscriptos 

na hora do expediente. · 
O SR. EsPmiTo SANTO -.Já ·quiz fallar sobre a acta e não 

me foi possível, porque não ouvi a voz de Y . . E:t. ,quando an
nunciou a discussão. 

Peço, portanto. a "\7 • Ex:. que . me faculte o meio de dizer 
o que pretendo . · · 

Ven1 ·á l\íesa: é lido, apoiado e posto em ·discussão o se
guinte 

REQUERij)IENTo 

Requeiro que, pelos canaes competentes, se solicitem do 
Governo as seguintes informações: 

11l •• A quanto montan1 as rendas arrecadadas. nos dois se
mestres de .iulho a dezembro de i889. e de janeiro a junho 
de 1890, pela Alfandega da Capital Federal e por todas as 
repartições da m-esma capital, dos servicos custeados pelo Go-
verno -Geral; : . 

211
• Idem, idem em relação a estradas de ferro pertencen

tes ao Estado Federal e outros serviços de caracter geral, cs
pecificadamente aquellas e a dos correios e telegraphos; 

3a. A quanto montam as rendas peovenientes dos seguin-
tes artigos : · 

a) objectos de lu.""to; 
b) fumo; 
c) bebidas espirituosas; 
d) alcool; 
discriminadas as rendas por estados, e quanto foi arre

cadado em cada um; 
43

• Qual a cifra exacta· dos cncar·gos da Republica; pro
·veniente dos serviços de que está onerada · hoje, discriminada 
cada verba e o onus de cada uma. 

Sala das sessões do Congresso Nacional~ 2G de dezembro 
de 1890. - Leite Oiticica. 

O Sn. ELYSEU l\t\R.Ti"Ns - Peço a pa1avra. 
O Sn. PRES!DE'ST.E - Nt~. fórma. do Regimento. fica adiada 

a discussão . · 
O Sn. ÚITICtCA - Mas, Sr. Presidente, V. E:x:. sabe que 

se ·trata de m:ttcria constitucional. 
O SR. PRESID~~TE - O art. 37 do Regim.ento é bastante 

claro . .:\ n1ateria fica adiada. salvo si houver alguen1 que re
queira que ella entre na orden1 do dja. 

O SR. OITICIC/~ - Nesse caso~ rr:qucjro que entre ~a or
dem do dia de amanhã. 

Consultado. o Congresso approva o requerin1ento do Sr -~ 
Oiticica. · 
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10 Sn. PnBSCDÉNTF. annuncía que está · finda. n. hora do ex:
pediente. 

O SH. B~\oAnó (vela. ordem) - Sr. Pr·e~idente. V·. Ex. an
nun.cion que 5c :whaYa exg-oHada. a hora do eÃl)édiente. Xl'io 
sei si farei 1nal, pedindo que Y. Ex:. :;e digne con~ult.ar o Con
g·re.sso~ afhn de Yer si este me concede tre5 a cin~o m-inutos 
J•arn apre~entar uma indica.;:lo. que peç:-o desde Já ~e.ia in-
·elnfda na ordcn1 do dia.. . 

lO SR~ TAYARE~ BASTOS - Br. P!:side.nte. pen:;o · que. rlo 
n1csmo rnodo que () meu illust te 1?ollega. n SP. Ely::;eu Mar
tin~~ tenho o dh·eHo de fallar na hnra do expedicnl(!~ de~rlf, 
•CJUC tenho un1 fin1 detern1inado. 

·Ó SR. P!tESID.K~\TE - l\fas a lwr·a do c:qwdic•nl.e . . h\ dr.c.ln-
r(\L cski ter·mjnada. · · · · . 

·. Buhn1~tl ido . ;í yotaefí~"l D J•0qtirJ·im('n f·n do ~r·. B,1d-ar•(í. .~ 
r·~if~itarln. 

onnE)J no rn.\ 
.,. DI~CCs~.\() n,_, •:.\PJ'rt :J.n l'\ ~Jo:cr:.\o ·[". 1111 Pt:n.n~.-:Tt"l nt~ 

f:() X ~·I'J1T I Ô~\.n 

Cfmtinthl a (h cli~ru~~~CI dn l~t\})Hnlo .I", :->f•(•f•:if• 1••. dn pro-
jt"~{·Jo df'\ Cnn::of.itnie.fio r> dn::: emr•ndn:O:.· 

O ~n. F.:=:;PlHI1'n ~:\='i'l'cl - 1 'et•1 a paln ,-,.n. prln. r,, .• J~n1. 
O ~n. P!H~sm~::\Tf: - T~m :i palax1'a lH>I:t or,dem. 
O ~n. E~PmrTo ~.\xTO ·(pela nt•dnn ) - ~~·. PJ•( .. :-;iciPrü,~. 

na ::.r·~~ã.o pa~snda t.iYe o en i dado de vi e a est:a. Casa lm.sf.anLr· 
f~P.do. pura. J1N1il~· a; pulaYI'a ~ fnzer 1nna. dt"'(·Jara.ção de ,·oh\; 
n1as niio nv~ foi pn~.-dYel fazcl-n: a aeta foi vfltadu P nppro-
vada ~·~m que eu pudns~e usar· da pala\':·:.~~ pm·q1w t ltd(l i:..;s11 
pn.~~on-n1e eomp l~tamr.ntQ cl(l~lH~1·c.ehido. 

Hnje. da me~rna fórmn. Yim ha~t.tml~ ·eedo: Yi o Sr. :..;c
p:nnd·)· ~N~retario prorN1er :í leitura. da neta. 1Úas nada ouvi 
·( Tli.((.o :; : r• eom mujfn. ;Utenc;~1n r~rocnrei yorifiea1.· si. V. Ex. 
1)nnh::t mn Yl::.t.acfio a ficta. porqne prN:i ~avn. n1an iJf\:Stnr-rnt"' 
:=:obrr. r"l1a Pnl r(•laci'in a um fa{~to cru~ :::e rlPn nn. se~~fin anlf'l
.penuH irna.. 

)JJ'f!ci..-o. Pnl.iin. que Y. Ex . ml"\ d0clar•· na 1" 5(l;O;~ão. quantl•) 
(':::l.(t rn1 rli~cu~!':fiíl a a~ta. pn1·que fcnhn de fJedir· a paiavr·n. 

.· n.fin1 clt•.· .ílt~:ifiear n 1nrn Ynl.o. rlaf!,) nn ~~--~~ãn anlc•penlll 
. Jima. Yoln qrH' niin pndP jrJSiirieae na 1tltima ~"s::;iin ('. aindn. 
na ~~~:::ão JWP.~etü('. prla::: :razõe::- j.;í expcnd idas. 

· Cor:nrw~hetHlP-:=;e hem u r·azãn ~upr·ema flllf' ha pnrn. 'lllt:. 
1orl0s nô:-; ~:HTi'fiqnr-mo~ p~(Jw .•no~ inthl''f!. ~;;:C';:.. afim dP f'tll•" 
pro:.;ig·a eorn a n-Htin1· r~lpidPz a disen :-=::~ãn ·~ n. ,·nfaçfí.n · da 

.~nn~tilu·ic.5o: rna:.- df't•lat·i) a Y. Ex. qnP nfií'l rnP ,-; po:::~ iYr•l 

.:ll',~oiltl .aml~n te dcdxai.' d(~ t'Xpl it·ar· um a e! o mNL qn~ ::,('· hast:a 
0m mntiYn~ mnit.n jn~to~. · · 

ni•qn(•ir·,-,. pm·tanln . . a V. Ex. f!lH'. na :::e~~ã •l ~('g-ninlr. 
·~w!:t a ada l iíltl d0 mndo fJ\w· pn~~a ~f·J' nu·d•ia pf'lo f:on
:.; t·c- ~::-o. ·c qt.lf' ~<>j;). clf'pni;-; ;:;:.nhm~ l tida ;i. rli~~"n:::sfiü I" <Í \·o
~ nc·::'ií) 
·• ... Xfio ~ nma :;: impl í!~ ~'Xi~·0.ne in. minlHt: ('l'Cia Y. Ex . quP 
rr~reiV) e arn•f'.eiü nmifn a n1rineira por que dj1·ig-0 o~ tl·aba-
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lhos do Congresso; n1as cu n1e julgo prejudicado por não ter 
podido explicar o acto a que a~Hudo .. 

O SR. PRESIDE-NTE - .:\s ~cssões são sempre abertas na 
f6rma do Regimento: verifieando-se a. exi:-:teneia do nun1~1'~'' 
legal de representantes. ahre-se a sessão. anntuleia-se a lei
tura da acta. o .que tenho ff·dto en1 voz ben1 clara.: o Sr. 2 ..... Se
cr~tm.·io pro.cede a r~t..a leit-ura.. e en1 seguida .lnnuncia-$e a 
discussão da acf.a. · 

0 Sn. EsPIRITO SAxT•."I - }I~lS não ouvi. 
O SH. J>nESJDEN'l'E - E quando ning11em pede· a pa1avrn~ 

enccri·a-se a discussão. e rlti-:;;c por apm·ovada a. ada. na 
:fôrma. do Rcg·hnento. · · 

O ~H .. E~Pllu-ro S:\..Yrfl - )Ja::; e 11 f r~nho hoa andit}ão. ~-
rn··~stnndo torla all".cJwão. nã.-. i.r''llhll . pndido fll]\"i-r quandc) 

.:\~. ·Ex. püe C'nl cli~.-·Ú~são a ad a.. 
. O SH. Z.\::\L\ - () pJ•c)ec·dinl~"'Jlln da :\Tf'~a t.•~m ~idf1 nwilo 
1·c•::,ulat·. (Jfu.ilo.... apoiado ..... ) 

() Sn. PH.E~ll>t·:..~·t•E . - l:.;l•• ( .f~tll ~ido ,h;.;~r·vado· J'('g'llhll' 
f' 1111-i t'or·mf'OJf'nff•. C.·lpr.'iflllo,li. , 

~\. ~lf·~a. nã11 pc'•c.ll' ad h· i nl ta r· :-:i um ou .ntt.L·o n1r•iY1bro 
du cc,Hgr·(~:O:~n l <'rn alg:nma r·•~dnrua«.;ão a fa:r.('l' ; ~ohr·e a aef n. 
e. por·laHto. nãn J1.•íde tomar c• c·nmpt•omi.~~o dP adyr.rtie fi~ 
~1·:-; . . ,.,..pt·t~~elll antes de• que a êlí:ta t~:O:t-;í r"'rn f}i~r..us~ão _ (~\poio
flr,.~. '! 

'O n nnn neio .~ feito para todo~ _ 
~~ o nohr·.-• J)pput.adu tem qualquer rlr.c·lara6i.n a faz~l'. 

'"'~~'~ o{·•·a~iih• oppr~t·t"nna.' pedin1. a palavra~ e a :\lp:::a não lh'a 
,., .,. u ~ar:~L . 

O Slt. C,\X'I'...\.Õ~ (pela m·lÚnz.) pede iio Sr. Pre:::·idente {}nr. 
o informe . ;0o:j na ordem rlo dia de hnj c ft'ntra ~6~ncnte o 
NlpH.nlo ·1" da s~eção J'\ ou si. entram todos os capituloB {!UI., 
(~mr1pí1em est.a secção~ yisto declarar-·:::e~ na. publicação da 
mesma ot·dem d0 dia. que contim·Ja a discussãn d o capitulo 1" 

da· :;ec,;fio 1" e srguintes; e. eg·ualmePte. :;i a inse1·ipçãn .. hi 
reita. rios -oradores abrange a (Jiscussãn ·de todos- os ca.pitu

. 1o~ da mc~ma ~f'<'ç~ãn~ na :;;i para a de earh1 .~apH.nlo ::;,~ rc:n·;i 
nnsn. in:::.e.J'ip~:ão. 

O SR. PtH~~LDEl':Ti;; 1 ·(·~ponde qu(•. 11(1~ . l.l·r.rnrt~ do Rf' .. f! i
. m0n ln. a rwjm•:-ir·a i'li seus~ão d n prnj f'C~tn da 11":-<:m~t i I u icão •-~ 
1'eita nm· eapif.ulos ; •·nc·crJ'ada a di~ L'u:-:;~ão do l"apit.ul(J r nla
tiYn ·:t:;; di~po:-:;içõt-:..~ rH"rllli1·illal'f'~ P Ynladr.~ o~ :trti.go::; rt~:.;pr·

. r.f.iyr,..:~ C'llttnu nm di:-:; r~us:;:ftn · (I eap. J." da ~t'f"t·ã') l"~ C'JWf'r·
l'adn f' Yotadn estr> eapilu 1o ~ :-:r·r·ú pn~to C'm d i :.:·í~u:::~ãn n 5f'

. ~·tmdo. ~\ a~~im por d (·;:\n!P. Quanlo ü in~r·t·ip!füo dn~ oeallr.r·,-·~ . 
• ~ f c"' i la p:u·a eadn capHu lo . 

E::\fl~l'\0,\~ 

Ao r·apit.nlo 1"~ dj::;pn :;;; i(:õf\~ g·~pars 
. ,. 

:\o ar-t. ·17. necre::;~enl~"'-~2 : ~\ l"'l t: i\i\•1 dfl:;;; (lepulndo:; 
scrú ft~ita por c:ircumscripçcje~ el,~it-orac~. não pndmHio han:..'J.' 
c::-~ndidaturu~ unicn ~. - FNmr:i:<:cr.· BoAm·r.i. 
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Ao art. :?:1. depois da palavra - «. pccuniario ~ - ac
cresccnLc-~e esta -- eg-un.l. - FJ•(t:n·cisco Badar6. 

Ao art. 24. Substitua-se pelo seguinte: 
Durante o n1anclato os dentltados e senadores não exer

cerão os seus empregos~ nem- poderão sei." nomeados para 
qualquer ~cargo ou comnüssão, sen1 licença da Camara a que 
pertencerem. - F'ranc-isco Radiar·o1,.j 

--'o art. 25~ substitua-se pelo seguinte: 
· Todos os que podem ser eleitores são habeis para ser 

deputados, . 
Ex-ceptuam-se: 
I. Os que não tivcrc1n rDais de sete a.nnas de ·cidadão· 

brazileiro: · 
II. Os n1enores de 25 annos; 
!TI. Os que ao tempo da eleicão não tiverem residencia 

eefectiva no Estado pelo qual se propuzerem candidatos. 
Francisc() Badm·â. 

:\o art. :!G. Supprirna-se. 
S. R. - Sala das sessões, de dezembro de 1890. ~ 

Franc-isco Badaró. 
Emenda supppressiva: 
Snpprin1a-sc o nrt. 22. - S. R.~--- j. dtJ Ser}Ja. 

Ao art. 22 

nepois da palavra -~- assento - accer5c.~ntc-S(•: prestarão 
juramento ou... (o ·mais como está). 

Em .. _ {le dezen1bro de 1890. - S. R. - Ig1WC1.~o Tosta. 
- Santos Perei1·a. - Coelho Carnpos • 

. 0 SR. GENEROSO MARQUES (pela orden~) .. requer que 3. 
.Mesa 1nande imprin1ir as e1nendas apresentadas nesta sessão 
e na n.nterior. pal."a serem dist.ribuidas. 

O Sn.. PRESIDENTE diz que essas emendas vão ser ~m
pressas; as outras acham-se jmpressas t3 vão ser distribui
das; c cn1 seg:nida dá a palaYra ao Sr. Bernardino de Cam
pos. 

O Sr. Bernardino de Campos (Si(fnaes de attenção) -
Sr. Presidente~ eu ,e os rncus co1npanheiros de representa-

. ção llavemo'-nos conservado retrahidos, abstendo-nos da djs
cussão!' não porque não nos tenham n1erecido a ma:dma con
sideração os assumptos aqui ventilados. mas porque, acom
panhando-os com toda. a reflexão. tinhamos entendido que 
apenas o nosso voto se l.orna\-a. neccssario para n prcenchi-

ment0 ào nosso dever. · 
H a vemos tamhcm systematicamGntc nos pronunciado~ 

na quasi totalidade dos casos, contra as urgencias~ aqui re
queridas para se rta.t.ar de assun1ptos extranhos á materj.a 

constitucional ... 
O SR. B:\DAR6 - Mas. quando dizen1 respeito ao bem 

publico. · 
O SR.. B~"'{ARDINo DE CAZ\-IPOS - • • • porqu~ entende

nlos que, na hora presente, o .~atríot·iSnlo aconselha: sobrG-! 
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·t~do~ aos repreSentantes da Na~.ão - a: urgente nec~;ssidade de 
dar-lhe a sua lehfundamcntal. (1lluitos apoiados.) 

Estan1os convencidos, Sr. Presidente, que, por maior que 
·seja o desaccf,rdo em relação á marcha actual dos negocios 
publicos~ por mais legítimos que 4 Sejam as aspirações no 

sentido de um melhor encaminhamento dos interesses vin
culados ~á causa nacional, por mais puros que sejam os in
tuitos nesse sentid-o - nada p6de ·justificar a . posição da-
quelles que, em vez de abreviar os dias da Dictadura (Apoia-

dos), em vez de lançar o paiz nos moldes da legalidade, em 
vez de regularizar a accão do pocler publico~ prolongam 
as sessões, protelando a adopção da. primeira das leis, . pre
enchendo o tempo! aliás no intuito nobiliss-imo de discutir 
assumptos de ord~n1 publica ... 

0 SR. H.A:\URO BARCELLOS - E' o unico intuito. 
O SR. BEa."ARoiNo DE CAMPos - . . .. mas sem de modo 

algun1 poder attingir o alvo almejado; porque não conhece. 
~r. Presidente~ não conheco. Srs~ representantes da Nacão. 
meio algum de remediar o actual estado de cousas. si elle é 
1náo, a não se:r. a adopcão da nossa lei constitucional. (Calo
·rosos apoiados.: ·multo bem. ) 

O Sn. RAl\rrno BAnCELLOs - Dcp.ende isso da lei que 
·vamos adopb.r. S) 'ramos ndoptar· umri. lei~ •qualquer que ella 
se.in. então a acclamemos. 

O SR. B'EIL~ARDINO DE fCA?.lPOS - Perdão. o n1eu nobre 
amigo não apprehendeu bem o meu p.ensmnento. Não quero 
que se rcstrin.iam as disposições constitucionaes. não quero 
que se imponha un1a lei con~titucionaL não quero que ao 
Colligresso se retire uma par.cella sequer da sua liberdade! 
elo seu Ii'vre arbítrio no julgamento e na adopcão das dis
oosi~.ve.s que elle g1elhor entender convenientes ·á causa -pu-
.Tllica: não {~ isto o que quero. O .que desejo é Justamente que 
não nos afast.emos de~tes assun:ptos para tratar de outros. 
visto ·como não é possív-el regnlnr!·zar esses outros sen1 pri....:. 
meiro tratarmos destes. 

Ul\r SR. REPRES~TA~TE - =Até nhi estamos de accl'!rdo~ · 
·(H a outros apart~s.) 

O Sn. BEfu~AnDIN·O DE CA).n>Os ~ M.eus senhores. Sr. Pre
::.identc, achamo-nos no dia seguinte ao de un1a revolução, 
achan1o-Iios em frente· de um poder revolucionaria. acha
mo-nos em frente da iJlegalidade: crua! o meio de ~ahirmos 
dessa. situação anon1ala e irrcgu lar? Porventura h a outro meio 
qualquer que não 5eja a adopção da lei das leis, da que es
tabcleco os poderes, da lei que lhes dctcrinina a orbi:ta de 
acção, que os reg·.ulariza? Nüo ha outro m.eio: procurar .qunl
.qucr outra solução f6ra destr. vroposito seria Janoar a revo-
lução .contra a revolução . (Apc1iados.) . 

. Eis. pois. Sr., Presidente;, os motivo::· pelos ·qua:e!=: cu 
(\ n1eus con1panh~iros t.emo' -nos alJst.i{~{ \ e pronnneian7o'-nos 
eontra. as urgencias . • 

Não é que deseje mos contribuir com o nosso voto para 
auc os negocies publicas sejarri desviados dos olhos da Na
ção; não. é porque -sejan1os capazes de levar nosso apojo ao 
Governo· a tal ponto que até possamos concorrer para que elle 



não i.rri!!-a ao reeinl.o en1 que . ~e cxet·ec a soberania naeidnal 
I.! r do {ftiãn to l'ur por ella J·ec1amado. • 

JÇ. siiriplP:o::menLf·. porquê~ :dc~e'janw$ alu·eyjar n v••J•iudO 
y·c~yoJucionnt'io~ t.~ porque desejamos que. quanto antes, .a Di
tl.ndlll·a {~esse e a Xa~;.ão entre nas via~ da leg·alidade. na ~ua 
Yida normal. · · 

Dada e:::sa Ug(•ira explif~aç·.fio~ pern1ittir-me-á V. Ex .... 
r:;~,r Sn.. nEPHE~l-:='=T.ANTE - A Dicfadura .não IPm sidü 1ná .. 

10 St:. BEn'N .. \nnrxo DE c~\:.\lPOS - :\fio (JUCI'O eondcmnar· a 
f>iclarhn·a. ma:'' V. · :Ex. comtn··~·hend0 <JUI' um r1aiz nfio pc'•dP 
yi\-.. t· sob o re~_dJnen da ·Dietadn.ra. 

10rrnw Sn. HEPHE;:;ESTA?\TE - Preeisa ele Yirla <:.on:-;tüu
c·innnl. 

() ~n. HEtt:".-\HDJXn DE C.\:.\U>os - SPn 11m {]os qne cnn
f r-i:h11 ir·am c·.nn:::(:.·i.(~nü~ 'e- •Yt1]Ui11.aJiblm0r1f:c para/ . a revnluc::nn~ 

. :-;(111 um elo::: I"JlW a(:(JJnpanhaeam o~ í·h•--f~s t·r·puh1ir.nno~ rln
J·aú!e · fiU<l:":Í :?0 ar1no::: de hwt.a:::. 

:\1;:-:ol\'n a I)ieladur-a de quan!a falla po~sa ella I.P.r con1-
nwl.t.icln. porque nfío ~~ po~sivel que. na pha~e aetua1 da ~n
c·.iNlarh! ln·azil,~it·~l. pud(•S:-'cmn~ r:hf , ... r um hem ma i~ pt'ecin~il 
1h1 q1.w n l't•ginl('ll J't~pnhlif·ann: e a rn,·nJIJc;ão deu-o á :\ação. 
(.~pniadfn:. :. ])pan ''~ de~t.a ~·onqu i:"ta. dt~ um valor· j neomrle:n·a~-
Yf'l. al.I~Oh·n ~ Didadur·a. H1il5 n5.o· a. qn(·f'CI. r,m·qnn ~Oll l'PJ)ll
hl ic·ann l'!!d,~t·a 1 i:-;1 a. '~- ·p.-q·l anl r1. ·pee(l a Co11st.it.u i~~rtn. (.41Joirt
tl (,,, .. ) 

O ~n. Stmzl~Dl~LLO - X rm a pr·opl'ia. Dicl adtH'a qn,lr· a 
Dk1adtn·a. 

o SR. HEH~ARlTH?\0 DE c~:\IPO~ - Cmno dizia. Sr. Pre
~id·~nte. peç.o permissão par:a .iu~tificar urna emenda que eri 
e meus am.igos Yamo~ off~rcc:er á consideração do Congres~<) . 

. , .. para traLar ele assun1ptos counex.os~ delineando ligeirame-nte 
a posição que assun1imos~ Yisto como dahi de.correrão colise
qn(~ncias e corol,Jar.ios - que eluci.rarão o debate. Esbo~arei 
Ji~wiramente a po~ic;:-ão as~umida pelo~ meus companheiros de 
!·npre~P.ntac;:-ão n~ magna questão .da . di~triubição ela~ rendas 
publieas. 

Pnr aTnnr do mf'flrorlo. .:::.r. Pr~sidente. pet:::n pe1·nüssão 
para ('XJHW a lllW='tãn no 11ontn dfl .y. j~t a fln~ faeto~. ])f']jhe
rando ·;ícr·l·ca do fii'('.ÍPC!.o ecnsli1.w.::ional. no:": a~s,Jmpt.os enn

. i~f~l'lH'n 1.~~ :í~ r·PrHla~ puhl i e as. a representaç:ãn pau 1 i~t.a achon
;;.c df•a11tn das*·rni'rw:::i(:é'íf'~ ·fJnP j{t ~ão (~o.JÜiflc-- ida:::. ma::: QU8 !'1:'-

· pfltit·fli :;.:u<.:eiutanwnte. : 
() at·L :1)'' o11Ul!'g'a ]WiYativamentP. .{i união o~ titulo:' que 

por :=ma JJat lll'f.'Za nfio 1 Ire Tlnch~m S('f' nt~g·ados: snbrA a i m
f!lW!aefin. ~f'lln:-:. · iaxa~ pustaPs e tclct:'1'a11l1ieas. · 
· O ar·L R·· r.nnft~ r·P. tail1hen1 pr·iyafiv<.lmnnl•~. ü eompP.f.(•ncia 
.:ns f•:õ:tadns n~ impnstns .-JrF' !"lO!' :.:ua naf.Ul'f:•za 11!" ·dPYiam srr 
r·rmec•di rlo~ : ~ohl'e rxporfa:~fío. 11·an~n1issfin de ]Wnprkdarlc~ ~~-
irnpn~L<) fPrt·iUwinl. ' 

Fnzendo fi<ll'lt~ da Cnrnmi~~ão do:'i :?L cm•L'il.mi e()m n 
nwn ynfn par·a quP 0nh··~ c.~ impn;:; tn~· dn art. 8" fossP iní~lu.ido 

. mai::: n impo·sfn (ll'(•clial qur. :11iÚ~. ele fatiO. j:í pP.rlf'J1 CÍa tl{l~ 
0~tndns . ?\Ps!.c-. ..-::,,ngr:c·!":~o ron P os m0.~1~ cornpallheiros eon

. trilmimo~ com a no:-;:::a v otação para que aos i·mpo~to~ do 
art. 8" fosse acldkionado · o · de · indu~trias · e profissões. 
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Xa Cornntiss<1o offered urn addiiiYo ao arL J-z. no sen
tidu de auetoz·j;.mr-~e u lJOder lt...•g-j~Jativo or{l inarin a da::;~Hicat·~ 
oppodunameufl~. o:-; irnpo~f.o:-; ali i Jllencionado5 e que as:::umian1 
4.1 eat.·acter du eunrulatív(.l~'~ Yi:SI 11 que podiarn ser lanvado·s ve.la 
União e pelos c~tados. · · 

U.:.\r SH. HEPRESE~T.\~TE - ls:;o é matería velilJa, 

OUTHO ~H. H-EPHESEST.:\XTE - U Jwbn~ oradt.lr no:-5 lll·ei'Pc;:• 
toda a att.en{:fi(t. · · 

0 J.. SH. HEPHESE~TA);TE ~ ~ÜtJ é questão de Jlll~l'eCCl' 
atten1;ão: (~ ·que gasta a hot·a e uão o pnderemns ouvir sobre 
a materia en1 discussão. 

'O SH.. BERXARnrxo DE CA:\1'PO~ -- .1 á di s::;e que necessi
taYa estal11.'l«~cer· a:' ba::;e:-:. pa.r·a tle;~luzir os cúrollario:::. 

Dcante desses 1'a<_-lo~~ Si'. Pre::;j.Jeute~ a reprcsenl.açã.o 
paulista eOilllH'(~ lH:ndr~u (JLU'. I'OJH~(tt-eendo 1111 reg·ünen t'eclcra
Uvu duas g·rande:-: ot·deu~ d~:~ !ub~t·r•:5se;.;. de a:.;pil'at;õ•~~- de di
reito e •lt..~Yet'e5. tae::; eotw1 a .q1.;1_~ fH:t·lerH··~ ;·,· t.'11iflo C! a ()UI.'· 
]Wl'tt•IH:c llll:-i 1~:-!!adn~: illl'])tt~~·ivf'l ::íi~J'Ía ILP;;ar. I(Uf' <Í l;oifio. 
quet· ao-; e~!.ado;o::;~ o dh·eitu. a t:ODlpe!.eneia 1.lc m·eanizart~m 
liYreln,_~ntP. snberaJmment.e. a:; :-:ua:-0 l'ulw«·~·t.·~. 

Xe·n1 ·~ 1:0: ink.::t·:S~c~ r..J'aeionat_•:::. ;1v~m ~ o:' :H~t. u i i :.t:·e:-:. .~~x:
t' i usiYos dus e~l.adus. podt'DI sct· pl'ivado::; da· :ma exvre::;~ão 
finan~:eira~ r•~pre::-cnttllda nu:-:; l'l'.~lH'd.h·os 11lU1l(t:5 orçatnt..ml.a
rios. 

llt>coulu~cida. vvrém. •mlre outr<lS, ~! Jaeuldwle de u:-: e:;
tado:-:. ~)rg·aniza:r:í.'Ill u ~cu ::;ystcma finn.neeir.-~. e~tava :3alYIJ u 
p.r:indpjt"l federati,·o.. · 

~\ 1COn:3tituieão do GüV('l'HO l't)ll:':Uei'OU (~Slt.· JJOder do.~ 1'=-'
tadu~ no:-; art:-.3. B., e 1.2~ julga ucio lH'iYali~ro::- dos . C':S'Ladn:5 '.l~ 

. imposto~ ch~ cxporlaeão~ transn1i~são de ·propriedade e ter
ritorial e dando-lhes. além disto. dit'eito cumulativo coru -o 
da Un iã11 50brc todus os que nãt~ 5n inclucrn 110 art.. ü". .:\ 
Cornmissão. ;;orn o meu voto~ accre5ceutou ao:; irnpostos pri
·vaLivo~ rios e.;;tados u prediaL c o {:ongee:::so~ coJn o vosso 
votu~ aü1da n1ais ú ck industrins e proi'is~õe:::. 

Ji.:i~ uma grand~ Rt~l'i.:~ de inlfu):Sf:os l)risalivos dos es
tado~. formando a base do ~eu oeçê.uner1to, da5 suas finm10a~. 

'Os at'l5. 6" 1\ ~"~ a.s~jm mnpliado:::. flq·neciam o~ elenH~~l
in:; fuudarnenta~~~- as 1Ja~e:o:; sobre as quae~ deviattl. qtwr a. 
cniãn. ~jUel' O~ e5tadO:O;. <.n·g~nhar ú SúU systellla. :l:'inanceiru. 

Quanto ao inlpoBto do ar!.. 12. t;nmo disse~ era nos::u 
pcu:;amento que nu futuro ptHle~~e a lcgi~latunl ordinaria. 
~tistrirniuar- a::3 rendas delles J)rovenientes. entre a ·União e 
(r:; estados. E~ verd~Hle que u sit:na(:,ão financeira do pai-z não 
(~.-a rnai::- lisonjeira e. con5cguintemenl.e. ·a Xa~ão não di~plít.: 
c.le uma son.11na Ui•' consideravcl de rendas .que pudesse fo!
~adarneutc satisfazer a. "Cnião e os estados. 
'"' Dahi deduz-se que .. neees~ariament.e~ nesta dí::;tribuiçf.i•J 

· .-lwda dc.w-~e o eonflieto. o· choque de iutcr;esscs. vjsto eon10 
a son1ma a dividir não /~ eon~idcz·a.da ·sufficientc para cobrir 
as nece~:;idade~ da::- dua:3 orde11~ de interesses ein .jogo. 
Posta a .questão neste ponto de vj1st.a~ entenclen1os que~ na 
distribuição das rendas publicas. ~~ntro a União e os estados~ 
não se envolven1 os . principios . federativos; quo resolver a 
questão. dando taes e. tacs. iinposlos ú União e taes c_ tae~ 
ünpu·::;v1s. ao·:5 estados~ ou dando mai:s . á União _.e. mono::: . aO$ 
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c5tado:;, ou dando mais aos estados e n1eno.s á união. não 
é outra cousa ma·is do que chegar ao resultado de uni cal
culo . arithmetieo: s.egundo o .qual a distribuição da fortuna 
l)Ubhca entre as duas ordens de jnteresses . . que não podern 
~er ·esquecidos, tem de ser feita com a justiça possivel . 

E, Sr. Presidente, não ha duv·ida alguma que a repar
f)~ão das rendas publicas entre a União e os estados não 
caract.erizà de n1odo algum o regimen federativo ... 

O Sn . .SERZEDELLO - Muito bem; V. Ex. ten1 toda a 
razão. 

O SR. BER..:.~.ARDINo DE ·CAl\IPos - . . . :porque não se. 
de:::conlJec.':! ao·s estados a sua competencia. o seu direito. a 
sua faculdade de organizar as suas f.inanéas. ..-\. questão· de 
prindpio esta1·ia e.m negar aos estados ou ri União a facul
dade de organizar as suas fillanvas. 

0 SR RAMIRO BARCELLOS - A União tira O dinheiro do 
nosso bolso e gasta quanto quer. (H a out1·os a.pm·t.es.) 

. O SR. BER.:.~ARDI!\o DE CA:\!Pos - Peço aos meus colle-
gãs que deixen1 concluir o meu raciocínio; e: provaveln1ente~ 
não estaren1os em desaccórdo radi:ca.l. 

'Como dizia, Sr. Presidente, desde que nos co11oquen1os 
no ponto de vista de reoo!llhecer aos estados a sua compe
tcncia para organizar livremente as suas :finanças ... 

0 SR. R<\MJRO BARCELLOS -A :Monat•CJbia já O reconhecia. 
O SR. BEfu~ARDINo DE CAMPOS · - ~ . • desde quo con•ce

dmnos hnpostos privat~vosr comâ. base, como Jundamento, 
para· t(fU(~ ~)s e~t:1do~ organizern ·SUas 'finan~a:3. tenws. c:ru pr·i n
.cipiu. rc~~Ol1'he:.:ido c prcstac~o o1Jefli(~nc1n. a jncontcstaYeis a::-·-
piraçõcs federativas. . 

De fact.o. póde-se coüte:=;tar que os ilnposto::3 :que datlttl~ 
sejam ou não ~ufficientes; n1as isto é questão de calculo 
arit.hn1Ctico. que se resolve con1parando a renda elos estado:-: 
co1n as suas àespesas. as despesas da Un1ão com as suas 
renda~~ para que possarnos juJgar si a divisão é b&a~ si o' 
que se dá é justo. sufficienle. 

Quanlo aos impostos d·o · arl. 12~ respenderci ao 1neu 
nol•re euJlPga que nós~ eon.siderando que o e.stado finaJw,~ii'n 
<le un1 1)aiz é uma cousa essencialrnentc n1oveL fluctuantr•. 
depende do andan1ento. das oscillat;,ões da Yida e rla for f :ma 
})Ubli-ca~ cnt.cnden1os qÚe devíamos c-onsignar. con1o já. db~c~ 
un1a .cli~posição auctorizando o poder legislativo ordinarin a 
fazer no futuro a classificação c discriminação desses . im-
postos. . · 
· Não queremos fazer jsto no .momento, porque é mais 
natural que o Congresso ordinario J.)ossa, com mais proce
dencia. avaliar as rendas desse artigo! quasi todas ainda não 
üreadas, e con1paral-as con1 os encarg?s publicos. As_sin1 jul
.gainos que de prQmpto não era possrve_l estabelecer ·un1a tal 
.ctiscriminatção~ que nenhun1 imposto !ficasse en1 c.on1mum 
entre a União e os estados. . 

Mas ·.o meu pensa1nneto. Sr. Presidente. era •consignar 
as razões pelas quaes nos convencemos de que. na q~estão da 
divisão e distribuiçãQ proporcional. da renda -pubhca -pelos 
estados e pela União. não se envolvem os princip~os. federa
tjyos, e 9-i_go .que não se enyohrem, porque o prOJecto de 
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Constitu.i\;ão, em seu systema, fez mais do que todas as con
stituições federaes . 

O SR. CA~IPOS S .t\LLES - Apoiado. 
O SR. IV~l'-uRo B:\.RCELLOS - Não apoiado; ahi está a da · 

Suissa. 
O SR. CA.:.\.IPOS SALLES ~ Não ha nenhuma 1nais aclean

tada. 
ü Sn. BERNAIIDINo IDE ~\1\rr.os - .A ;pr-ova diisto nós 

te1uos no art. so estabelecendo impostos privativos dos es
tados; entretanto, as -constituições americana, suissa e ar
gentina ljmitam-se a dar á União o direito privativo de tri
butar a importação, e não consignam o ·imposto privativo 
para 9s estados, o que .quer dizer que todos fican1 em com-

.mun1. ·(.4.partes.) · . 
Sr. Presidente~ si os americanos são considerados o v ovo 

que realiza o typo do systema federativo. por que de nós. 
que fon1os além dellcs, se dirá que infringimos esse systema? 
Si a discrinlinação absoluta. dos ilnpostos entende corn o prin
cip-io federattvo~ por ,que razão não encontramos em nenhum 
dos proj.ectos de Constituição. organizados por distincLissilno~ 
cidadãos, aliás chefes do partido rep.ublicano federal, essa. 
co1npleta discriminação de rendas? (Muito bem; apoiados c 
a1Jartes.) 

10 SR. HoMERO BAP'l'ISTA - Na d.e l\finas está. 
O SR. BE&VARDINO Dl:: tCA!\tPos - Refir.o-me aos proje

ctos de :Constitui~,ão F ederal. Conheço todos esses projectos: 
e~ entre outros. o da· Cornnlissão Especial, nomeada pelo Go
verno~ e tive o prazer de encontrar lá a perfeita justificação 
do sy.sten1a estahele·cido no projecto que se dis,cute. porque o 
Governo não fez n1ais {lo ~que transplantar para elle o plano 
jnteiro acloptado no projecto da Conunissão. (At)oiculos e não 
aJ)Oiados.) _ 

Ora. si a absoluta discriminação caracterizasse a Jredera
t:;.ão, a C01nmissão não organizaria o tplano que o Governo 
a.cccitou integralmente e no qual 1ut os hnpost.os cumulativos
do art. 12. Teriam os republicanos da Commissão se esque- . 
c1do dos p1·incipios federativos. ou incorrido na vjoJação 
dei1es? · 

TJl\r Sn. P~PRESENT.\NTE - Conheço o progranm•a dos 
republicanos paulis.tas. .A:,d_eanta :n1u it<> ·n1aijs. .. .(H(I, ou:tros. 
apa,rtes.) 

O .Sn. BER:.'l'ARDINo DE CA1\1Pos - Declaro aos · nobres 
Deputados republicanos que o programn1a dos deputado·s 
republicanos paulistas en1 1881 está perfeitamente de. accôrdo 
con1 as nossas· opiniões. · · 

U1\L\ voz - ·Está n1uito mais adeantado . 
O SR. ·CAMPOS SALLES (Jiinist?"O d(J, J~tsti.ça) - Que111 

e~creveu esse progran1ma :f.ui eu~ e acho que est·á de accõrdo 
cc,n1 o proje0to de Constituição. 

O SR. RA~!IRO BARCELT .. 9S - Havemos de trazel-.o para 
aqui. 
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o SH. c .;\':\I.POS ·S.\LL.ES . (Jiini:~l1·() da Jusli~~o,) - :1\.cceito 
a di~eu.s::;fio. (lf.o. ou.tros apartes.) 

O Sn.J3I::B):'AHDINO DE C"\l\lPOS- .Não Jesejo de n1odo ale-u1n 
aprufundar. divergcncia~ entre os tneus companheiros c os. 

· amigo::: 1·io-g-randen~e:::; não é· ·~:Ste o meu intuito; não n1e eucar·
reg·uei de ·CUUlbat.cr O JIT'Ojedo drJ:; nn.})r·(~S i)cputadn:-:; O 111('.11 

iutuil.o é. ~imple~rrtenV~~ !e::~:il.i m:.tr· u n•JS:5a posit)ã.o , ~ a HOs~·a 
l'f' in ião. 

O que (JUCl'O dizee é que não trago intuito de cumlmt.t·. 
tt·agu o intuito de dcfe:::a. (Continaa'ln os <tparles. O S.,.. Pn~sl:_ 
dente 'l"t?cla.ma. attcnçrJo.) 
. Si· os .nobre~ Deputados quereJJJ que eu dig·a -rna.i·s ar.npla-

lll.f~llt· •:~ n que p•~nso. 1·epiUrt:>i na tril11ma o que lhe::: tenho üil..:'l 
Plll . particular: ~i fl.·~~e possh.~ei adoptar o fJlano dos nobr,.~s 
reprCSI:!ntante::- do Hk• Grande d11 Snl: :-:i .n5(J !JouYc~~n razüc~ 
ele ordc.•nt poliliea~ 'lltW se oppôern a.o pln.n•'~ " ;.uJ.-,pbu·iamo:;. 
!'H.ll"fJUL' u:io .Jta it.k.al IIWÍ..-: ::>t•c.luél.or-' do '<Jllf: t:-'te {la di:::cr:inti
·llat;iic~• t"(lltlfl]•~la da:' n•Hd<l~. ~\ lt]UL':5!.ã•J ~~ nul.r.·~t: 1} saber· ~i. de 
ltlttlllt'IJI.II. jJIIdC'-111\i·~ l"l'<l.} ÍZHl-a. Otl ;o:j nfio ha opj)OI'I.Unidade 1.~ 
pu~~illilhlad•~ d.-~ n~·atizal-a. l:. para Illillt . ._. queswo ~~ oulxa 
ainda': ,: dl.'tllOr.t~l.rar c]n~~ 11ão infringintos o~ JH·íntipio=-: f('det·a-
r·iYc.•,.:.· : ~ •l:.lildt'l rtHIJ wlupl<llJI(t:O: 11 r·e;.;:illte.lt pr·opu~to pelu~ tH•In·"~ 
T·l'JH"r~~en1an te~ do H. i o G r·ande do Sul. 

u ~te H.A~ltnu HAnct<:l.L<J~ }: ou·t'HO~ Slts. n.EPH.ES E~T"\):TE8 
dãu (lJHH;I e~. 

o ~H. BEH::\.\IWI~U IJE C.\~1 Pu::; .- Ser.llHH·e~. a que:-31 à• • nfit.~ 
t~ de dou!J·ina. vurque. repeUrci n1~iis luna vez. ufto nPgarei a• '=' 
•.•;;.;tudo::: 1.1 dil'l•iiJJ de org·anizar a~ :::nas finmic_:as; c si a depula
c.~ii.cJ paulista abandonou os princípios federali:;;t.a:3~ eulão per
m if..ti1:-HH.'-ão YY. EE;x-. ·q1.1e r1 iga :que ella o fez acontpm1hm1d1.1 
1.1~ ~C'u::; di:::l.inct.o~ eheJes. o~ t:Juae~ ·são todos os cidadão:-; que 
t.wganizaralll o=' •prc~jcd.u~ de .Co·n~tiLuição-. indusiYC· a Corn
lld::;::;ão. Si c"~Iles •.:!ntew:Iera.m ·que aquillo não ·et·a tual.cria 

-Gon::::t.iluciraHal. 1t~uws fi direilu dn acornpanhal-os. t•ntendendo 
(!(r l.llc.·~rnn modo. O vt·oj ect o dü Governo cin:;i·u-se. neste 
ponlu. an ~la Cummi~são. onde e.staYan1 os chefes do federa-
l~snw.~ · · 

P{·rtuittarn-m.-.~ YY. EEx.: si a tna.hn·ia rio Congrc:-5~u en-
lcnthn· tJU(' se p{tdc~ fazer e:3la completa di::;criJninatiio dt 

. rc.·nc las. . . <O ONtrlur (~ interro·m.p-ido JJOr apades dn 1·epn:.
·'5(:nt(l~·{i.~; ·t·it)-(/t'U.'tUi,;tL.~'''· O Sr. Presillelit,_~ 1Jede ao.-; Srs. Repre
.w:utan.tés '.J'tW r.lci.t:em o orador CüJ1.tinuaJ· o s eu. discur.~o .) 

. O que .. d i::;sc foi que o plano. si se pudesse adoptar~ era u1n 
idt~al seductor. que ningnen1 podia rejeitar; disse ql.H~~ tt·atandj 1 

da divisão de rendas. si as pudessemos dividir de f..al nwuo 
q111.~ os .-~~tados I ives:::em todo::.; 0s outros impostos (JUe não 
são üS do art. 6'·'! a Tealiza<:.ão· deste id,~al se.t·ia uma cou~a qu(~ 
H~ng·uent poderü.t; !"('<:;usar~ nms. os factos se Ievantarn ern 
e1.tntra.rio. . (H o, altJuns apm·te.-? .) 

~Ü(• renovarei a. di.scns:;;:ão. Estóu apenas explicando o 
meu voto. . 

:\Ias. Sr. Pecsiden ~l'. ;.]("YO declarar que. tendo os reprc
~ent.ant.es de ·. S . . PanlQ se pronunciado. neste s-entjdo~ consi...,. 
dPrando a questão~ não de principias~ mas de facto, outro nã(l 

·lJodia St:'r o no~so ••h.i<•el iYo ::51·nãn realiza1' a FNl1•raçfto vda 
un.Hío dos estados. 
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O Sn. .. JuLw DE ·~G.\STlLHos - A questão é de ·pt'incipio::;. 
O Sn. Bmt~~\fl.DJXO DE •CA.:\IPOS- Pcrdoe-1nc o nobre Depu

tado. Consideraznos a questão como não sendo de principio~~ 
e e:-:;tan1os proi11ptos a sustentar todas as doutrinas no sentido 
mais . largo e liberal~ 

Depoi8 destas ligeiras expliNlt.:'·ões~ Sr. Presidente~ ":\7. Ex. 
1ue pernlitt.irá que .cu justifique urna emenda. ou~ anLes~ unt 
:-;n_bsti_tutivo~ que apresentarilos ao art. 2·5 do projecto cQn
:3t.Itucional. 

Diz o pro,ject(l de Constituil;ão (lê) : 

«Art. 25; São condições de elegib.ilidade para o Cun
g·res::;o Nacional: 

~ 2." l)ara a Camara~ te~:· 1nais de quatro anuo:-:: de ddauão 
htazileiro~ e JY:.ais de seis pt'.ra o Senado. » 

iA ·Gomn1i::.são. rnediante prOIJOsLa n1inlta~ ac!~re.scentou a 
e:-::f.c pa1·agrapho ~. :5eguinte; 

~Esta di:5posição não con1prehende os cidadãos a que 
re fer·e-:o:-e o n. 4 do art. 69." 

O sub~tHutivo que apresenta1nos· é u seg·uiute (lê) : 

« J>ara ser Deputado~ tel' n1ais de ·~5 ê.Ulllo~ de cdude c 
{:Ualro de reside.ncia no Brazil; 

« \Part\. Bei~ador. ter nuüs de 35 anrws de edaôe e seis de 
re~idencia no Bràz.il. :s> 

Cun1o v<} V. Ex .. Sr. Presidente. Jazen1os urna nwdifi
c.a·~·ÚCJ no u t·L. 25: no séntido. de exigir en1 vez de quatro e .sei~ 
tutu0!'3 de po~~e~ da quuHdaàe de cjdadão~ para ser eligivel,. a 
condit_:.ão (\e l'cshlcn<Ha·. sin11)lesrnent.e. 

Ye V. Ex. que este pensatnento é .1nais ·liberal~ mais lato, 
mai~ larg\• do que. o do .ptojecto constitucional en1 rela~.ã.o 
uos J.mLm:·aU.zados: visto ~01110. seguildo o p1·ojecto do Governo, 
o~ natural izadns súmente noden1 ser eleitos depois de deCOl'
r~úo u 1•1·azu dentro do qual se· exige q~1e elles possuan1 a qua-
lidade de ci.dadão. _ · 

· O nosso proj eclo alarga e refere-se á res-itlenúia. 
E~ claro tlUO nós não pretendenws: de rnodo algum~ ··con1 

issv. dispensar a 11aturaliza·cão _ Apenas exig"in1os quatro 
2-nno~ de residúnúia. cn1bora decorra o 1n·azo antes da llatura-
1 !zação~ ou parte detie. 

V. Ex. ccnheee pcri'citarne.ute l' direito - insliLuido~ c1n 
.relação ao assumpto da naturalização~ pelo Governo Provi.
:30rio . 

V. J.1:x. sa1n~ quo: logo en1 se~·uida a,_. g·lorio.so niO\'Í.nletll.o 
:J:> ._~,.. lto\' t'i·1lht·n, p:·omulgou o decreto tle· -1.1 ou 15 de rlO\"'t!mbl'o 
üas '=olt;niu,:3 e:xtl'angei.ras~ que. pr0l~Olll1)endo. em •.!xva.nsões de 
f'nf,hn~i.asmo~ adoptavmn a n.aciona1idadc brazileira~ yJelo fado 
da l,r~lnsformaç~ão ·por que havia passado. ·elo reg:üncn rnonar
Lhko par:.\ o rcg:itnen republicano~ 

O (:;oveJ·tlí) .Provisorio. deante des~a.s lilaniJest.a.cões de so
l ic.la~·jed.adr~ em rela~~ão ·ao grande n1ovhnento que ~e. 011crara e.m. 
115 de nn-vemhro pron1ulgou o decreto de 14 ou 15 de noYemlJro 
de 18'8\9. segundo o qual con~iderava nacionalizados: 

« :t(). os cidadãos que. l'e:Sidindo no Brazil no dia 15 de no~ 
Yetnbro, não declarassem~ dentro de urn prazo que se estat~iu: 

5S 
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que não r•!nunciavêim as suas nacionalidades: 2··. 05 cidadãos 
c.ue, depois de i5 de novembro. residindo nó Brazíl durante 
dois annos~ não declarassen1 qtie preferian1 guardar as suas 
respectivas nacionalidades.~ 

Es5e decreto. como V. Ex .. Sr. Prc:-idcntc. bem conhece. 
tornava. <>s nacionalizados aptos· para o exercido. de todos os 
cargos publicos. n1enos o de Chefe do Estado. 
. E9 este o direito que, em relação ao assumpto. o Governo 
Provisorio. en1 nome da Revolnção, julgou de.ver · estabelecer 
para o5 extrangeiros que se achavan1 no Brazil. 

En1 virtude desse decreto, as colonjas e:xtr:1ngeiras que 
já havian1 manifestado a -sua adhesão á nova ordem de causas. 
entrarmn desde logo, n1esmo antes de ·expü·«do- o prazo dentro 
do qual .podian.t recusar a nacionalização, no gozo e exerci•eio 
tios direitos ·de cidadão brazil~iro .· · 

V. Ex. recordar-se-á de que as no.ssas intendencias se 
povoaram de membros das. colonias, .que atlé então eram ex
t'~angeiros: e que o Governo IProvisorio, o novo regimen, en
controu a boa vontade c, o esforço dos nossos hospedes em bem 
da Republica. 

U.M SR. REPRESENT.-\..~E - Ha uma. colonia muito impor-
tante no Brazil, que fez 1nüita guerra, por isso, ao Governo 
Fro-visorio. · 

VozEs - Por excepção. 
OuTRO SR. REPRESENTA ... ~TE - Qual é essa colonia ? 
O l\IESMO Sn . . REPRE'!;·E:\'1'_~'\TE - A de · l\íucury, Phila

delphia. 
10't:"TRO SR. REPRESENT.:Ü\•TE - Dessa nen1 noti~ia·s ha. 
O SR. BE&'\;.ARDINO DE C.-\.1\rPos - Estabel-ecido esse com-

·t-tonlisso -pelo governo da ReYolução, c01npromisso que 'reiu 
como que legalizar o facto já subsistente ela .solidariedade entre 
nacíonaes e extrangeiros~ parece. que a · Nação~ r-epl:'esentada TI" 
s·eu Congte~so Constituinte, deve sap.cc.ionar o direito existente 
neste ponto (.4.poúult()S) ~ inclillindo uma. disposição que a con
sagre entre os textos da sua lei fundamentaL (Apoiados.) 

E\ pois, esse o nosso intuito, offerecendo a emenda que 
tivemos a honra de enviar á 1\lesa; mas, Sr. Pre.sidente, pa
receu-Ine que a disposição !.'undamental pela .qual legalizamos 
con1 n. maxin1a facilidade a posição dos ~aciona1izados. pela 
·rrual os incornoran1os. os assimilamos á nacionalidade brazi
leira~ essa disposição· in1põe-se pelas circumstancias occur- · 
rentes~ impõ·e.-se pela situação cte·ste pai.z. e ella Yirá a ser, 
silnples1nente, a consagração dos factos . · 

Que é o Brazil~ senão un1 paiz quo se forn1ou pela in1mi
gração ? . E, pergunto~ termnos chegado ao n1o1nento en1 que 
possamos estabeleeer ohices, promover embaraços á corrente 
ilnmigratoria para e·ste paiz ? (H a u1n· aparte. ) E. como disse~ 
a vastidão ·de nosso territorio, o estado deficiente de seu po
voamento! as riquezas innun1era.s inexploradas nos indic~m a 
necessidade de acolh~·r esse elemento poderosissin1o que vcn1 
reforcar a ·nossa actividade, n1ultiplicar nossos cletnentos de 
força~ e de grandeza. Tudo aconselha a facilitar-se de uma vez 
ri. 1n.corp(}ratâo dos ext:~:·a:ngeiros que procuran1 as nossas 
plagas: a nossa nacionali-dade. 
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:Não :foi outra a p·olitic-a da .A1nerica do :Norte. quanto 1â 

i_rmnigração; i'oi por meio dt; providencias que facilitassem o 
1ng-resso de todos quantos abandonavam sua patria em busca 
de un1a região n1elhor; foi por·. este meio que a America do 
Nort(~ conseguiu collocar-se na attitude il11ponent~ que hoje 
oecupa no .mundo. . 

São, pois, não són1ente razões de facto, razões decorrentes 
de direitos adquiridos en1 virtude d-o decreto do Governo. 
(1 h1da rnais~ são razões de alta .política, de ordem publica, qué 
nos aconseH1am a facilitar por todos os meios a nacionalizar,são 
do extrangeiro. 

1Sr. Presidente~ passarei a examinar outro a.ssumpto. 
Entre as en1endas offerecidas ao Congresso, encontro :uma, se
gundo a qual o Poder LegislatiYo será exercido por un1a só 
Cmnara. (Lê. ) . . 

•Con1o vê V. Ex.: este substitutivo propõe cru e o corpo 
leg·islativo se exerça .por uma só Camara. 

·Pedirei pern1issão aos illustres auctore.s desta emendn 
para diverg·ir do pensan1ento ·que ·está consignado uella. En· 
tendo que~ si ·ha razões. segundo as qua€s·. nos r.egin~·!.U:S cn~
Larios~ ·se e::;tabele.cern ~ontroversias a respeito da unidade {:U 

dualid~{le do corpo leg·islativo~ essas razões- desapparcccm 
C:úlnpletarnente quando se trata do regimen federatiYú. . 

Direi a V. E:x:. que: In esmo no re.gimen unitario, eu seria 
pelas duas camarus~ 1nas que~ no regirnen fed.erativo~ acho in
dispcnsaYel: aeho substancial a existencia do Senado. 

o. SR. CAMPOS SALLES -. Apoiado. 
0 Sn. BERNAliDl:\0 DE CA~IPOS - Nós. Cüll10 já tive oc

ca~i ão dr:· ponderar ligeiran1ente: Sr. Pres.idente, no · regimen 
fede.raLf\·o. temos a considerar dum5 gTandes ordens de relaçõe~·: 
os · interes.ses nacionaes e Oti · interesses dos estados. Ora. é 
ncc.essario que·· na C:onstitui~ão .que· organizar as instituit;.ões 
frderaes. nós demos aos e:;tados uma representac-ão propria~ 
un1a representação :que~ por suas condicõ.es~ que, por ~ua natu
reza. possa ser a fiel expres~ão dos jnteres-ses~ das aspiracões~ 
dos direitos dessa entidade conectiva - o Estado; e esta re
J)l'esenta~ão não poderá ser senão de accôrdo com o regimen 
que encontra1nos nas constituicões federaes~ a que realiza-se 
no Senado: visto como. conforme sabe V. Ex., a represen
t.ar,:.ão dos estado~· no . .Senado~ é eguaJ~ e cada. E·stado~ pequeno 
ou grande~ rieo ou pobre. ·forte ou poderoso. todos elles tên1 
un1a !'epre·sentacão ·egual~ de n1odo ~que~ ·sendo assín1. poden1 
todos influir uaquella corpora,ção de maneira a evitar o pre
donlinio. a preponderancia õos elementos que se supponham 
mais fortes~ que se supponhmn .tnais poderosos~ que se suppo
nbam capazes de dominar pelo numero ou por qualquer outra 
cireumstancia. 

Não eonheoo. .Sr. Presidente, meio alg:um de dar aos es
tados uma representação que exprima ·os :&eus direitos como 
r-essoas conectivas: a não ser a. rep_resenta~iio egual, que elles 
venhan1 a possuir no Senado . A. Camara dos Deputados •. con1o 
se sabe~ representa a Nação; o Presidente da Republica deve 
representar a Naçãq: -elles devem tirar o exercício do seu· 
poder: directa ou indire~tamente, desse grande manancial ~ 
o povo~ a Nação. Ora. si é assim, pergunto eu, un1a vez eli
p1inado o Senado: ,qual seria a sorte dos estados, como pe'Ssoas 
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.iur·idit.'a!'. cnu~r• tnllt•,·r iYid:td•·~ di::of..inc.t.as. ·. omo unidade.~~ no. 
ret:'ÍlW.'H f,~derul.ivn ? · 

O Sn. CA~tPo~ ~.\I.Lt•:!"\ ··--- Mu ih.• bem ! 

O ·Sn.. BEH.~AHIJI~o DE ·~·' ~tpn~ - - f nqnesUon:lYelmente. 
port<ml.o~ :3r. Jlresideni.P. mio podr·uws. 1111 rr!g-inv·n f,_.deratiYo~ 
eliminar a j -n~Utuic::ã(l do ~(·nadn ~"1'11 ,.,, • .,J itninadt) a rcpre..:. 
~entaeão dos estados e, cOllf.equentemente. ~CJH ter mutilado 
o 1·eg-imen federativo .. . 

O .Sn.. CA:\n>os SALLES - Muito bem ! 

O Sn. 13ERN.ARDI~O DE C.·C\fPns - ••• excl·uindo a pre
~en~a de um dos el~mentos fundan1entaes deste regin1en, que 
,; a existencia dos estados con1o conectividades soberanas e 
independentes -dentro do reg·imen .federal. (:.lhdtos apoiados.) 

\-ozF.:s - Perf,~itamente. 

O SR.. CA:\-rPos SALLEs - Isto é que é questão de dou
trina: j~to ,~ que 1!. federalismo. Ulpoüulo::;.) 

O Sn. RA2\rrno 13"\HCEr.r.os - Ist.o t! supJJÔI' qu,~ os n~pr(•
sóüaútes na Camara não representan1 os proprios estados; 
isto *-~ que é sophisma. 

o SR. C.·\::VlPOS ·SALLES - rsto é que .é quest.ão fundame.n
t~l1: isto é que ü ess·encja. 

0 SR. HA:'IÚHO BARCELLOS - lst(l é qne é theoria .... 
p.nra. . . só. (Riso. H a O'ut?·o,.:; apartes.) 

O Sr.:. BERX"\nm:xo DE CA:YIPos - Sr. !Presidente. não é 
possiYcl de modo al~"Un1 retirar-se aos estados~ con1o enti
dade~ :30berana.s .. uma rt:presenta.ção dent.ro do reginlen fe
derativo: não ~~ possivel proceder de rnodo que os estados não 
possan1 fazer valer ~eu·s direito~. e~ si cJl.es constituem u1na en
tidade, enfeixando eguaes direitos, e3ual . son1ma de conl.pe
tencia~ e .iuri~dietõe-.s: si todo~:. eml)ora no r uma abst1·acção. 
~ão entidades eg·uaes. e nec~~ario ·qu façam valer a: egualdade 
e seus direitos no seio do Governo. da representação~ das oor
poraçõe:; que razern a l.ei_ ·que governa n1. Si tal acontecer~ 
':.aminhar(~mos para ·O regjn1en unitario. 

'G:\r. :SR .. REPRESENT.\XTE - Estiá confundindo cont o rc
g·im•:n parlamentar, con1 o parlamentarismo. 

_O SR. Bt::RNARDI:'\0 DE 'CAMPOs - Si crs estados não ti
verem uma repre~entação eg.uaL -dbegaremos á consequencia 
·de que eUe.s ~ão d e~·eguae:::. não t.~m os .n1es·mos direitos. O 
unico 1neio -pelo qual se 'Póde fazer com que os estados rea
lizetn seus direitos con1 cgualdade é dar-lhes un1a represen
ta~ão e.~·uaL e o ~r~nado assiln con1posto foL en1 todos os re
gimens federatiY05. o meio pelo qual se entendeu .que -os es
t.ad()s podiam t1~r sna. represent.açãQ perfeita. con1pleta .. 

. .Xa Camara dos Deputados. c-llC's não a têm. porque a Ca
tnara representa o povo. a Xação. assim como o Presidente da 
Ft.epublica. A repre~entação popular nos e.~tados é desegual~ 
porque· attende ao nun1ero. 

U:\r SR. REPRESEXT/~::\TE - · Si a Can1ara representa a Nação~ 
deYe ter toda a acção precisa; no systema representantivo: o 
Go\'1..!1'111-' é· a ?\aç:ão: é o povo. 
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O SR. CA:\·IPOS SAr..r~Es - ~Ias na Federa.çho ;ba dois povo~: · 
- · o fed crat e o dos estados. ( C·ru;;a'Jn.-se outros apartes.) 

O SR. BERXAHJJINO DE C.Al'.IPOS - Peyo aos nobres reprc
:;;,~ntanles que me deixe1n forrnúlar o argumento~ para que não 
nqnc truncado. 

U).t Sn.. REPRESE~'.rANTE- De.sse modo. ,vai haver nn.lle-
1"1 hl ica mais !'icção do que na l\lonarchia. · 

O SR. CA~IPOS SAI..LES (.:.liht.istro da Justiça ) - Ha n1ais 
l't~alid:Hi e ; a experiencja o estú n1ostrando. (C'l'u::,rhn-se outros 
li jJifJ'{t?.'i. ) 

O 811. .Pru~:-;IDE~TE- At.tenção ! 

O Sn.. BERS ·\RDINO D~ CAMPOS - Sr. Presidente. si con
sidf'ra~serno~ a Camara dos Dt~putado:S como a 1:eprésentaeão 
dn~ r•:.;l,ado~. de duas un1a: ~u a representação seria~ como é enl 
lnd,•:-o o.o: ·r·pg·irrH .·n~ . .-le~·cgllal. pr·urwL·(·ional ú popnlae.ão. e~ então, 
nfi,-, lul. ,-,~ria J't:~pri'Sf'nf ncfin d.-..o.: nstadns. pm:qne ficariam elJes 
t'll 1 i tu:-: il;ão dhwgual nu a r •'JH'e.'''n lw::i.o ~e !'ia eg-uai. e. e.nUio. 
havt•ria a rep•·e~c·nl .a·c:à(l d•J:.: P:=-ladn~~ ma~ não haveria a do 
poYn . pela dc~propor(:ão. P11í.-LanJn, 11fio ha meio de fug:ir a. 
e~Ln f·.oncJ,usão: a Can1ara repN! ... t:nfu a Naçfí~>. o poYo: o Se
r,ado representa os estados. 

Xão é isso uma questão ahstracla, ·não .. ~ 1.11na filigrana~ t:~ 
n pura realidade. X o rcgimen redrrativo tomos a soberanhl 
rlupla. ten1os a soberania da Xacão e a soberania dos estados; 
~~. pori· anto~ necessario que a soberania do~ Estado e a 50be
ran ia da Nação tenham sua rt~present~lção propria. 

No dia em que · elen1inarn1os a rcpresent.aç.ão dos estados, 
el1minaren1-os a soberania dos estados. 

E' ~ pois, uma questão de -doutrina. mas de doutdna. que 
restilLn dos factos~ doutrina -que não pôde StW recn:;ada. 
(Apoiados.) · 

Não desejo~ Sr. Presidente~ J.omar por ma:is tempo a at-
ienção · do Congresso. , 

VozEs - Estamos ouvindo V. .Ex. •con1 mu it.o prazer. 
Ot7 rRAS Y07.ES - .Di sentiu brilhant.ernente. 
O Sn. BER~-~·RIDI~o DE -G.;~rPos - Tenho externado ligej

I'Jlll1•~nte as idéa~ que diziam n1a.is jnf.itnarnerite con1 o cap. 1., · 
da Const i tnh.:ão. CJUC ,:li seut.imo:.s. E I JOl' P:3ía fôrma. :iulg·anflo 
V.~·r cumprido o meu deYer ••• 

Ul\IA voz - .Perfeitamente•. 
O SR. Bl::RNARDT~o DE CA':\rPns ·- ... retirar-me-ei da 

tribu:na. protestando que con1 o~ n1c1.1 s anligo~ contribuirei cs
f.orcadamente para que as questões se resol.Yam pela fôrma 
1naf:-:: cordial e ju'st.a, tendo en1 vista o~ interesses da União ~~ 
dos esf ados. •: r• principio f~de1:a.t.ivo. 

VozEs - .Jluil:.o betn: 1nuito ben1. (0 orarlo1· é ab1·o.~~ado c 
'Jn.nito feUcitculo por (J'I'fi.Úrle 1MI.:'thero de $1'.<;. 1·ep1·esentrmtes. ! 

O Sr. Seahra - Sr. Presidente, agTadeço a Y. Ex. ter
me concedido a pala\Ta nestf\ debate. e pe~~o a V. Ex. e .:i 
Casa de:::rul·pa si , por y.rntura. o m eu c~tado ·de ~aúdP. não 1W1-
lnittir que faça sobre as en1cndas apresentados ao cap. -1 '\ em 
di5cus5ão~ a$ obserraçõ~.:s que eilas me .suggerem. . 
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. . '. .. Eu tamben1 subo. a esta . trib:una. em nome de uma 'idéa, 
em nome de um principio~ tamben1subo abraçado -com a. ban
deira·. da Feder31Ção: em nqme dessa .bandeira, que já no 

· tempo ·da Monarehia eu· havia ·1evantadona .praça publica, . de- .... ·· 
fendendo o pleito eleitoral, no _qual estavan1. :empenhados os 
candidatos do l\Iinisterio que ca'hiu; en1 nome dessa bandeira 
tão conibatida pelo ·:!'Hnisterí.o do Sr. Vi,sconde de .Ouro Preto, 
cque procurou despedaçai-a; mas que ficou ainda tão grande e . 
tão laTga que serviu de mortalha, não · ao l\Iini~terio, mas a 
uma instituição .mais que semi-secular, a institui~ão monar- • 
chica. E como se tem posto em duvida que<> principio da Fe
deração tenha sido mantido pelo projecto que se discute; e 
como os deputados rio-grandenses sustentaram nesta tribuna· 
a formula <J.e ~que o projecto em discussão, na parte relativa 
.ás finanças, é a negação de tal principio, eu devo, em contrario, 
a.ffirmar .que a-s ãisposicões do proj ecto ·constitucional, não . 
só não se afastam do principio federativo~ como são capazes de 
satisf~er 4s necessidades da União e dos estados, approvadas 

·com as concessões feitas pelo Sr. Ministro da Fazenda. 
O Sr. Senador .Saraiva subiu a esta tribuna, na sessão an

teriqr, para invectivar o Governo Provisorio e aconselhar que 
o Ministro da Fazenda deve abandonar a pasta~ porque leya o 
paiz por caminho errado e perigoso. ~ 

Pois bem, Sr. Presidente, creio defender os interesses fi
nanceiros e o credito do paiz, affirmando que seria um ver
dadeiro· desastre para este, pa:ra suas finanças, si o .nobre l\ii
nistro deixasse a pasta da lFazenda. (Muito.s. apoiados.) 

.: Sr. Presidente~. é. :preciso que se •Comprehenda que· ~m 
materia de finanças. a rhetorica deve desapparacer: porque o 
que convém attender é a Iogica inflexível dos algarismos; 

.é preciso que se:compr.ehenda que,. si é verdade que o 1\finistro 
·· da Fazenda é à :Federação~ na phrase do Sr. Saraiva, tambem . 
é :verdade que o Ministro da Fazenda tem bastante patriotismo 
e firmeza de pfincipios para não sacrificar nem nrolar aquella • 
bandeira .que com tanto denodo cde hamuito defende; eJ!e, qu"e 
no tempo da l\fonar~hia recusou o poder por amor de · sua idéa 
e :eonvieções;· elle, .que combateu mais do que nlnguem e ·que 
foi o inin1igo mais terrivel daquelles que procur-aram suf- . 
focar as aspirações federalistas. ~ .: · 

VozEs - Mais do que ninguem, não apoiado. 
O . SR.. SE..-\BRA- ••• não seria, certamente~ ·quen1 viria . 

sacrific~r~ hoje, no poder~ este principio. Esta é a verdade. 
UM SR. REPRESE~'"TA.:."iTE - V. E~. está mutilando a His

toria. .. 
· O SR. SEABRA - Não mutilo a Historia; restauro a ver

dade. Ninguem ignora a batalha que o Sr.. Ministro da Fa
z.enda deu ·á •:\fonarchia do D1·ario de Noticias de.sta •Capital. 

OUTRO SR. REPRESENTA.""\TE - Está fazendo o contrario do 
que prégou. · ""'· · ... 

. ·-0 Sa. MARTTI\THO ·PRADo - O partido liberal enrolou a. 
sua bandeira. (Apoiados.) 

· O SR. SEABR...'\ ,- Vamos V(:r si o ·Sr. Ministro da Fazenda. 
está. fazendo o contrario: si S. Ex. renegou as idéas,. si enrolou 
a bandeira com que batalthou para a Federação dos estados. 
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·~ · o paiz. iriteiro conheee que o Sr. Ministro da.. Fazenda. re.:;.. 
cusou o poder por amor:··da. ·Federa.ção. - •.• · . ·· . _ -. · .. · . 

Quero defender a Historia, ·os precedentes llonrosos de' 
S. Ex.. S)os, ataques que . nesta. tribuna: têin soffrido, dizendc)..; . 
se ·que o nobre ::\Hnistro ·sacrificou a !Federação e a Republica.1 

·O Sr. Senador Saraiva, a. quem: ninguem mais: respeita do 
que eu pelo seu patriotismo, pelas · suas Iuzes, pelos serviços 
prestados á causa. publica,: àisse-nos que havia tres systemas 
de disJrin1inação. de rendas,. relativamente á Feder~ção. · -Doi~, 
elle na:o nol-os expoz; expoz, apenas, ·um, que foi apresentado. 
pela digna e patriotica deputação do Rio Grande do ·Sul. . 

. o SR. SERZEDELLO - ConfeSSOU ·ID3ls-- que não resolvia 
este systema a questão presente . ·· · . · , 

U.l\'r ·sa. REPRESENT-'\NTE - Não disse tal.~ 
o SR. SERZEDELLO __,v. Ex. verá no' discu~so. (,Apartes. r 
O Sn. PRESIDE.L~TE- Quem tem a palavra é o Sr. Seab~. 
O Sn. SEABRA - Eu declaro a V. El: .· que os apartes 

não me incommodam; pelo contrario, os desejo, porque enca
minham-me de alguma sorte na discussão em que estou em
penhado. 

Devo dizer, Sr. Presidente~ que, tendo-1ne inscripto exclu
sivanlente para discutir as . <lisposições preliminares do pro
jecto e que. tendo sido votado o encerramento da discussão, 
esta não é propriamente a .occasião mais oppol'tuna para entrar 
ness~ debate, porque a n1ateria ~stá vencida. Mas, como o 
nobre .representante, o Sr. Sar-aiva, exactamente :teferiu-se a 
taes disposições, combatendo o . Governo ·Provis;orio; como 

~ S. Ex. foi ainda alén1; dizendo ~que e.sse· Governo tem arras
tado o paiz para um abysmo, aujo fundo ' é jnsondavel, sou 
obrigado a tratar desse· assumpto. 

O SR. {!AluNo BEsoun.o ~ O Sr. Saraiva não disse isso .. 
o .. SR. S&:aR..4. -- Não disse que todos.. os ministeri{)~ au~ 

gmentaran1 extraorõinariamente as despesás? Não· disse, çon~ 
trariandc a affirm.ação. do. Sr .. ~Iinistro da IF'azenda, cnxe as 
nossas despesas não são de 200' .. n1as de 250.000 contos? 

· Não censurou o . Droprio l\Hrustro da Justiça por tér augm~n- · 
tado as verbas do seu orçamento ? (A.partes. ) . 

Não podemqs antepDr a paünrra de ninguem á do Sr. Mi
rustro da Fazenda. Si elle veiu com a tnaxima lealdade. eom 
ü maior franq;ueza, dizer ao . Congresso que o systen1a de d1scr~
minação de rendas proposto pox S. Ex. era aquelle que m~us 
conv·inha aos interesses dos estados e da. União, por que razão 
cru.alqiJ.er {laquelles @e pretendem contra~izer as suas ~ffir,.. 
mações não o fazem sem apparatosa rne~oriCa, n1as com a 1r:re-· 
futabilidade dos· algarismos? 

Uj_\f SR. REPRESENT..t~.NTE- Porque elle não os apresentou? 
·· ·o Sn. SEADRA- Apr~sentou-os; «?-iss13 que !!QS temos uma 

despesa de 200. 000 ·contos e uma rece1ta de 150. OO'f!; pQrtan~o,. 
si, porventura, houver desfalque no 2mposto de 1mportaçao,. 
a despesa. conservando-se . a n1esn1a receita, ne-cessariam.ente 
~esee,. e o deficit sóbe a mais de 50 . 000 contos. 

Isto foi o qu~. nosdisse S. Ex:.) foi o que nos demonstrou 
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com algari$n1os; e c-om exc.epção -do Úlustrado Sr~ ·.Julio .de· Cas:.. 
. .tilhos; . que offer.eceu e justificou . unl .. substituti\~o :adoptarido .· 
outro systen1a! ·os· den1ais · oradores, ou limitaram-se a cen~ 

· surar ·q -projecto,- ou ·a elogiar o .. sJibStitutivo1 e -nenhum prqpoz 
idéa nova .. · · · · · · .. · · · · · .. · ·- · ·-: :: .. - · · -

. o SR. · GABINO B.EsouJ{ó :-- 1\fas -muitos .. aprese-ntai·a.m n1e-. 
di das · substitutivas. · · . . 

. o ·sR. ~ ; SE.t\BR.A ~- Enl materia de · discrinl'inaÇão ' de rendas, 
Sr. Presidente! nãú · t .. tt ··que duvidar:· si é verdade que os es
. tados t.ên1 interes-ses que é pr.eciso salvaguardar; si é verdade 
.que a :FederaÇão· depende do · principio da bôa discrin1inação 
das rendas; · não é 1nenos verdade que a união tambetn ten1 
altos interesses que não devem ser esquecidos! que é n1istcr 
contrahalanç:,ar, har1nonizar ·os interesses da. União con1 o dos 
rsf:.a.dos. · · 

Qual o n1eio apresentado para conseguir este rlr..~idcNt.l:u.u~ 
pr->lo ·Sr. )linistro da Fazenda ? . 
· . O pro,iccto de Constitui~~fi.o dctN·inina no arf. ti" quae~- os 
impo!'to~ qn~ pcrtencen1 cxeJu:::iynmenJe á ünifi.o. em oufL·o 
:lr·tigo .qunes · os. que pm•f.l~awen• ·~xelusivament(• :.!os . ~-~stados 
1?. no art. 12·. a:-: ·mat.e1·ia~ ~nhr·r a~ onar~s a Unifí.-, .-~ ()~ .-~~larlo~ 
podem tribtúar. - : 

~ Pergun.to~ Nn conl.rapo~it;fto an qne tli~:o:;e o :-::.r· • .Julio dt'\ 
. Cll~tilhn:;: . .I?m·n~nl ura.. o Sr. )1ini~l t·o da . :FazenrJa ba.ra.lhrnt a 

n1ateria dos impostos ·? Não .. : não ve.i(l ·nada mai5 ehn·n (.lo quP 
a dis-;~L'iminaç:ftn feiLa ;:~ntre impoM.o~ qnc pel'teneem :í. l"!'nião. 
imposto5 qu.-! · pcd.enc('Jl1 no:; estados e ilnpo~to~ (Jllt~ pcr·-
1/•ne.~m ri. Uni no •· aos r~~ fado~. 

E. fH~ço lice.n~a :ila1·n i)PrgnnLar :í.quellc~s quo r.m11hat.en1 o 
pr:r.~e·i:;:o convir que .C!~f.nnln •r·~ f~rn uma ephocn. re.vnltH•.ionaeia. 
por que 1~a.Zão não ~e : attender hlnlbem aos' intere!o;ses da Uniã()~ ·, 
que nfl.o .devem ser rnenos resp~iJa.dos. P pm· qne razão se póde 
affir1nar. qne~ ficando _s<.'l~1)~m10 a lJnião corn os impostos dc
m·etados ·na. ConsU t.uição~ as snas desp•?sas 5erfl.o satisfeitas; 
si. ao cont.rar·io~ ven1ós ,q.ue . o Governo .Provi~or'io a.ugrnentou 
:lS rlesp~sas ·~ e nern· ]1odcria deixar rlc a.ugn1eil.ta,l~as! . porque (~ 
prPciso c.onvir que csta,~ami1S · en1 : nn1a f~po·ca revolucionaria~ _ . 
qne precil'avamos n1anter · a Lranquillidacle publica. ,~ abrir · 
l .nda~ ·a;;. yaJYulas da. vi.da. e da proSl.)N·idn.C.Ic do pair.? 

u~:r Srt. REP.RESE:N'l'ANTE - X6:S nfio sa.hirno~ da anarehia 
par:t a .Re.pubHca? 

. · O Sn.. SEABRA - Sal1in1os~ p•irque a annrchia ·não é só-
n1ente o ·dP,tTa!nnn1ento de sangue~ não é s~\ o rnotim · na praça . 
.pnbl ica: a anarehia chí.-~e tan1bern qnan~1: >.~.~ jnfringc o pae.f:{):· 
fundamr.ntnl. quando os poderes puhlico~,..-:'h<i·J· r~urnprem o seu 
4)eyer: . quando ns parl.ido~ que sustentarn uma instituição se 
-rlissol"·~m: e foi (~xactarnAnt.e · essa (Jissoluçfi.o· qnc produziu a 
quéda da Jfonnrch ia. · 

. . r2\1. SR. REPHESENTAX1'E - Dissolveram-se dcpojs da prc)--. 
elan1a.ç-ão· -da Rc"\puhlica. . · . ;; ·. : · 

O SR. SJüRHA - E~tavam di:;;solvirlo.s ron; a· lucta. in't.~rna 
do P~:n·i ido :consrrya.clor ."\nt.rc or-; doü · ehefrs. e rlo J>ar·l.ido I .. 1- · 
hr·r·al pr-la incondl i:i~j.ão f:'n Lt~e o Sr·. Ouro Preto~ que queria 
o ·llnionislno. e ,Q- Sr ~· Sar·a1va. n. .l~f"dera(:-:lo. · (.A.portt?s .) 
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- . Fo.i por> -i;.so. q~e ·quem de-rrubou· .a ~ ~ioi.1~rela ia ·não foi '() 
llnperador, ·; ~ias os~. proprios ·.partidos· políticos~ . qúe . não . se .. 
podiarn - ~ustentar~ e cujas ·idéas, ém . nome ·das 7 ·quaes · subian1 · 
_a_o poder, .~ gu:,erarn esqu~·cidas qu repe11idas· pela ~onscieiJ.cía · .. · 
nacionaL · · · · .. · · · - · · · ·· .· .:. ... · '-:"· · ··· · -·· · · · ·· · · ·. · 
.. · .. O Hlustre r.epresentanté.: ·da ·. ·Bahia_. :· ·disse nesta tr~iliUJ:lâ . · ..... . 
que, rc1ativa1nente á ma teria de ', in1postos~ .os · ·i~epresentantes .:. · 
do . Rio Grande do ·sul: defendia.n1 a Federação, c que aquelles 

·. que s:usten.t.avan1 o . projectó ··de: Constitui cão representavarn o- ·. 
lJnionisino. · · · .· . · · . . ~- · .. · 

· E. . affirn:wu · n1ais! · que PStes · erf).n1 ·os unicos· partidos ad
rníssiveis no· estado actual das ·cõusas. E1n prirneiro logar~ si 
esses são os unicos partidos possíveis para S. Ex.~ l)Orque Já · 
arvoron u1na band~ira chan1ada do . Partido Xaci.onai ? Poi·que 
S. _ Ex.~ querendo·. collocai'-Se á frente · de- ·unl partido · que se · 
suppõc o salvador da5 instituições · federalistas, não esperou 
-que esses ·partidos se (Jiscl~iminasse·m neste recinto ? (Apw·te.(\.) 

·:\las acho qt,Ie os •Srs. rcJn•e.sentantes que i;Ustentam n 
:'Uh.stitutivo. são orgãng de uma Federação Uin exaggceada! que 

= 11río .~ urna Federaçã.o~ mas un1 partido perfgDso .. que ta · dn 
lt.·n.zct: o de:srnoronarne-.nt.o . da ·união c. por conscrrucncia. n 
,;,~~pcdaf:amcnl.n dos la(:os que de-vem existir entre n~· e)::-l.aclo~ e 
a União. · · 

VozEs -E~ preeiso n1os.trar. 
O SR SEABHA ......: Vou n1ostrar. Sr. Presid•~nte. Qne pre- .. 

tenrJen1 os dignos representantes ? · 
. Quer·enJ . deixar a lJnj_ão rlepcndenl.c · da Yontar-1~. !.los es

tados; e V. Ex~ :eon1prehende que! principalmente mn ma teria 
financeira~ dar . aos estados o direito de recusar ·á Unifio os 
.nfeios -de n1anter-se .:e í'az·er face- ás suas despesas;· é estabelecer 
uma lucta perigosa entre. a União e os estados. lucta .que póde 
r-0_n1pron1etter o futuro .da Republica ~- a integridade. nacional; 

· O s:v-stenut apresentado pe-lo . digno representante pelo 
·. Rio· .Grande. o Sr .. Julio de Casti11hos. dá em resultado. dadas 
certas eircúm~tancias. essa·lucta. :que· dev'e111o~· a. t.odo· 0, f.ran·se 
c\~Har . e.ritre a União e os estados, poTique, .sj ~ por'vent.tirn. 
nqne11es impostos .:dec.r·ctactos neste substitufivo não forem suf
ficicntes~ a União terá rle pedir un1a esniola aos estados. que · 
podem re-cusal;..a. (A.2Joia.dos c -niio apo-iados.) 

O Sn.. R.<\ MIRO BARCELLOS - Não! porque decr,)ta. 
O Sn. SE.\BRA - · Qu~ deereta ? 

, O ~R.. llA'l'.IÚto DE BAncr::r~LO~ -:- A t .. axa · sôl.n·(~ as rendas .. 
• or BÍ:t. SEABHA -·· · \:\la::; tl·ata-se ela dise6n1iniH;fio da .reníla 

do~ e.s t,adós, · da r _ecei ta . tiue · clles h:rian1. ·. ·, 
F~I SR HEPRE::.E~T.\NTE fiá 11111 apan e .. 
O SR; .SE.-\BR~\ - · ·' Sr. .PresideU:te, eornprch~11{10 que esta 

não (~ a · qu~stão :que d eY~riamos discutir hoje. Toque~ nesta 
n1a1.e1·ia Jncidentement.e e. si aJonguei~me! .a c'.ulpa é ()os nobres 
rP.presentant.e.~~ que me- ·arrast.aran1 . a ir mais · longe do qtle 
pretendia. . 
· O qnc quiz.· ap~nas. foi afril'mar .que a .Fedcra<;ão. susten-
tada pelo· Sr. Mini_st.:ro ·da Fa1.cn~Ja~. n:to ASbí. ab::-pl~ta_n1~nte sa~ 
e:·rficada pelo proJcet.o de Const1f:.u1çao. O que qu1-z· fo1 tornar 

1 
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bell]. claro ·o ;meu yoto. r_elativo ao artigo 'd.o ·:orojecto . consti- .. ·· 
tuc1onal na parte f1nancexra, como aos ·15.% addicionaes -~ · . 
· . Sim, meus senhores, o Sr.· ~Iinistro da Fazenda. foi o pri
mei!~ a decla~ar. neste . Congresso qüe ·· podia êeder . os_ 15 . % · 
add1c1onaes. E~ ·não ha contestar; senhores~ o Sr. Ministro da 
Fazenda é o mais competente de entre todos para fàzer affir-
mações desta natureza. (Contestações.) · · . . .. 

: UM SR. REPRESENTAl\TTE ·-· -· · J;ss.o ·não é privilegÚ~ do Sr. 1\'H-
nistro da Fazenda. · . ·· · . · 
. O Sn; SEABR.-\ - Sim, é certo que .não é privilegio do 

S.r. Ministro; 1nas tambem é certo que. como :Ministro. é o 
mais .competente para conhecer o. esta-dó ilnaneeiro do ·paiz .. 

E' elle qu01n ~abe. pois que tem a chave das financas. 
(A.pa1·tes.) · · 

Depois de um estudo a·curado e criterioso~ disse-nos o 
que p6de caber ú União e o que póde .c~ber aos estados. 

UM SR. REPRESENTANTE - De sorte que~ a não ser o Mi
nistro da Faz·enda~ ninguen1 mais sabe disto neste paiz ! ··· 

O SR. SEABRA - Não digo isso~ mas é certo que elle é o 
n1ais . competente; para conhecer do estado de nossas finanças~ 
e patriota C·Omo é. filho de u1n dos estados que tanto precisa~ 
filho da Bahia~ não.·· seria capaz de sac-rificar os interesses 
desse E,stado aos interesses sla União. 

~ UM: SR. REPRESENTANTE -· "~PÔis devia fazel-o .· 
O Sa. S·EABRA -:-·-.Sr. Presidente~ tocandQ ne·ste ponlo 

incidentemente~ ·eu .. pretendia apenas justificar e esclarecer o 
voto que dei quando se discutiu esta materia~· Agora peço per
n1issão para -passar.:'ao artigo cdo proj ecto. constitucional. que: 
ora se debate . 
.. ;; Ul\r ·SR. REPRÉSENTA.J.~TE ,__ ··Mas V. ·· Ex~ · ainda não ·· de-· 
monstrou .. o que que:r-ia.-· 

O Sa. Luiz l\fti1t.~T - .. Sin1 ;: n·ós queremos uma expli
cação. (H a outros apm·tes.} ··~ 

o SR. ·PRESIDENTE·_ Attencão.' Quem ten1 a palavra é o 
Sr. Seabra .. 

ü SR.. SEADRA - SenlJores, os apartes não me incom
n1odam: pelo contrario. elles até me dfvertem na. tribuna. 

Eu: senhores do Congresso, .apenas enunciei proposições, 
. e não ·entrei em demonstracões largas. desenroladas e des-

cnv(llvidas. . . · · · · · 
.. 

T_j:L\IA. voz - Porque não p'óde·. 
o SR. S.EABRA - • • • porque isso está vêncido. 
VozEs - Então~ porque v~lta á discussão? 
O SR. SEABRA - Pa.ra responder ao Sr. Sénador pel~ 

Bahia .. que referiu-se ao assun1pto! e si elle o f.ez, tenho cu~ 
tambcn1. o direito de fazel-o. (A.pa:rtes d:ive1·sos.) . 

•De ·n1odo que só ha ·· o direito de accusar-se o G'overno; e 
não se tem o mesmo direito <i e defendel-o ? ( Continua1n os 
a1Jartes: o Sr~ Presidente -reclama attenção;.) 

Fez-se entrar em scena os rio-grandenses .... 
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Ul\1 'Si . . REPR~·~EN'l".c\J.,·TE - : conio ? . 
·- . ~ _.... . .. ~-· - . . . . ~ ·' , ..... _ 

_ . · O ·sa.-_SE.-'\BFL-\ - Como-· heróes. ~ -.; · -
.··· -U~r SR.- REPRE~ENT~\-;T~---~- Mu.Úo ben1.. · .. · · · 

. . o· SR::. SEABa.\:. ~ : ••.•. com.~ urria .. deputação .. briosa ·· ·. 1nte1~ 
hgente : propugnando por · um principio que o Sr. Con:Selheiro 

· Saraiva <ieu como principio . federativo. ·e que eu .. dou como. -
um principio · arruinador <las · nossás finanças. (l}Iuitos . ·.· 
apa1•tes.) 

. U~r SR. REPRESENT~':'l'E - H-eróes ,que · destróen1. · 

O Sa. SEABR.4.. - Ha diversos modos de destruir· não se 
d~stróe s6n1~nte com -o can1artello:- t.ambem se destróe por me-:: 
d1da:s que ven~~an1 traz~.r o desgosto .entre os estados_ e~ . por..;. 
tanto: a desun1ao delles. (Apa1·tes.) . - . 

UM SR. REPRESENTANTE - V .. Ex. a·inda não nos disse -o 
·que desejam-os saber. . · · · . . . 

O SR. SE.:\BRA - Que é que V. Ex. .deseja ? 
· U~r SR. REPRES&""TAXTE- Que nos dig·a porque queremoS' 

dcsunjr os estados. (]la out1·o.~ apa1·tes.) · . 

o Sn. SEABfl:\ - Senhores~ o pro.iecto substitutivo oa 
deputação do Rio Grande satisfaz as despesas da União ? 

: VOZES- .Sim. 
O Sn. SEABRA - Absolutamente. não.- · 
O Sn.. RAMrno BARCEr...Los - Façan1os as economias que 

.se deve fazer~ 
O Sn.. SEASRA - Já vem urna condição 1 _-

' -
O SP... R~\:\HRO BARCEr...r .. os - Si se . fôr a esbanjar~ não 

ha dinheiro que chegue.~ · . . 
. . . . I . 

O SR. SEABRA - . Veja que é . possível explicar: os es-···. 
·ta dos façam economias: que ··terão o cn:tanto pre_cisarem. O . 
·argu:rncnto, portanto: é uma espada _ de .dois gumes. · ·_ · · 
· · o Sa. R.A:Mrno _BARCELLOS - Si aquillo que as provincias 

tinham cllegav~ não va:lla a pena fazer a Re_publica em nome 
·das e·eonmnias e; dâ autonomia das ·províncias. 

O SR. SEABRA - T-omo em consideração o aparte de 
V. Ex. ~ que muito me honra. 

A Rcpublica conserva os estados ~on1 as mesrnas rendas 
· que lhes dava a iMônarchia? . 

. · VozEs - Sim: senhor. 
o SR. ISEABRA - Não h a tal. A Rcpublica~ li. esta n1:iterin. 

ele .discrin1inacão de impostos~ IJ.)rocurou definir positiv?-mente 
o que é que devia _pertencer á União e aquillo que de.via. per- · 
tcnccr aos esta.-dos. · 

Ul\!A voz - Isso ~- questão vencida .. 
o SR. · SEABRA - Perdão : sou ob~igado por V. Ex. a 

voltar a ella. _ 
A Repub1ica · d:i o direito . de lancar impostos -·-·!'o])re 

3que1las ma terias que não · são da exclusiva competenc1a da . 
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União;· a 1lcpuhliea paga a ifh·ida ·dos estados .c dá-lhes ·1:5 % 
:1ddi'cion:v~s. de in1portaÇão~ e··. se · diz que ·a Repüblica ... 

U~l .SR·. REPll.ES1EXT.:\N'J~E . ltlO-GH.-\:~ÓE~SE - Xão está · no 
J)rn,ject.o~ . · 

.. ,. -· .. 

· O Sn. SE.\BHA-· Ora~ .graças a. ·.Deus~ Sr. Presidente .. que 
r;c~n~r ... gui o que queria~ .isf.o ~!~ consêgui. que a. dcputat:,ão do 
lLJo brande vics~e dir.er aqui ·que de proposito-e apaixonada
mente haYia. votado cont.ra a~ conccs3ões feitas pelo ~r. ~li.;. 
ni:-;!.r·o da Faz~~vJa do pagamcnLo das. di vi das c de 1.5 'lo. 

U ~I ~H. ,JlJ;:JPnESE~TA);'TE --- EsL.:í. armando ur.n CêlSI nlln. 

(H 'THO Sn. :HFr>nJ:::-u;;x·r.\XTl~ - Quem di::"~e ? 

n ~JL ~EABH.-\- V. Ex. o di~sc; veja como. 
u~r Sn.. REPHESE);'T.\);'TE _·_ Yarnns lú: ~~~Lá eonfundincln a 

B<•ptrldif·n enm r1 ~r·. ~tini~tr.-) dn Fazf\nrlà (~ r·o.:n n JH'Opo~la 
di~ I !f·. . 

n ~~~. SE.\DIL\ ·_··_· Quem ~~st:í e•1nfundindo nfio ::~In f'll. 

U~r Sr:. HEPnE~E:\'T.\~TE - O í1Ut'. o )lini~l n•, dn } ... aze>ncb 
pr···•poz {~ la qn ~ Y. Ex. tJUCI'. 

~ <) ·~n. SEABTL\ -· -·O chefn do fcc:h~J·alismo é que' disse quo:; 
a Hr•publiea f•r·a. :-n St< ~Iinistro da (Faz,•nrla. fni ell<· qnrrn on
·~:hn.-1\1 a Hepuh lif·a Il•) Sr. 1i in istro i.la Faz,~nda. 

l;~r Sn. tHEPHESENT"\);'TE - ~~o a.ec.P.i I amos o Sr·. Saraiva 
í"• •11111 r•neat·nntfl•) da R_,~pu b! i e a . 

. ,. . 
O Sn. SE,\BH.A _:_· Si·. Presidcn !(\. r~u. não c~tou afúr

nmndo Cfllt~ o Sr. ~a.r.aiva f! a encarnadio t.la Hepublica: o que 
di~-,-, é (Jll(! o Sr·. Saraiva encarnou· a B.epnbliea no Sr·. ~linis_J:.ro 
da Fazenda. · · 

u~-r SR. REPB.ESEXT...--\NTE - :\"ft.o acceitanlOS :esse juizo .. 

O SR. SE.:\BR~\ - ~YV. EEx. c·stão ·se afa5-tanclo do5 1;) o/o; 
pr···euràm c1~sviar-JY1C para não chegar .á demonstração do- .qur~ 
pr-ornrLti. a J'PSpeitn rle:::l f\;;: J 5 o/n. 

t~r Sn. ~iPnt:SENTANTE -- ~ão aJfirme a5~im. .. .... 

.o·sn. SEHZEDELLO- Si houver bcnn s.;n5o~ ha de passar. 
U:.\r SR. .REPRF.SE.:'\T.-\NTE - O bom senso não é patrimo

nio rte nin~·uem. ((:,mtinunm di1:erso~o; apm·le.(; sitnu.Uoneos.) 

O Sn. SE"\BJu - Sr. Presidente~ da(jui ha poueo r:m acabo 
r:om. esLc 1 er1·1pnrar. quando cu pa~sar ii id(~a que _agrada n1a]~. 
qne ~~ :1 nH1.U•ria rÍ•liginsa (.-tj)t"Jrte .. ~): to1110. por,~m. em consi
de,·a~:fí.o n apar-t0 d1• nobre .. Devu tadn. poJ·quc• a dPputaçãu do 
Rio Gr·ande c]n Sul l'ern·es.-:.nia urna pleiade de 'homens bem 
inlen(·innadns: -~~Ma ~~ a · JninlHt opinião. 

u~r SR. REPJ-msE:'\T..-\::\TE - ~Tas de hraYos deslrnidorrs: 
qne quetcm destruir a União. (Cru=o.m-se apartf.:.<o;.) 

,o ~r.. Sí~ABfH - Eu peç:n dois n1inulo::: rlr atten(;ão. mas 
n:ío YOU pedir - u dit1 sanlti d1• A..nno Bon_t,. 

O Sn. Z"\:\L\ -- De ~\nnn BiH11. não. p-,-.~:a: n dia santo de 
R~!]~~ pol'que o ...:\..nn~) P.nm · •'~ dül. nati'onal. 

~ •: : . 
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. ___ . __ . Ú- Su.. ~EABHA -;- C(11no di~se, ·rí(:có a . a~ténção - do~ 
·nLt.bres Deputados. .Jh•:Strei- ·que a H.eoublica -daút inai~ áo~ --· - - · 

··esta-dos do_ que -deu a Monarchia-: n1Ôstrci - tJU(~ · a Republic.a 
só_ res-ervava para ·si~ não. diss~ cértos irnpostós; ú1as os. iln~ 
postos d1~ jmportacão~ con1: cuja reserva os deputados do Rio 

.-.Grande do :SuJ - -concordar·a1n~ e-._ ~. . . '': 
= U::\1.:\ voz - Shn~ senhor. 

O Sn. SEABHA- • . • o.s impostos ~oJn:e teleg-rapho-8 e cor-·· 
rei os; •que. deruonstrou o Sr. )lini:.-iLro· da .:Fazenda, a re.ceita 
ê 1nenor que a despesa . --

;U~-r Sn. REPHESE~·rA~'l'J~ 
:3at i;.;;faz~ não é receita. 

·l\ias 1.11 na receita que não 

-0 Sn. SE..-\BltA -- ·Ag·ora peço· pern1ü,são ~ • . (Apartes dt:
'Cer.o;o~.) .Não rnc fa<;;a1n affirrnal' que estão con1 receio dos 
15 o/o • 

• Jit d'~monsLrei. . . (.i.lluJlos f.ll"Ja'l'te.';. :! Por n1ais ·que ntC 
interrompam~ eu volto sçrnprc ao princ1p10 ..• 

·Ü SR. RODHIGUES cFHÓTA -. Ainda não demonstrou. 
\i"ozEs - D6ixern fallar (I orador! 

O Sn.. SEABHA - Mas, si não me pe::r.·nlittem! como hei de 
demon'strat ? 

O Sn.. HoDHWCEs ·Fn.ó1'..:\ - ~o nobre Deputado disse - j'á 
~_ien:on;o:;trei - e ainda não den)onstrou. 

O SR. SE~\lmA -· - J?oi$ hern ; cu digo que vüu -de:tllOnstrar: . . 
nm::; VV. EEx. não·n1e- deixam fazel-o. 

O ~R :RonruGUES FRó-rA. --. Ah ! assür1: bem .. 

o SH. SJ::.\BR.;\ - Quando eu: procurava dúlfiOll~Ll'iH' ••• 

· O Sn.. JloD.BlG'ÇES · FRÓTA. __:_ Sim, ·:;rÚÚ10r~ ag;ora~ h•!ti 1 • 

,.·.;::_ 
vv . . _.O SR. $1::.,\BRA~ -_-· ••• q·ne a Republiea deÚ mais _ ü..-.. s 

· _ lado:.; elo que deu-lhes a · ~lonarchü~ ... 
O St-L HODlllGUEs FRoTA -. AÚÚia não· deu nada. (.·lJH.JÚti:: 

dos e nlio· apoiados.) :: 

· . O SR. PEH.:\A~lBUCO - Pür ora. não deu cnusa 
por -orn. 6 rn·ojeeto apenas. (H a múros o.pa'rtes.) 

YüZES - !Ouçamos o orador. 

algunra; 

O SR. SE.\Bt~A - •.• que. a Re1->ubUca pretende dar uus 
~:3f.D.tl(l~ Jl)UlS -dO l]Ue a :J[onarc'ltia (Si U. questão e Llr: palavnl. , 
aiJi e5tá ntuda-da a palavra:·; eu di::.·se ·tjue a Rcpubllea n::-!er
YOU lJara :;i os· in1p(tsl·.ns de importa2ão~ :: cu.i3; resc1·va é acc__:ib:~ 
pela nobre e iHustrada represenla~ao _do R10 Gra;ncte do ~~11~ 
reservou as contrihuie.ões telegTaphicas e_ posta-es~. nnposLos IIl
::;ufficientes, porqu~. crnno mo~trou o· ·l\linistro da !Fazünda: 
que é quem tem· a clmvc das f1nanças... . ... 

O ... !> ·1· J,t '·J'\- l\la~- ·na-o .tem a chave das ]:Joa~ · ~ll. tODniGl: ~s ! {0 " - , 

doutrina5.. 
Tj).J.:\ voz - A~sim nãç_1 se póde fallar. · ' 
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_ . . . ' O sà·=· SE.-\BR.i.- .(). nobre ·Deputado quer fazer questão da 
clta~.-·e (lttso).<·Çom.o quer então que eu dig-.1 ?. · ·· . 

. . . . .· · .. . - . ,. . 

. -O SR._ RODRIGUES FRÕT..:\. - Eu· disse que o ·.Ministro da 
Fazenda n~o tem. a chave das bqas doutrinas. :. 

U:\rA voz -·· . Continúe ·o orador~ 
· · :0 SR .. Ros ... ~ JuxroR ·_. ·- .Essa i:O.t:erprétacão parece pro-
posital. . ·.. . 

. . O SR_. S~RA - • ~.-res~r:v?u as. contribuições postae.s e 
telcgraph1cas, nnpostos Insuifw1entes para cobrirem as -des
pesa& con1 esses serviços; r'eservou mais o in1posto sobre o 
sello e a renda das estradas de ferro. Tudo mais quanto está 
classificadü no artigo; pertencente aos estados. tornou da 
cor!lpetencia destes~ e outras ·mais rr1áterias! que estão clas
sificadas n,o -art. 12, indeterminada e indefinidan1ente, sobre 
as quaes · os estados e a União poden1 trjbutar. 

O SR. RoDRIGUES lFRóTA - Está. ahi o grande defeito. 
O SR .. .SE.WR.:\ - Este é o systen1a do i)roj~ecto: não é, 

as·sinl, bOJ]l ? 

O SR. JULio DE Co\lSTILI-ros - .Systema mixto. . (lia outr-os 
apartes.) - ~ 

O SR. , SEABRA - O nobre Deputado pelo :Rio (irande do 
Sul~ o Sr. Julio ·de Castilhos, 111e diz - systema mixto _ Pois 
a doutrina de "\T. • . E:x.;._. ~ que quer o systema mixto, perdõe-n1e : 
.que clig·a. Bem; vatnos primeiro aos 15 %, de que não de
sejo esquecer-me. (Riso.) 

10 SR. RosA J·oNJOR. - E · nós desejamos ouvil-o. 
O .SR- · S.E.-lBR-\ ..:;__ Como:.o Srs. do Congresso~ á . vista dessa 

rliscrinlinação~ os estados-~ n1ais dêpauperados~ aqui represe:n.;.: 
ta dos~ reclan1assern ao -Sr l\íinistro da Fazenda eon1 relação á -
insu{ficiencia dasc rendas· que _pudessem. pertencer exclusiva
Inente a e~'Ses e.stadós e con1 as ,quaes rião podian1_ fazer faQC 
ás suas d~spesas.; -. . · 

U!\L\ voz .-· O -que é un1a realidade . · 

O Stc SEABRA- •• . · o Sr. l\ii-nistro Jez uma contessão, · · 
que foi pagar a di,~ida dos estados, n1uitos dos quaes P8:gan1 
n1ais de ·600 : 00(1!$ annualmente de juros pelas suas div1das, 
e. dar, ainda, 15 o/ó addicionaes sobre os in1po·sto-s . de impor-
tar.ão. . . . .. . . ~-

.. Quando c-u·- argumentava neste terreno;' quando -eu In os- . 
trava .que esses 15 % in1portavam em dar- mais a Republica 

· a{ls esta-dos do. que a: Monarchia deu-lhes, ós ·nobres repre
presentantes levantaram-se e disseram·:.·-·- ca:hiu. Isto quer· 
dizer: -a Republiea não deu. Ora, si isso era uma dadiva: 
VV. EEx .. deviam contribuir para ella! e porque . votaran1 
contra -? ! ·(Contestações dos rep1·esentantes do Rio . G'rande do 
Sul.) · 

· 10. SR. RosA JUNIOR - ·Muito bem. 
0=-Sn.. PL~EEIRO l\L~CH.IDO - Taxando addicionalmente a-

importação, esta naturalmente .teria de diminuir,· além de. que 
era grayar- o publico_ coro impostos. (H a outros_ apa1·tes.) 
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;: ... ··~ ·._-·. o·_s~ .. ~~~~~--~.! · {}li"e~::in)i)_~~·ta;.,a- · di"~in~iéã~ .- dã .jm-:,~;>· c:c , ··'·:· 
. ·. portaçao ? ::Sl:v:.. ~X_.. · VleSSe affirmar _qUe havia· alguma · COUSà . : ~·· ·.· · ·. . : 
_ . .qu~ P.~dess~ · d1m1nu~ .. .a . exJ.?{)r~açã.ó; .·.bem; mas · · ... y;v~·. -EE;t~ -- . :.~ .-·: .. ·. · :-. 
. _.: devenL.comprebender· .que, · s1 c.wvemos.:...trabalhar .. em .. ·al~l · .. ·. · . . 

sen~ido, é para.· que !J. . exP,ortação: sobr~puj"e"" ·a -ünporta~ãoL ;: ;. -~ ·::.--.·~
. O · augmento da · nuporta~ão ·demonstra e· é. o · thermo""" · · 

n1eh·o. da prosperidade .·do paiz4 .<. · · · -· : · ·. · .· ·: · .· . ., ·· · ·· 
o. Jnovimento.de exportação... . • .. . ... . .. :· '."::; · . . .. -~- " . 

. ·. U.M: SR. Íun?R.EsENTA...~TE --- Os ·H>·% sobre a iroport.acãO .. . . 
t~nde111 ' a din1inliil-a, · l)OJ:~ . . consequ__ encfu. .é . um pre~ente . ~e· •· . . _ . . 
g:reg-os • 

. 9 . SR. Se..-\~1~\. - lSS9 é a inver~ão dos : Pl''hicipios eco~ . 
nonucos. Pouco Jn)p_orla, senhores; que a importação diminutt. 
con1 os 1.5 o/o, si . esses 15 % .. ~razei:n a} paz~ a har-n1onia dos 
esta-dos, é dá-lhes com · que ·satisfazer .·as suas necessidades . 
O· que devemps proeurar· é fazer . crescer nossa exportação 
con1 a creacão e augrnento de novas iridustrias. · · . 
. · .. l!~i SR. REP~ESENTANTE· -·. - · V . . h: .. avancou ~~a . pro-u 

pos1çao.. •. · .· · . . ··. · · . · . 

· Ui-r ouTRo Sa. REl?R.EsE!.~T .. -\N'l.E - Que ainda não pr._ovou. 

· O SR. SE..~RA. ~ :Para V. Ex. nunca prov .. arei. 
A MESMA voz - Tem: tanto talento.· .• 

,OUTR::~ voz - < E muita eompetencia. . . · 
ü SR. SEABRA- ·Sr. Presidente, argumenta-se com ;· o que . 

·~xis te; n1as · n.ós deve~1os tamb.em argumentar com. aqtüllo 
que é natm~ai que venha ·a existir. · . . · : · · · · ~:. ~< • ·· 

0!5 estadolS dizem; «'Vou. n'lorrér na .rnise.ria: - a appro
va(;5:ó desse ·projecto ·de:_·~·o:ustituicão: ·com o . additivo de pa-- . 
.g-amento das:' dividas, . importa · a approvacão : d~ : .ruína. · dos .. 
:-estat;los. » .l\]as, senhores:· :não s-e., lleva em. _conta qüe ess~ e~
tados t~ndetn a progredir, · que a Republica·. veiu ·:para :/abrir 

. todas as · fontes .· da · pr~osperidade :'nacional. :E' impossível . que · 
·esses c~tados .continue1n ·na. rotina . 9.9 _.passado .. Não se com- . 
Drehende que, si · a ·Rep'-lblica,: si .·o · systema ~da tFe_derªÇão :Pro~ ~ --

-: n1oveu o -n1ovimento industrial -~e .~vemos . no Rio àe· Janeiro, · · ' 
esse. n1ovín1en to não tenda a extender-se a todos .os estados,_ os 
· quaes é natural que :ven:han1 a. ter muita vida; muit()_-pro
gr·esso·, n1uitas fôntes de·· receita, ·e, J?Ois; · <!~nd.o-:-se7Ihe~ 
aquclles in1postos e pa~ando-se suas div1das, ficando l~vres . 
desse_ peso .enorme que os esrnaga e. corn_ essa prosperrdade· 

· qu~si certa, poderão, na medida das forcas qu~ lhe sao dadas · 
.pelo. prpjecto·~-satisfazer suas . ~esp~sas. . . . ·· .. . .·· _ . 

. . :1\Ias, Sr. Presidente: estou 1nscr1pto para a 2a · d1sc:ussao. ~ ~-

. . Ul\iA voz ~ Já ? ... 

o S:a .. , SEABR.:\ ~ Já: 
A .1\:I·ES.MA .voz - Ha de s~r na hora ·que o $r~ Presidente 

declarar. . : · . . _ · . 
O SR- SEA.BR..-\. .:.._Pois· hem~ quando ·S. Ex~ _ de,clarar~ serei 

urn dos pl'in1-eh·os a~pedjr ·a . .Palavra. Isto quer ·_d1zer, .s~ple~ 
e claramente, que Dei O. presc1ndo deste debate fu~a~cetro ~ he1. 
de entr~r nelle ··· con1 todas· a:s ·forças ·.que ~.ermltt1rem n1eu 

' . . · . 

' .... . . . •, " ·:·: 
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.. -~sf~~do_,··_qe_ .saÚctc.::e . t~dnlnts. ui~posi~(]~~· :\i~t~~~~-- n~; ·.o:é6<1Sião:;··· ·-~ 
Jtex ·_ de __ I~~_r~·mette.J·-me· nf}lJe. é~·- priucii)alinéut~~ : sóbre~---b'aiico~· ·-

· de . em1ssao... . · · -·--·. · . . . ·. ·. ·: · ·. ~ - · · . · . · . 

. - ~ .; lJ~r-· Stt .. ilEI>Ju~~~::~T.\NrrE- - N~i'o ·~ ;~ , 1-neü~- . Ji~~;~ : .dih~af.: · : 
·· ·:-.·::: ... o .Sil~.-~ SEABn.\ · ~- ·.Si~ .eu;7· }J.êi·d~í~-nle~· : . Pedirei ' ·á:: 'i-·.E~': cqüo. ; .. 

yenha ens_1nar-me a · sabida; creio!' porérn; :que não ' terá .·esse 
1nconunodo·.·.. · · ·· · · · · · · · · 

. . : ~ ,'": . 

. · · ·OuTRo StL REPRESENTANTE - Leve ·o ·no quando se n-H!ttcr 
nesse -Jabyrintho. . · · .. · · _ · · · · · . · .·· · .·· .· . · · 

·. o SR. SE.-\BlU . . ~ Não gosto de 'tios, pÓr,que .·podem ser . 
· _quebrados por páos ou pedras ou qualquer c'Qusa accidental; 

·quaro un1a entidade viva. ·. · · ·· · 

UM· S.R ~~ REPR:ESENT..:~~·rE ·- ·.rrão. r.lrui tas. 

.. . o SR. S~!:AEn:t.:\ - Sr. Presidente, you. entrar llO capitulo I. 
(Juiz.· a pena~ defender n teu . voto~ e~ aü me-s.nw .ten.1po. defender 
o illustr-a.do 2\Iinist.rú da Fazenda . . que não · se achaYa l)re
sen!'.c na occa~ião das invei!l.iYa~ :que ~e lh0 dirig·iranl quando 
.se tratou daqueiia niaferia. ..... 

· U~rA voz ·-· - :\Ia teria. religiosa ? (Riso.)' ..... 

·a SR.·: SEABR."- - Xão. impostos: . Sr~. IPresideilte. ouvi na 
sessão .anterior tun dos ora-dores que se levantarmn ná tribuna! 

· o rneu. pal'ticular amigo, collega e affeiçoado~ o Sr. Tosta, para· 
sustentar · id,~as quê . não c;lassificarei · de absurdas e . 
esdru."\':ulas. ... ; 

UMA· voz ·- . Oh:;o}(~ta$! (UhHJ.) 

O SR.. Sc:.\BH ... -\ - •••. llla:3 de .::;eculare:-; ! · (G·1·an.de hüa-
rÚlÚdc ) . .. · 

· :.0 SR~ · Z\1\:rA.-' -· - Sr~ Tosta~ clJe.;;uc~se · ú. falia. ·(Bisá.) : 

tO SR. si\T;B.:~"--- _. s~· Ex~~ c 'OH1. aqueÚa 1lobreza de car<ü~tc.r 
c. de sent.knentv::;. ~~í_~in.n a que lia êon\;ic;ção firm(! · dc.::\i:erdadeiru 
eréüe~- ·rúi·qúe- üos~o · úJfii·n1ar que ·a: 'tei11! pêdiu; ',-qü.iz ··e ·~sus
·tcntou urna · RepuhJie.a. rcligio~a. · . .-\. · eontrac]jç_~o .· com~~a no~ .:· . 

. . úroprios tcr.mo~: H.eôubli ca ·relig·io.sa. (i!po-iado$ .. ) .. Reprovou~ · 
ou.· eoino -verdaueirn sacerdote. anathen1atisou ·.- aquelles .. art..ig-os · 

· · · -constitud.onaes . que proh:HJcm a . srihven{.~ão ··.dos · cultos, . esta- · 
belec.c1u o casam~:•n to e i vil obrigatorio e · sepa1·an1 a Egreja ·do · 
Estado . 

.a· SR. TOSTA -V. Ex . . dá-me licença?! EstabeJed .cjue 
queria· ui-na Republica religiosa. 1nas não un1a Republica cle-
rjcal; são. expressões muito d~stinctas. · . . 

· O SR. SE.·\.BHX-- Lá irei. Creio que n1e da1;ei rnclhot com 
padres · do .·que cun1 VV. EE:x:. · (Di'rüJ"indo-se aos ; 1'e?J"~"1'!-sen
tante.'> . do Rio· Grande.) (J!.i$o.) 

Ul\rA ,;oz - Nós o temos tratado bem . 
. :0 · SH.· SJo'~\.13H.·\-Agra-d~~(·Q. e ni:sso. não ·razei).I lllais du (jllt! 

retribuir a alta consideração :que · lhes dedico. "1\la:S1 :senbores, 
·S. Ex. procurou. ainda! refutar · o artigo constitucional <!ue 
aboliu . o .]uran1ento religioso. · . De n1odo que elle quer, vede 
bern · ag-o1~a .as. ~onsequencias ·do aparte, ·n:ão . un1a :Republica 
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· réli;;io~a: lw S<>ntido)dC to;r: u~l~: Egt·Cja_uÓ ~st;{dQ .. ;~~~ ~~~,;. ; ···.·. · 
·. -RcpubH~m lr!it;a~ · em ·. guc o_ Esládó ·seJa· ·$epar:ido-· da : Eê'réja -, e · 

· cotH-(l .Juramento Tehgioso~ eas;,tnlcnt.o . c.~l.tholico, :subvent:ão tlc - . 
vultó . ., 1 __ __ __ · __. .. · -· · ·. · , 

_ .·. \Ü · slt~ T0$TA- ..;_ V. Ex. cünftlndé· o Estado leigü_ í~ont o 
·:· E~la(_fo at'beu~ (Fia outro.~ .'a1)a1·fes.) . 

. . -. : ~-: .... : :- .. _ .... : .. ~ . . ...... -- -~ -_ . . -. .. . . .. - . -- .-.: - ··. ~- . :;·· .· . . . . . . . . ·. -. .. ' 

· · · . . O Sn. S~\BJ~\ ·.~·· .1De-·Jn'odo. ·.que úili: Estado. que .não 'tem~ 
reltgião, que üão Len1 juratnento: . que não tem casatncnto · · 
catholico, . . que 'não ,:sunvenci?na un1a I'ePgiã!o, é atheu ? 1 , _ 

:O StL Tos':!: . .\ ~ Não telli religião : positiva, n1as ·não · con- ~ 
te:; La a exi~tencia de Deus. · · -'- · · · 

O SH •. SE.,\l3RA - . ~f>as o Estado não ·hostiliza ning'Úcut c 
1úuito menos a Deus. O J~stado não aJJirnHl, ·nem. nega. 'Tonm 
n auitude df! um individuo que apenas observa os Inoviincn
tn~~ prl.•etH·a. ÚJantel~.o~ rcgula1·n1énle para que se não ·ver- . 
IUl'Üt! a ordem publica. J!:, iúdif1'er~11te, . calmo: tranquilt~_.)' 
rw~'atm nntdr• Cl.•nl.cr e punir as :paj~ões· ruins· que n1uitas vezc::: 
a:::~ober'f.,tHII o individuo. ·sónle.lüe jnterYen1 com a sua aue.to
ridade na.~ oeeasiões eni ,que 'ha perturbaçõe:S dn. o.rdenJ~ paz 
e l1·anqu i 11 idade publicas. · 

0 ~H. .A.MPHtLOl>HlO 
aparte? 

V. Ex. · dá 

O ~n. SJ::.\.BBA -:- Pofs uão ? 

1 ü.;enc-.a ... . para urn . 

n ~-H. A\.\L·PJIU~ol?aro ~--O Estudo· deve .dar li.beruacle ao~ 
t~:'tacl":-' para ~Ltl.1venr.ionarem t)S tmlLo~ , que eutéllden.'1.H, Ú•.llHU 
:;e fa~ no .Jl·.~xie1.1. na Bub:;a. 'J n::t ltepublh.:::t. A::~e-ntina.. 

•U =:.n. 8·8.\UH~\ - -\-:. J~x. fez urn discur~ó, c.tualid.o .. .J)a::;
lava dizer· que ._, vrojecto mü discussão eondernua a 1·eligião 
euf.hn!íc.u': I'\\1L1 (íetn'Jllstrar qüe não condm.nna. .. -

.. o ~n. •• \'~1PH1I:'vt.>i·t~b- :E .. eu ae<;eito -a li.ção. ' 
-. o ~n. SE.\utú ~ 'Nãq .cion. lição· ·ê! · V-. ~ Ex.;. qucru iOtuar 

·~111 al.letH,:ii•~~ (_, ~iliartê de V. Ex. · - - ·· 
J::rn- fll"il~l,;iro l~gar~ ~eu :já ... disse· ·que ·prestava: avoiu (Jl_) _ _ .. 

GoYerno PrQvi:-.;orio~ · t.mno. patriota.~ conJo ·: bra.:!:ll.:!il·o~· . J)Orqnl:! : · ·. 
· nftr, ,Jevemos jJtl.el:l"Qrnpcr a nn:ú·c.ha c.l<.!::iLc : Governo. que~- de:
P••i~ d·~ uma rcvDluçüo. · tern nnl.l.üklo· ·a paz c a . tran~IUiUi
dade: lllt\:0:: qlW eS~C 3.{..Ú.I.ÍO ná.(t sm·ia· Í1.W01ldi_ci!.J~l?l. . . 

. i_, · n(ll•n~ Deputado . quer o jurat,ncnto r·ehgiO:so: ca~aw.eulo 
. . Jaeutl.afi\·u: quer subvelHJÜO·para O:S e-ultos. 

- . 

o 8tL A~lPHÍLOPiliO ~ Quero 1ilH~rdade para 0:5 eslauos 
· ,.;z1J.n·;:1whmarem o..:; cultos · que {JUtzel.·en1, ·como se faz no 
~h~xic1.1 c- na :8~i$:3a ·.· = · 

- 0 O I 

c) ~n. 8E.\.BHA .-:-'"- o úúupo ústit a acahar-:-sc -e ;v .. Ex.- ~üio 
deixa que continuê a::. ú.iiuha.:-; vondc.r<.ltih~B: o· que quer d1zer 
QUe V. Ex. I. em .recei_o ••• · 

Yuzt:s - Oh! ·oh! . 
iO Sn. SE.:\BnA · - . •• l~ec~io~ · si~),' . porque· à verdade é :u~a 

só; c: si a vcrdàde está _de n1eu ·lado; eu hei de convencel-o . 
. , 59 
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-· ·. tJu~lqúer · _ do~ . ~ciH.t9rés~·; ·-. admi~tindo , -a . sUbvenção. ~:>de··: 
·~l:llto~ . ·pelo Estado·, ... o . casánierito · religioso~ . . e·: o · juramento · 

~ ; post:crg-..lÍl1 -·os· principi()s ~da' lihérdade ,de' eonscienciã tão :-pro~ .. .. 
· clan1ada e ~ ·que constitue á base:· de ·urü ·-go'\:-ern:o l''epublicanô ·~· 
.. liber,dade que. deve .ser .~antida_a· ti>dos.1: sem: e.Xcepcão. --_ · '; 

-~ ----~-: · ·.·:·.-o ... s~~-- · nós.~ ··JuNroi · ·· -~- .: .-~J?óhi~:~: actrilitür··· o .. _.casaliient~-~-ité; :- . 
ligioso · e não postergar este :principio . 

. . o· sn·. :SEAFJRA-·- S.r~ -Pt-esÍde~t~, desde· q~e- a libe1·dadc de . 
. cousciencia . e· a garanti:t ljara·. todosõ :OS cultos ·é _ e .. ·não iJúde· . 

dei;:car ~e _ser .uma consequencià .do : principio republicano, 
ipso {a'Jto ten1-se condemnado. o principilo.· da subvenção de 

· qualquer culto pelo Estado. _ . · . . · . · ·. . 
. 'O SR~ AMPHILOPHIO - A Republica ·_-\rgent.ina subven--
ciona culto religipgo .- · --

. O SR. SE-4-BRA - V_ •. Ex. não se importe coni o que faz a 
!Republica . .:\!I;geutiila; deven110.s legislar d:c aecurdo co~i1 o:; 
princípios raciónaes: de accôrdo con1 o nosso progresso, o 
nosso 1neio. . . · 

O SR.. ALMEIDA PER..,...-.'\1\-IBUco - Neste particular, a Re-
publica Argentina -é n1áo exemplo. · : ; 

ü SR. SEABRA - Proclamada a Republica, tem-se pro
clamado a liberdade religiosa. isto é~ a separação da Egréja 
do Estado; separação de Eg-reja ·do Estado significa garantia 
-para todos . os cultos. · 

Ora, si o Est~(io permittisse -que cada qual se casasse 
segundo o seu rito religioso, abolindo o casamento civil, a 
consequencia seria que o Estado devia tambem dar a outros 

... casa~entos, con1o ao Cfltholico, o mesmo valor. 
O SR. TosTA - E' ~ que eu quero.· 

.-ô Sn. ·· SEABHA ~ ~Ias: V.- Ex: quer ·um ubsurdo _ .. (Apoia;;. .. 
dos)', po_rque o Esta~o, .que tem o dever de regula~ as relações · 
de· .fan1ilia . .de constituil-a como -base _da sociedade civil, que 
de\· e garaiítir ~.os filhos~ con1 relação ·á successão, ·que · tem por· . 
fin1 solidificar as bases .. da Sociedade.- o Estado não póde . 
deixar que~ n1uitas vezes, o ignora]lte. ·o ho1nem inculto, seja ~ 
levado ·a casar-se e _fique, depois, inhi.bid(r de salvaguardar os 
interesses da familia .que constituiu. : (Apóiados.) . . - . . . 

O SR. MORAES E ·B-ARROS ·- Seria a anarchia · na fariJi}ja. 
O SR. TosTA - O argumento . tem dois gumes; o in

dividuo ·póde -casar-se ago~ª~ civilmen:-te e ser indu~ido a -não 
contra'hir o casan1ento . _rellg1pso .. · · · . - · · · . . , . 

VOZ.ES -~Oh! Oh! . . . . . . 

··,o SR. · SEABRA - .A família não perde.- cou~a algun1a ~orrJ 
isso, porque, nesse caso, o individuo· féria _apenas oommettido 
urn peccado. (:b-tu:ito ben~; nurnerosos · aPf!U~.dos.) . 

· Portanto, Sr. Presidente, a ver~ade , e que o Es_tado, para 
precaver: para -prevenir os seus subditos:_ dev~ _ es~belec~r 
regras e ._princípios, · em "·irtude dos quaes S~Jam ~rant1~ 
das. nãD só suas pessoas~ C<?mo . sua descendcne1a· · (.4..potado~) ~ 
e: . demais~ o ·casamento ciyH obrigatorio não impede . a n1n-
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.:··. ~en1·· c'assú~~~e c~thollc~n1'C~tc .6_~:· .r;n.isu.ln~tt~;~:~~~~~i~;: ·:~c~ut~d6 - ~=.~-.:_ .. ··. ~:---; :- : 
·· rito .a: que-pertencã · - -· ·· · · --_._ -· · · ··· · · . • > ·.· .· · . . : · 

': ~ ." ....... : _~o. · sn. :NÁscr~o. :~.-:v. ··~. ; resp~ndeu - brilh.antenienté .. 
. . _ n_es_t~ · par~e; . ·e~ d_eseJava · que V'~;: Ex .• · respondesse· éom ~-•:t 
. . <.J!1esn19 f)~~llhant:sm<:· · aó ãparle .·d-o Sr • . ··Amphil9p1iio, quanto 

· ·: <-t exp:ulsao·: dos : .. Jesuxtas. . ::. · .. - · _, . . · · 
.-._ . : . -~ :·.:· · .n : ·~n~--.- - s~R..~ ·;:--~~- )~-~~i~s.~~ ~ 's.e~~i>es:;:::·ciue' ~o:·_ ~eri.~--~Poió ·· -':':·· -· · ·· 
• <lo Govel_'no. nao.· é lnc~n4I~Iónal; eu nao ::voto pelo>artigo· qu'e · · 

__ expeli~ :os }~~~~~âs . . ;· ~t~ito· be'iJ?,;-m,uito }J~S .. :- ·· ·_·. - .· ·_ :- -.-
- ·. · :E;1n prline1fo lo~~- êt1 õ.iteL:qüê" Jsso .. não é- . mát:eria· 
--c<?n~Litu~ional; u~a. C~nstitufção ·9eye -~ér · 3: s~mn)a .. de }lrin--

CIPl_Os stmplesf garantidores da · hber.dade e tla or'dem. deve 
cle1in1r a fórma _ de gover~o. · o territorio, ·os poaéres ~:PUblicas 

· sua§ atti·illüi~:ões c us garãntias individuaes. Uma Con~titüi~ 
_ 11ã~_ qtie expeli e e _que posterga.os direitos de .q~em quer que 

seJa! não rJ üma Consqtuiçâo t]tic. liberta~ · é . uma ,Constituição· 
- que opprin1e; e eu poderia. votar cont.rà a ãisposiçã'O ·que· : .ex~ 

pelle 0$ jesuítas~ COll10 Contra a disposiÇão {IUe _ ·axpelliSSC 
quulquer· outra seita do territoijiíO nacional. - .. -. 

. · · En1 scgunçlo 1ogar, Sr. Presidente, . eu vejo -que o jesuHa 
não rios .póde fázer n1aJ. (Apoiaclôs.) Si · !S possivel que as f o

- guciras levantadas em ·Hésp::tnhã ~ en'l Portugal: si é possivel' 
c1ue· todos os tormentos . que por etiüsa delles a -human1dade . 
soffrêu, tenham influido no animo -do legislador pará _essa. 

- oxclü~ão~ hod~via, ~startiós éril uina época differente, já pas
s:írno·s o 1.cn1po do fanatisrno, . e~ . portanto, todo5· os ·. j .esuitas 
que vierem: nfio nos podem fázér o tnenoi• tnal)' porque aqui 

-_ estamo~ para. defE!nder ns nossas liberctades. (Apoiados; muito 
b ent; · aíJartes.) · · · -.,. .:· c ~: - · 

O Sn. . BAt)ARú -~ - EÜ cs íàtnbem pocl en1 ser btaz ilei:ros. 
(H a ·outros ·iiiprirtes.) · _-

·o ~ SR. SEABtt~:: ,~- E' _pór \sS<> r!1ésmo; o nobre ~epresen- . . _. 
:::== tanté~: o Sr~· Badaí•ô, parécé quê. _não me . attendeu. . ~ . _ __ . _ 

-- · . · . :Portanto~ Sr. :Presiãênte, .qUero fa.Zêr a rrifuha · prqfissão. :: 
· ·. ·· de· ·fé ·e!11: :inater-ia: .. relígiost1, pq~que deu--se commigo uni facto : 

u1uitó. 1u1põrtàntê . e iD.teréssante~ . ÂO-;: pa.Sso ;que; ccomo .... lente 
de nr:i1a ·Faculdade de Direito. l:lrtss·~~~fi . po1· . Jêsu~ta, ria_ minha : - .. 
eleiÇão tive a guerra m.ais ... encarni!;ad~ de alguns _padre$. que . 
ditian1 .. que <íU.erii V.ótasse ·- em _riiim e no Sr . .. Ruy Bar-bosa vo
tava · etn 'hêrejês; · rriàsó co:rhó' as .tninliás 'Coiiviccôes · são taes, -
que hão 111e submetti . ás suggest~s e. ném aps_ caprichos~ deste· 
ou da.qu~Uê~ ·e si estQU na Eg:téj~ . CátnolH~~~ não ·é por licen~a . 
e conschtifnento do . . Pápa~ tnas .s1n1 por m1nbas crenças; co~-

• tinúo a sUstentar as n1inha.s idéas. ·como cidadão,-. déi.Xátidõ de 
:part~ as -_n1in~a~ - _c.ônvicç_ões.: _religiosas, pórque _estas perte)lcenl. ·-

· · ao fôrô de rouiha .. consciencla;. . _· _· . : .. __ · ~ · _ _ ·.. · 
· . Em=:materia religiosa- -41iero pleri.a libardade· .. dé . todas .. as · . 

- reli2'1ões e garàilUa· pàfá :f;ódrui· 'éllas·. :· · : :. · __ . . 
· i sl. à Egrejà Catibóliêa ·manda .Jrue· o· .iu~an1_e~!_o deva __ ser . 

obi•]gatório para os é'át-hó=~i-~~~' ô_ E~~~~ na~a~_ ~~m .c_~U: 1~so;-_ · 
· obrigâ.~ós éom.o seus sübdtf;as; a:ó' re!?petto de · s~as 1e1s '· SI os 

religiosos' dize~: :: -N~s. e~~end~m9_s . · ~-~-~- :flâó. · - -~sta~~. ,~~~a_dos -_ •. 
sem o ··-cásámémto rel1g10so-, o Estado . dtz: Pouco tn~~ ~nt~r~s~.a; 

.. vossa opinião, casài-vos .: religiosãmente·; ma-s ~a-sa1-vo~. pri-
~ . . 
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lnei-~·o .,çh·il])]ente~ .. porque. :·a. tranq\J.Hlídade e. _os -di~~itos . da 
cornmunhão estão-· ~onfiª'q_os _á· inirihá guarôa. : _ --

-_ Port.anto~-·esta:_ bein defill.i'da a:n1inha attitude em n1ateria:· -
· - _ J·f!l i~io~a. - : -. . -- .. - - · · . · -

-- ,_ . --o Sn": •. ::_~\.:.\fPHI~~oPnro -dá~urr.i<aparte·-_ 

__ _ _ ó Sl~. SEA~ax ~ o .pa~oci~_õ·:-é êidadáo ·do Estado _- ·e {leve_
-_ (•hedc~cer -ás -su.as l_eis; o Estado- estabeleceu que runo.-ruen1 se _ 

_ pudesse casar catholieamente ·sein _ prin1eíro- se casar -civil
:mente:_ o P<ii·Ocho. si -é religioso. é tambem cidadão: e admira: 
que V. Ex:~<. um ·rnagistrado, :: verrha prégar a insubordinação 
ú lei . _ · 

.. 
· _ :0 Sn. BADAR6 -.Leis impossíveis não obrigan1 a ninguern. 
·. O -SJL SE~ffinA - P erd ôe- ])1 e o Sr. Badáró: !nas. senhores. 

h a aJg-ne;m- que diga. que affi"rme~ que_ a lei' que· obrig-a aó 
easan11~nto ch·H é un)a lei in1possivel de executar-se, porque 
o padre (~ leYado a. não cumpril-a . para ohedecet a seus seil~ 
ti mento:-; J·eJigiosos ? · ·" 

Então imposslvel se.ria a lei .que pune ,o assa~sín<•. J)Orque~ 
muit.as ,·eze~. é c·st-c~ levado ,pDr ~ua~: paixões: impo$sivel seria 

· a Pxeeuc;:-ão da. lei: qqc_ puüt:~ o la(lrão~ porque; n1uitas vezeg~ 
eomm~He .~);crime levado pela fome. 

O- ~H.- J:{\D.Mtó dá un1 aparte. 
O SH. SE~\BHA -- - A Eg]:eja não obriga o padre a casar ou 

a não casar. · _ 
o SR. BADAltÔ - Obriga~ todas as vezes que o fiel a elle 

. pai·a jsso se dirige. t! (I Estado não pôde punir o padre por
que cumpre q seu dever. 

tO Sn. S·E.-ÜmA - A lei estabelece uma· presl.!ripção pl·o
hihi!.iY;), _ cmno qualquer lei. prohibitiva: a lei diz: o cidadão 
deYe casãr-se · dvU:úerite antc_s de se::· casar religiosan1ente; 
portanto~ O l}<tdl'e~ que . ten1 ·de· CUlnprjr essa lei~ telll de VC-

.. · rlficar :·primeiro si os · cohjuges cun1priran1 este=- preceito da_ lei. , · · · · ·· · · · ·· · · ·· · · , · · 
. U~1 SR_ . . REPRESEN'l'AN~E ......:... Nada tem .que 'exarninar. 

O SR. SE.Asn..{ --:- Perdão. 
"t •. • O Srt. BADARÓ - Acin1~ '-do Estado está Deus. 

. :o SH. ~ SEABRA - Pois o padre é Deus~ n1eu collega ? lJois 
então .V. Ex. quer .eonfundir Deus com o ~padre, eon1 o padre. 
que~ como qualquer ei·dadão~ pó de ser. arr·as.tado oP9r paixões !n.:... . 
conJessáv_eis á· .. pratJca de toda a sorte ·. de .• delictos ? Não 

, con1 prchendo. ·· '0~ '-=-:-:c .· · · · 

.o·-sr-t. PrmsiDE~TE ...:... -OlJser-v:o _ao nobre Deputadq qúe. estú 
findo o seu t.empo. 

OSn..· SEABR·\ -·Eis : aquL:senhores . ... Já:se exgottou o 
tcrnp<J e não. posso eontinuar na serie · de .observações que 
Linha a fazm~~ p:orque ten:ho de ob-edecer ao ·. Sr. Presidente~ 
que neste mesmo instante · ohserva-n1e que eu nã_o devo:: con-
tinuar nesta tribuna. · · 

Senhores~ .. si~ cOlDO cidadão, sou leigo -em materia re-
ligiosa c quér'o. _a plena li~~rdade de todos _ _qs cultos: ·como 

.· 
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. . · ~~!'le~: ····sou e~i~oU~o; . e ain~: ~:~t~m ~~smó .·fui. -~e~i~ iz2: ,.· .. • • 
· .. sl!~racoe~·- .:lo }~1v1n9,-:Cread~r para ~~e -])~desse li.oj~ _ def~l:üJ(!r _> 
_.: a~ boas doutrmas.- .. · .. . · . : . . : .. . . _ · . · · . · . . . . . . 
; .. ~. ':~ ' .UM_ ·:s~~;,~··REPRESE~~~~i~E -~- E -'é' por isso . qu~ v .. Ex_: csi:í .. 

fal1ando -·'hem· · ·. ·: · :- - ·· ·. · , : . · ·· · · ·. · · · · .. · . : 

:·.:;- ~ - ;-: ._{~ ~~~': ~~~~~~ ~- Já -- ~~:~;_ê~ senhor.es~ . ~ue .. deixo de p~r·f.~ : 
· as ~ n11nhas 'crenças· religiosas~···· por.que·. : . · qlit~.ro· à :i Hberdn.d~. tt . .. , 
mn.is . an1pla~ _para: .• to.dp . o . cidadão, em: ma teria 'de coiis'cfericia~· :'~- . 

' · Scnho(es~ . eti_v?ü ·concluir. Antes:- -:Porém. ·de . fàzei~9~ pe0o ·: . .. 
desculpa ao~· Congr~sso do .desalinhava' .das . n1inhas 'jdéas (XiJ.o · .. · · 
a1Jo·iados)~ poi~qüe o n1eu . estado · de saúd~. rnesn1o. não rne . · 
perrriittiu fazer mais . . do que fiz~ · · · 
·. 'senhores~ ·si nós ·que.remos-hon:l-ar a~ gloriosas: tradiÇões 

de.st.a Patria. nós~ .que a!qui representamos a sohcz-anHt popular. 
· não . deven1os oppôr o n1enor ·en1baraéo ao _ Goveroo Provisorio~ 

que dentro de un1 anno tern sabido leVantar o paiz á altura ·· 
_ n.' que elle tem 9-ireito; ,ao Governo Provisorío~ que . dcntl'n 
ele un1 anno ten1 sabido m:inter a paz . 9 a barmoniâ. quer no 
inte1~ior~ quer no exterior. Desde ·que o poYo~ quê é a sobe
rania:. encheu de applausos a 'Republica e a -obra grandio~a 
do (inverno .Prryvisorjo. não seremos nôs. os ·seus delegados . 

. · CJU~ viremos aqui dasr\1entir esses applausos. _ · 
Devemos antes dn tudo Yotar esta · ·Ct)n::-tH.ui(:.ão.- qu..-~ 

h:t de ser a_gaT·antia das nossas liberdades. 
E nem 'se diga, sen!l1ores~ -que esta. Constituição n(•~ foi 

.. i rnpústa. porque · a nossa presen.c:a mqui f! o rrtndo livre por-
, Qn~ ten1 sídp discutida, den1onstru.n1 o contrario. · · · . . . 

Aguar.den1os · o _futuro. Amanhã teremos un1a outra . au
rora n1aís feliz~ urrf sol jnais bellp, mais puro a illun1inar a. 
nossa grande . Patrüi. (3fu'ito be·m; 1nuito bem-. O orador é 
curnp-r-imentado.) · ·· · 

·o ·SR.: PR.E1SIDENTE ~ Tem a palavra o Sr. Zcúna . 
. ':o Sr. Zama .(da stta:.cadei~a) - ~ · v. Ex. · ha de permittir 

que ·eu· falle ··-ctaqil.i n1esn1o, - · ' · 
. . : \~o~~s - ~~~ -~N-ãó~ ' nã~ ·. Pafa: ·a trihun~'! P~ra a .tribuna! . 

.. .. .. ., . 

· · , . O ·sn. ZA~rA __:_: Si tivesse de prónunéiar -mn discurso J.)ara 
fazer. ... efféito sobre . o espirito dos . 1.1ópres eongr·éssistas~ eu 
jria á trjbuna: · rnas tenho apenas· de sub1uettm· á_ cousiderãção 
ri.o Congresso alguinas ligejras pbservaçqes: sobre ·o capitulo ~:'. · 

VozEs - .· P~u~à ~a tribuna! · 
' ' 

!O Srt .. ZA~fA. - A · tribuna é -para as altas discussõ'e~. c 
· entendo que esta discus5ão da : C.on-?titui(mo devia · se1; farniliar 
entre nós.· . (Ap~iaclos~) :· · ·· · ' · . .. · . · ; ·· · · · . . . · 
· ~ ·Depois. · o ~ ârdor ·d0 :1.1ltim.o ·()rador-. esquen(.ou·: tanto a · tri

buna~ que ' t-enho -nredn :ele ·morrer_-~lli ·_abr.a;:ádo . . (Hilm··idàrle··. r 
. · Alén1 · diss0. V:. Ex., Sr. Pr~s1d~nt~; e bastante · genoro_so 

.. para que a está hora ' da tarde.· queira engaiolar . um. homeln 
velho con1o eu. ·· (Riso.) · · · · . . · . . 

0 .SR ~- =PRESI·DENTE - ·. ·Nãd .: ·ctepend.e de .· rn inJ; D)aS . D1 e _.pa:-... 
rece que seria _1~1ais cpnveniente qut: V. 'Ex.'~ fallasse -da .tri .... · · 

· bUna, porque se~ia ouvido c9m ma1s attenca.o • . 

. .- . 
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,. · :0" Sa. 'Z.-L"l\íA __.:._ 10s :~e 1:!-iQ tn~- ouvtr~m - n~o· .J>~rd~rito · 
<~nà.~ Q()U_~~- (Muitos não ap&iq,dq~~) 

7'\~~Es .-.. Para: a: tribuna·i- · • · - · · · · · 

.. - . {) s~. ~L.~ ~ S9U ta~~z! Desde 9ll~ rês_.ol'vi:fica:r ·· ~ui, · 
nao :~avendo JeL escr1pta.. que . me .. ohngue_, nao · ba meio · do .. 111e fazerem ir até lá. .. .. . . . . . . .. . . .. . .. 

· .. .- U:?o.~-\ voz~ 1\fas V. i;iÇ.= assin1, · colloca 0.111 .. n1·á . posiwão_._ o~ . 
. outros oradores. . . 

•• • • • • ~. . • I# 

0 S~. Z:\M-<\. - Quando fôr..t pr~Ci$.0 discutir de lllQdO que 
dev~ {~er c.alar a minha · opinj~o no :animo . 'Çlo ·Cop.gr~sso, 
sul;>1r~l á tribn_na, n:as~ por emfJllanto~ ,cruero · ::tpenas · S1.1P
metter á cons1deraçao do -Oongresso algumas duvidas -a· 
respeito do capH-glo 1°, que ainda não foi -discutido até. este 
mom~nto . . (Apoiados.) - · · · · 

Qlh~,- $r! :P:re.~ic!ent~, nem fui fabricante da JlepqbUca . 
. · ~em sou ad.n1i:raqQr <:lo Pi'ovisorio (Riso)~ TJelo contrario; era 
~ona.rchista rppjtn ob~curo. (Mu.:ltos 'lliío apoiado~.) . 

UMA voz - ~f as d~.$ga~tO~Q. 
'O Sn . .Z.o\.)!..-t _,..... D.~sgostoso, não; porque só conheço u~1a 

cousa que póde desgostar o 'homem publico - é a perda ; da 
estima popular~ e ·~s~tl nunca perdi. (Muitos apoiados.) 

Sr. Presidenté, .queria me· restringir'"~muito~ m~ àevo 
·fazer um exor.dio tambem~ ~:pois · é do~ estylo~. (Riso.) 

v. ~~ 'e muitos outros eollegas· sabem q-ue~ em ~
l''Qmpto de a'ttribuicões das assen1:Pléas polit.ieas, -eonst~tuo 
aqui. neste reci.nto. a nntithe~e perfoitn ·do nobre reprcsen
ta.nte do Pf',raná · q~o ]1a almn~ dia:~· fez.,..se ouvir d;:tquclla 
tri~-q~a. ;con:r. t~ta ~1cygue-nei~ ~ (A,porooo~.) . ,_ 
. S: E~. é h1imigo · declaradQ, figaq~t iin,tr~ns~;ent.e · do 
par1amentarism:o:. ·· e tão intJran·sigente.· qU.e i!JRO ·:adm.ittfiu .o 
:parlamentarismo. nem mesmo · .. au'ando · respo.nd!~u, ··a 'Um 
a-parte sem al~ance.. ,que th?"e oçcasião de dar-lhe .. · 

· PQ~~ ~u. Sr. ~residente~ SQU :partjdarjo tªo . a~d.enle do 
:parl~.mcntarismo, crue chego a dizer nqsta C~~~ ·cn.lQ não C()W.,. , 
prebend() fórma de :governo li'\.-r.e se!Il mini~tros. responsa-;_ 
v-eis c interpella,reis. (ZJiititos apoiado.(j ;: 1n'ltito bem_: · rnnito 
O.e~~) . . . . .:· . - ~ 
· ··· 0$ ~niinigQ$ 'do p~la:~p.E}nta-risroo. terão suas r·azões para 

ass.im sa. (le.clar~rem. · 
UM1\. voz -:Alguns são 1nimig<>s da- rhetoriea .. 
O SR. ZA-1\!A. - Rhetorica e parlamenta·rismo sãD cousas 

. wuito {iif!ere:ntes. (.4.J;?.a~tes.) . 
Si §ie trata do p~lamenta.J;-i_§rrio qu-e a Europa. t~!ll' ·devo 

di-zer ~que é um systema que nao dev~ assustar a nln~em!; 
a Fra~ça . e a Ita.lia. a Inglaterra e a Belgiea estão ma:reha:ndo 
por u.m ·caminho ®~ :n~Q pertu~d)~ .os negoc.ios pub!ic<?s. ·Si, 
p.orérn,. trat8:tn -do pa:rla!llentnrismo no Bra~Il. só d1re1· uma 
cousa, -. . . qu~ uq~Q~ b':"'~-ªlOS p~I~m.entarJsmo nesta terra, 
poNn1e · o dominio delle ~ra o dom1n10 all~oluto da Senado 
~obre o ramo legisl~tivo tempo·rario~ -.- w~ -~ \Ca;rn·fl,r~ ·dos 
!D~p~~~dos .,.nu~c;a . · ~ufiuiu ~~~ qes.t.ip.Q~ <l? Dªfz.,. ·· (~p()i(l.(io$). 
A ~amara des .:Pepu,tf;idos nao faz~~ ~~1s ·· d9 '(l:U~ (l~XT1J.Qªr 
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. 1nclusr:ve o ;dar o1:çam~ntos, que · nunca _podemos · ,fazer; mas 
-comprehendo o parlam~ntarismo de 'niodo müito diyerso, porque 

_ ~ :rhetorica -e o : parlamentarismo, como-já -ó ·-disse, são · cousas 
__ · m_u~t{) . diff'~r:.ente$~ _e ain4a mesmo -· que o inconveniente . do 

parla.mentarismo. cfosse.--a· ·rhetoric~ ~-nó's .não. devemos _conde- .. 
miial-o -por isso" porque eu nã·o ·conheco -riadã :que -estimule· 
Inais· O .- homem, . e , a ú:ltelligencia do que a _ palavra bem em- . 
. pre~_ada·:.. . (~lhtitos - apoiados.) - · · · · · · ··. · --- -

U1ot ·sR ... REPREsEl\""TAZ\""TE~ v. iEx. __ :é ·a prova di8so. 
o sR. . Z.~v!A . ..;__; Eu~.- não; sou apenas . um .. desconhecido, 

que n~o n1creço, nen1 sequer . do Sr. SHveira.· Martins~ a quali...: 
fieacão de illustre.: ,eu possu-o um ti'f.ul<> 4 eonsideràcão deste 
Congres~o, ·e é ter tido a fortuna ·de não ·chegar aqui no 
navio · a~mado pelo Sr. · Cesario Alvim ~ (Atpartes~) 

. Eu il.ão digo que alguem tenha . vindo de modo peor do 
que e-o.; o que digo é que minha individualidad-e não veiu 
sob as auras do regulamento inimita:vel, que . ba · de deixar 
na. Historia uma pagina dtt'radoura: escripta em 1890. 

Ul\r Sn. REPRESENTA~TE-" Esse regulamento não é muito 
peor .do ·que os · outros~ po~que V. Ex. está fallando aqui 
ne;;ta. tribuna. --

.. 

·OUTRo .sa. RSPRKSENT~"'TE - Isso é a prova de que esse 
reg-ulament-o não é o · peor. 

O Sa. JtJr .. to DE CASTILHOS dá un1 aparte. 
-O . Sa. Z.:L"'L\ .,-- Ê apenas uma tempestade e~ um · sim-

ples eopo de agua. (Apartes.) · ,·: · 
· tSr -:-- Presidente, não sei. por~e se .levantam estas tem- ' 

pestad~; ·só põe carapuça ~a cabeça quen1 ~sen~e que e lia lhe .. . 
é conchegada; mas, aqu.elle _que tem oeonsCiei1Cia. de que .não · -
foi o influxo official' que lhe . deu uma cadeira neste rec1nto, 
não deve -apanhai-a. · · 

U~f 'SR. R~RESE?\"TANTE -- ,Ninguem contesta esse :prin-
cipio. . 

O SS: . . ·z..-u"L-\ .....;_ Eu sustento que tenho a :honra· de _ter 
recebido un1 diplonla n1uito solep.ne e muito .. legitimo~ _· . . . .. . -. ' . 

u~r Sa. REPR.ES~"'i"ANTE - ·- :'Fa11a-se ;com . relacã-o ao re-
gulamento. · · · 

·· - O .SR. PERJ.'l.~_l\reuco dá um aparte. 
ó SR. ZAl\t:\. - Não .está . em discussão o regulam.ento. o 

·. que está· •em di$cussão é o capitulo 1.0 
• . · \Ü: é~o·rdio está tér

:roi~ado; . ·si· não· fiz n1e.Jhor1 foi por-que ·:não pude; cada um 
· -enterra seu ·pae copio pódt)'. (Riso~)· . · · · · · 

· . Vou. Sr. : Presirlente. submettér á . consid~ração da· Casa . 
algumas·· emendas. (Desdob-ra alguns 2Japeis.) . · . 

Ul"~A voz -:--- São cartas? 
·a sit·~· ZA~ÍA _ · Não·. senhor. não -·são cartas~ isto é ape

nas o . monumento de $êlJ)edoria que nos Jl1an.dáram aqui dis.:. 
cu ti r. . (Riso.) · -

·.· 
. . . -~ . 
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: . , . Ult'r..\ . voz :~ Alguril · n1onunientó goth ico. ··: · ·." .--: ··. ·· ·.·: .· ·· · 
. . o _:SR. ; ZAM..~-· - Soú: ~- prinl.eiro .. a . reconhecer . que é . au-

' :_ daeia :·enorine- um .hon1em~· · nas minhas condições~ ·un1 ·. d'es:- · 
r.onhecido·~.;. (J.Yâ(/ a.]Joiadôs.) ·· 

.. . ,_: JJ~L\ yoz. ~ Go-nlH~cido Clll - todo -o paiz. · - . 
. . . ·- . . .. . . . . . . :· .. . - ·. ·- . . . . . 

O Sn.. ZAl\t.A. - •••. desses .que não pcnett·aratn ainda es-' 
~as · brilhantes ·regiões ern Que .eslú a sciencia. venha fazer 
eonsiderações sobre um proJecto de C:onstil.n'iÇ~o~ que · sur
fdu armado de un1a cabeç·.a grande. e orno :\-linerYa da caheea · 
do anlig·o Juriiter. (Biso.) · - · 

O SR •• Jos1~ .AvE-LIN·O -. - Não ha {]UYida; ·qüe ·~ , u1n belto 
n1onumento . . 

·O Sn. ZA~L\ .- l\fas~ em_fim~ _corn_o os ·21. jií. tiYer.·anl c~sa. 
nu~a.clia . . conJo outro:-; tên1. · lmHlwm. qn0!ri(lo 1·etoca.t· .a obr:1. 
Jm. s.:é\"indo-me da ~XlWCs~flo Yulgar. Yim. tam-hem. mel ter . ~) 
-1neu ])r,drJl:ho. (R'i.so.) · · · ·. · · · · 

~[~l.tcn·do~ porém~ n JTICll . lJNh?lho; :Sr. Prc•.sidenL1~. (Ri.~o :· ~ . 
não cJeixarei de 0xeiama1· fambcn1: Sú a ScJem:ia é m·muü: ! En 
rne ClU'\~o dea.n.l0 da !~r~i,.ru:ia. ! ·E. porque à Sc.ieneia ~~ ·;.;r·:uidc. 
Sr·. .PJ'~sidcnt(·~ peco · .. ao c,,,ngTe~sn. t1UC h a J)OtH~.., r•HYiu as 
dou,l.t·irias · "~xpcndidaA p_elo nobre repL·esentnnt~ da. Balda~ a. 

. J·e&peito -do n1odo' ;pOl:·· que dev.c . ser formulada. uma l('i 'fun
-danú.•ittal. qw~ não d1~\·c eonter ~enii•1 :H}uiJJn fiLH· ,·. ~~~~nf•iul. 
·aqu illo .qlJ'I:- ,; COt1~1 itueionaJ. ]I('~ O ê.\(1 . C111lgt't'S~11, d Í~ll • . tJUt• lltl 

'<lrL ·18 . Sll ppprima a~ : pala\·ea~. qw~ tll~llc• ::•·· l~·,..tn: «0~ t_·, ~
~ilnr~ntn~ das dun:-: enn1ar~l:- r·~tnht_•lf·t~f·rfio n.o: m•~io:-: il•• t'tHil-
}wllh· o~ rnemhros :n.u:;enfr..s ·a enn1pn.r~t'1~:.~ ~ 
. · SI'. Presi<lentc~ con1qll:'l.nto .a Sdt•.)1cío :-"'.in. gTandr•. e.nm

quanto hunüldcmentc n1c cut;}·c ante e1ln. me pa,..(.'e.r- flllP •'~Mt 
disposição; quando n1uito~ - -·~ahcria no Hegirn~nto Jn.t..~rno flr~ 
ea.da ,_ 1.una .. ·das camaras~ ·-( .. 4.rioi(I(/Q.<.:.) · .Parocel'á que~ Q legi~la
dor constituinte. incluindo tal disposicfto no projcc.to d0- C()n
~tit.uição. ten1 unla-'idén. n1uitn desfa,-=oravel' do~-=rep1·~~cnt.an- . 
ics -da X ação e acrédif:.a que elles hã.o ·de faUat· t anl o - ao~ seus 
deYer·es. que 1! ncces~ario - que~ ern di~·po~jç:io enn:;;J.illlcjonal~ 

:.c .~f' (1::-;tnhcleca .CJue cllr.s se.iat.n punid0~. · - · ,, : ; 

U:\tA voz -· Is~o este.\::. em n1uit.as outra.~ e.onsl.ituiçõe~ .: 
tOI __ SR: :ZA:\~ . .:\ .- l\-fas eu não YinÍ aqui copiar '(.4.JWirtdos) ; ' 

scn1 le~gi~laclor · e. · con1o legislador. devo p('\nsn.1· por n1in1. X fi() 
vim aqni inlitar sr.r.·vihnentc os c.fu lros: c . si vim aqui~ é 
po1·cpY~ .:;up;'.111Z(~ram-rn~ :prepay·:ado !para lc~.gislar~ snb,rct.nd() 
r:~n qu<'~Lões (·( ·n~tituintes. Pouc-o 1ne irnpot'ta o que o~ ou
h-os. fize1~am; qnH·o saber . só mente o que fal}n e' o que dt•Yo 
~1 ~·on~1)lhar. p(,r~n~·c pelo que ra~,o e vc1o que acon~elho ·~ qnc 
t~nho dP l'C~pon ~lm: pcranLc aquellcs que .. 1ne . ch~ram os scns 

. voto~: nfi.n· tcnhn de t esponder. pc~rantc os povo5 ext.ra.ng·eirós . 
..-\h ! J3:;-,o de ~op i ar .serviln1eúte ·era o defeito do In1perio, . .. , 

(' dcl'r-iln· .que 11fw dcvcnaos 'imitar. Qur-em -copiar ~el .. vil
n1i'\11U! ns E:~t.ado~ Unidos da .Americ.a rio Norte· n não notan.1 
qu~ n prirn~ira 1'or~~a delles ~stá na indii'fer·ença dos g·overnos 
Hfl;;; ple-ilos ·<'lf'\it .nra·es~ <{Uando n6s . não c.on1prehenden1os g:o- _ 
Yernns senão fazendo eleições... Tmiten1 prünciraruente . esse · 
grande C03tUll1C e tragam.:.no5~ depois . . a D"'C'.SI11a .Constit.Ui{:-50; . 
Jnas, emquant.o .os nossos governo.s roren1 i'abricadorc~ de. 
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eleiçÕes~ não · podéren1os. ter un1à .. Repuhlica · co!l1ó_-â dos Estados · = _. 
Un-idos· da .An1eríca do Norte ... . · · .. .. · · ' · ··. _ · - - --. . ... . . : . ' . . ' . . . 

' .:· ' . -· . . . ' .. . ... . ·.: . .. - ·.· . .... -.. · ... :; . 
Ul\-T.:\ ·voz -· ~ias isso · é un1a herãnca .·.m()narchica ~ · ·· · ·· 
'O .SR. Z.-\:1\rA·-· -·'Mas;_ senh()res~ ·· quen1 nos ·.obriga_ a h-erdar ? .. 

Q.eixem: os bens. ·. ·. como· se ha de chamar ·isto?·'-~:. . · . . 
U.MA voz . ,_.., .. raeen'tes · . 
. ~ -. ~ - . . . 

~o ~n·. ZAl\L-\ ~ •• ~ :- D~ bens pt·e.iUdiciàcs~ esses JJeh~- en
venenados 1que . nos Jeg·ou o Impedo~ de1xetn:..n'os· de ·1ádo:' e .·· 
sigan1os nova rota~ J)orquc a Republica veiu. não para con
tinuar eon1 . os a-busos~ 1nas 1:>tara firmar novo rcg·imen -em 
novos moldes (.4.túJiarlo:~) ~ :que no.s Jaç,a percle.l\ . at~~. a l~m~ · 
~n·ança ·dn passado e ter o desejo· de conservar p~rpetuan1cnte 
aqnillo ·que e~ La mos fazendo. (JJ n:itos · (tJJOiados.) .·· · 

O . ~R. ·BEV1LAQUA - Perfeit::nüente; n1as~ si a XahJr(·za 
nfio dá ~alto~. cnmo ha-vemns r1e dal-os agora? 

Os hon1ens são os ri1~:;;mos; e~tan.1ns ünr,r-eg11adns r1e~~c 
t:·i rn . ..;. 

U~T.\ YOZ - De que ?;h·U. . .:; ? Do 'l~irn.~ da c~opia ? (lUsn. na 
(," l r li." fi}Jarf e s . ) . · 

O ~JL Z.\~JA - Sr·. P:·r~idenl.e. a Sei1•neia ainda e.lnnrli
('1'11. vi~U1 qne e-lla d('-clara. · no art. J9: 

.«Cada. uma das cam:.wn~ f~h~g-er<Í. ~.ua }[e.sa. M·f;'anizal'ii 
~~·n 11<•e:ímenV• Intr~rno. cnmmimuhlo . pcr\as •li:.;;dplinat-P:;. ín
r.tu~h·c:~ a de exclu::;ão temporada d(tf.: J;e~pN;Uvo:' mf\nü~t·o~.» 

Ora. Sr-s.. pennR_ rli:--eipl inar~~ an:; repJ·c~ent.ant,~s fia ~a
•)ÜO ? .PnrvenfJJ ea. f!58e leg·i~ladoe •~onsl:.it.ucional quer que . a . 
1:n.mara nos mande pôr em pf~~ como meninos~ que nos ponha 
::r pão t:> a~.ma. nos colloque na t:.afúa ? A . Seiencia escr-cYeu 
r.li::sf.)O~iç-ücs que n'lal ca·bed.anl. ·. . não ~ei rne·smo en1 1(,1tH~ 
p~i7.: 

Sou Deputado Yelho e nunca. vi. .. necessidade de_ applicn
. · rt:m-se pcna5 iJísc.jplinal'c~ a nenhum representante do Brazil. 

u~r SR. ~EPRF.Sl~~TA~TJ;;- Não . '-~ :maú~ria C-On~t.il:ll~ional. 
· O Sr~ . . Zs:~vL\ - Agradeço o a11arte. !Por' jsso n1csn1o qüe · 

não c; -n1t'ttcria · eonstitucioúal~ não . póde ·.figurar no projee.f.it 
(!(~ Con~titu !ção que vamos rk~cretnr em 1890. · 

VnzEs - Tem toda a razão . ·-

0 SB. ZA:\L\ ·- Sr. Presidente~ esta dispo::!i\:ão do art. 22 
I an1bent me pareee {lU C não deve figurar- na · ·Constitu itãn: «'O:s 
.n1en1hros ela~ duas camaràs. ao . t.on1ar assel~tn. contrahil•ão 
eomiWOn1isso t'm:mal~ f'·rn scssãQ publica~ 1lc hern -0U111}Wir os 
~ "ll '• j ~ ,. "']' :-."" . . . . ' . ::-' .: ::- { c . 1.; . 1-.::- • » • 

Sr : :Prl~sid<·t1te. n6.s j-ú ti"fl7.P.n1 o::- para aqui 0- eompromisso 
nwraL' que sô pórle n1o·v~~r o homem honrarlo a des0mpc
nhar n~ {lCYf\l'e~ rlo mandato do -1no-dn mais -fUgi-w. ·Urna l~i · 
~-onstitueional nã.o d0v A' contrr .nada de mais n0-m de~ m.f'no:;.. ·-
t10ve cont.er só o . nccessariü. .. · · 

. Diz o al't. 23: «Durante as sessões veli.cerão' os senado
res e deputado~ nrn . snbsidio p-ecun1ar1o_. alé'm da· -ajuda de 
custo. fixado pelo Cong·resso. no .-.fim -de cada 1-egisl~at.ura. para 
a scg·uinte.'> Nada mais justo: em regra geral. nós outros, 
homens politicO!, e principalmente o~ do Norte~ .son1os po.-~ 

. . · 
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.. · .. ··. YozE~ :·~, Apo~adiss~m<>.· .Y~ ::~ Ex,:· te~) , . seri,rpre: .. pr.()cédido· · 
co:crec~m~nte~·-~ ·. _. : . _,. '~: ;· : ·. ·:.· ~- .: . .. "-. ·, ·. ·. : _ · ·::.: ... :./. . .. . · .· "~ , ~. :c.' .... -:~· . . > : . 
· . · O Sn •. ZAM..-\. ;.._ Con~ relà.êão ao = arf~ ,2( .. penso'· qrie ·a·. me-> ~ 
Il~or eme.nda, dns apresentadas~ é a· do·: Sr~· Pach:eeo, · que; pro- ... · 
h1be qtl.e ·· os •'Hl.embros, dQ Ppder ·Legislativo façam •. contractos~ ·,. . 
receham 1·emunerncões de qualquer.· órdenl: do . Poder Ex:e.cuth~o. · · ... · 
'(A.tJoiados.) . Quanto ao art. 25/ .lã foi ana1ysado pó:r :::úin· ~ol~ · 

. 1Cé"U. d<} t\1:i~~s -G'eraes e. yel\.Jn· 05 U()bre,s rcpresentanté-5 ~.gne · .. . , 
e~sa disposiçao~ · qu~ _passou aos <?lhos ·de· alguns · desaperce~ . . . . 
htda, deve . ser · n1odtí1cada ·no . sentido da sua proposta; a res
peito dos direitos. á eleição ... O art. 25· diz: · São condições de .. 
elegib}Ii~a<le para· .o . Congresso Nacional: «1°, estar na posse 
dos d1re1tos d.e eleüor; 2°~ . para a · Camara~ ter mais. de ·. quatro 
annos de cidadão . brazileiro. e mais . de 5eis, para o Senado.'> 
O nosso collega provou ,que isto era restringir a li-berdade do 
eleitor, pois que devia ser eleito o que estivesse nos casos· de . 
.ser alista-do. . 

Sr. Presidente~ o art. 2·6, no n~ 1°. contén1 disposiçõe's que. 
felizmente, desde o primeirc momento em que se reuniu a 
Commissão d.os 21, todos forRm ~oncordes em condemnal-a, 
;não só p·elo s:eu fundo. porque - · ~ra iniquo! era tyranni·a eu
capada . sob a masca-ra da liberdade, eX!clu~:r uma classe da 
soeiedade que não n1erece· ser segregada. c pela f-órma como 
o Sr. Tosta ponderou h ontem no Congresso. porque ahi se 
falln. em _ religiosos regulares e seculare~. assim como em sa-
cerdotes~_ expressões que não têm razão de ser! porque são 
jncorrecta.s. Por honra do Congresso. a Commissão determi
nou que o Congresso. en1 =lei especial. declarasse <>S .casos de 
incon1patibilidade eleitoral. ·. 

Declaro que teria 'Vergonha. si sem·elhante disposição 
continuasse a pe.rmarie'cer na nossac ~arta ,fundamental~ e 
peço a Deus que inspire o Congresso para que~ em uma vo
·tarão uuanin1c. risque este :nrtigo. que seria uma nódoa 
negra na Constituição de 1889, depois de tern1()S tido a Con-

. st}tuição de 1824. : . ~~, . 
O ·sa.· ·B .Ú)AP.o - Essa dautrina: i.mpediu ·que :_ tivessemos 

· aqui · muitos cidadãos distinctos. · · . · . · ·· · · · · 
·O 'Sn. ZAMA . - Não {!Onlprehcndo esse pensa1nento de 

~hostilidade. que. se revela contra os ·sectarios <ia religijo· ca• 
· tholica. quando habitamos um paiz: · em· quasi- :sua totalidade~ 

pertencente ao .Cathqlicismo. 
'0 SR. BEv"ILAQUA - .V. Ex.. falia em geral, · a Constituição 

falia en1 cultos religiosos .. 
. . 

o · Sn: Z~vrA ·-· Perdõe-me -o joven representante, com 
:quem n1uito .·syinpathiso. 

Desde que o projecto de Constituição · serviu-.se da pala;.. 
vra -.-. sacerdote - rquiz. sjmplesmente! · fulminar os sacer
dotes catholicos ápostolicqs romanos: porque nas outras seitas 
n~o h a sacerdotes~ ha ministros. · · · . · . 

o SR~ iBEVIL . .\QUA - Os ·esp'iritas tên1 ·seus sácerdotes. 

sO SR. ZA..tVL\ - Sou. o prim.e1ro a . confessar· perante <> 
Cong.Tesso Constituinte (- José Bonifacio, si fosse Vivo. éha
mario. iC.ongres'So constitttido ~) . ·que sou pobre de educação 
religio~a:; os n{)bres congressistas s.abem que a reHgião tem 
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.· . s~do muito ·~e~prézad_a ént~;.e nós." : En1 geral~· os nossos : conhe
.. _crmentos rehg1osos sao os · que. app1·enden1os nos lahios : Inater
nos. Eu n~e · contento com o ·que ···n1e ensinou_ n1inha mãe.' e · 

:peç-o a .• Deus -_qtie nJe . pei'm'itta DJOrrer na ·religião en1 ·. que 
· .. ml.~ci. (.t.lliâto bem .. ) - ·. · · . ·· ·· · . · · · · ·. . · · ·· . _ ·· 

Nestas . condições~ . não ·deixarei de- opp•)r o ni-eu voto~ unjca 
cousa: (!Ue possu-o'..... · __ · ·_ 

O SR.. · BADAH.ú - E a sua fJalavra elo,C,tur~nte. 

. O . Sa .. ZAl\f.,\ - • • • ·pa-ra que os ·cath.oli-cos · não fiquPn1 · 
ft')ra do. direito · conuntnü. , :;,~ndo. como todos~ · (~:;naes pPranle a 
lei. · · 

. O SR. BEVJI.~\Qt:~\ - :Xeste ponto eotwordo enrn ,y, Ex .. 
O Sn.. ZA:'.·f.:\. - ~ern . :podia deixar de estar dP aeet1rdn •. 

Quando ~i ~·· mc•~·o, quando :fio ~~-or~u:ão · sô ha senLirnentos elc·
Yndn~. nnhr~s. 11iio ser·ia V. Ex. que~ desejasse que nn. soeie
dad,. hnuvr·~~e duas das~P::; : urna d•• !·,.;ir-ia~. onl.!·a priYile
~:darla. 

Xãn quer·;~. ~í~n.hore5. que :entr•~ n()s cnnfinún a Yig-<.war 
esla doutrina. uniea que i.'\[lpar<•teu , na l«·t~ra "' qu.· o~ :.;;aJrio~ 
nfLn pudr•r·am ~':':'Jl1<'1' jndl:u·: <''ta donf r·ina. fJUf'. por :;i sü~ hasL:l
par·a mnsL1·ar-nn~ que fni rn·~~~m.da .. niio J)Ol' un1 homem. rnas 
pM· D1·n~: .-·~ta d,-,ul ri na. qu0 ~~~ ~nn•r·1·a r>m ,Jua~ pr·npn~i
~:0e~ ~implr~. que ll0~ cn~ina. a amar· a nf'n~ sobre l.ocla~ as 
r~ou:O:n~ r• ~w pt•n·\irn(• tomo a w'ls n10~m•t:.-. (Jf1tiln lJ,-··m: 1JJ.U-'itn 
!Jr:·m .• ) . -

Y ·~m :i )I ··:.- ~1. :-;:'h• lida;-;. apn inda~ ':::. ~~ nl t·a m t·•1njunef a
lneu L'! (' m , I i:'<~ u !'~rio a~ seguint('s 

t 8 
. 4- • 

·!"'. Supprüna-se D § 1° do a·r. -1-~ p0'1' 3er n1a .. er1a rc-
:!1mcnta1 e não cón~tit.ueional. - ZaJn.a . . . • '-

· : ~ .... Substitua-se o art . . -19 pelo . ~·eguirite: 
-Cada ·nma .. • _ .. las camara~ r.le!!'i~rti. a sua Me~a. nrganizar·á 

n ~cu T'0!l"inwn fi) interno. nõmea.1:·ú os rmr1rr~~ados de ~na se
eJ·el·rn·ia. '~;: regn larú o ser\rko de sua policfa interna. - Za.nut. 

:i·•. Atr:reseente-se ao art. 2:3 ·a. ::;cguintr rli:::po~içãn: 

<<0 suh::;idio ~··rá o m;~~111o para arnhas a:- can.1ara5 ». 
C. Znma. 

ft<>. Supprhna-se o n .. :· -1 dn a1:·L ~G. - Ceso1· Zwna. 

SUB-E:\-rENDA 

Ao c.api tulo ·1 <> 

. O art." 21 seja a~si rn .redigido: . 

t d ""-' - - de a-o .:::er pr•e.:o.::. salvo Os represen .antes a .:.,açao. nao .Po .. r .;> .., o 

cas9 .·Gle _ fJ~grante delieto ·e.n1 er m1e 1nat1anç:.avel. nem procet:• 
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i5ados criminalrw~nte ·.·set;:t pré~rja lieénta :··,da ~ ~:c·si)écÚva Ca- ·· · 
. . ' . '' ' ' . . .. 

1nara . 

. S. H. -·-· :!_.;! de deient1H'O· d~ 1800 .. - Ce~àr Zauta. 

O ad. 2-i :Seja a5:5im redigido: -
.;· :· 

. · 05 :5í:madoz·es. c deput~ado~ não porJem cclebtaL· contra.;:. 
ews c_on~. <-' -I»odCI' J1:xc•cutivo~ nem del:Ic- rec_eber ~rnprcgo ou. 
eon1rrus:-oe~ renmnerada:=:.·~. de qualquer .espeCH:!. ~ ·za·ma. > 

O Sr.. RE:'ru:MBA (1Jela, ordem.) rcquci· ·o ~ncerran1e1lto · <.la 
discussão .. 

O Sn. Pm;:::.IDE?\TE ob5et·va que nãu póde acceita1.· o re
quol'irnento do nohre rep2·e.~1!ntante. pottlW~~ visjveJmente~ não 
ha numere de senhores .repre~entanf:e::; para· YO!.al-o; c qw~ 
\·a i daT a valavTa aos oradt)l·e~ ins(jri ptos. 

O Sr. Badaró (Jfm;im.ento de atteJu;,f.o) - Sr. Presi
d:::!nl.e. na hora adt:~auLada enJ que Yão os no::;~os trabalhos. e 
depoi::; ele tcr1nos ouvicb) palal7ra~ tãr) eli.1qnentes nesta tri
iJuna. 1Jtlrece tcn1ericlacle da rninha parte vir ainda oceupm.· 
a attenção do Congresso~ que dcYe osLar cançado. (Não apoia
do.-..) 

Mas. senhores. si a .hu)nilcade c a obs·curidadc do repre
sentante qu(~ vos didgc a paJav~~ (XI.i.o apuio,dos) ..• 

Y(•zr::s - Ouximol-o co1n m uitn prazer c. atu~nção. 
O SR. B.\DAH.ó - • . . não pôcln fll'(!lldf~l' a:-: YO!S:;n.s ntl eu

c~õt•-::! l'!~~ta 11 ~on~lJlo de ·qw:~ N nwtcr'i~l ern discu.~sfi.o é de 
nu1:d·ma .irnport.ancja. · . 

Seuhore~~ •!tl de!'e,i(l :J)enrmnl!r~·:~T· n•.~:-:.La tl'ibuna rn:uit.o 
pouet•;O; nwm.cnt.c•:=:; 1•.rn oull·a:-:.: · Ci1·cunü;tnncias~ é po·s-~ivel CJUC 
'·'Q'll. nlc• ' 1 '~1'10l'c'';;;oo:p I' si 1.1~0 •']'l J"l')l••\'t''l <l(o·u· ~"\. fÍ Plll' Ila-n lnr" u .. " _, _u.'\., , .. ~'"···~ • "" ... •.. . '- ·'-· . u. c.l c. '-'"e L, • .• • • \., 

e:i.peJ·ant_:a dr-. oütt~l-;,l en1 üut1·a (Jtca~ião. . 
SenJ1orcB~ u~ando ela pahl\:ra na mab alta l.ribuna da 

n1.inha Patrin~ precbo cJjzer aos meu.s concidadâ,)s tndo ·quanto 
sinto no actual 1n01nento lli~torico. .. 

;Senhores, sen1 · dese,jo·s ·.· dt~ mag·oar aos illuFLres hi·azilei
J·n~ que se acham it ft·r.nte do Govetno Provü:orio. direi; en
tretanto. que ellcs podian1 teT."" feito rnuitó hem a · esta, terra~ · 
podhun ter dado ao .:Brazil un1a obra Jnuito majs diê·na do 
t]Ue e~sa que ahi está .... 

·· Senh0re5. esse Governo~ ao tomar a direeção do pai~~· en-
(',llllteou "..lllHl (;OrL·erlle .di~ oph1íão muit1.1 sym path ica; o ~en
tinlento nacional convergiu todo ·.para· o acontecimento de 1.5 
de 1WYCJnbro de 1889. dCYClldO ~(!J' O 1 trimeii·o tOD1pi'OlllÍSSO 
,lf~:-:st~ G.:)Yenw l'e:-pcitar os eostume:;, as t.t~ad h:õcs e as cren-
ças dos brazileiros. . _ . 

Senhor·cs~ nüo eom1n·eht~ndo legisladQres que vao dar Ims 
a:o ::::eu pa iz! ::;ern pl·,~star attcnção a estas. ckcumstauéias~ ~en1 
a:-:· qu~w~ l.e·reruos ·de fazer ,ob1·as ephen1oras~ n1ais r>assag-eiras 
do qup as no-ssns proprias e:xistencias. 

:\las. ~cnhore~. a sociedacle se.rú. porventura. urn elmnento 
nn llo~ eorn o quaf os lcg:islê lore.~ 1iada tên1 .que ver ? 

:Xãn. ella. ~~ mn ser- vivo. ·como ensin::t Sav1gny. vivendo 
'tunà vjda eollectiva. tendo paixões~ necessidades,: idéas e tra
clk.õP:;. das qm1es não póde prescindir sem ficar mutiiada e, 
:rtruitas ;vezes: ~norta. 
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Esses elementos. v.o elabohn<-se uma Jei · fundamental, 
como é a Constituição, • devem ser muito bem ponderados. .. 

. · ~ . Senhores~ si;n1e perguntasse r!! o que é ~ Constitu~cão po- . 
Ir t1c3: de utn . paiZ, eu responderia da segu1nte n1aneu·a: co- . 
nbecle!os os C()stu~es, a. ~opulac~o; ·?-·· relig~ão, ~a situação ge~~ 

· · .. graphica, as , rela.;oes .politJJcas, ~ a rJ:q:ueza, as boas e· as_, mas · 
qu~.ltdades de uma nação:- achar as leis qrie mais cónvenhani 
a essa naoão é a nlis'são do legislador constituinte. Eis ahi 
~tá o que deve ser uma ·CoD.stituicão: a lei que mais convenha · 
a um determinado povo. . ... . . . .. . 

· Isto que enuncio ·não é . un1a novidade; desde 1\'Iontesquieu 
e de l\faistre. at~ Savigny e Sismondi, que esta é a doutrina 
corrente. 

Bias~ :senhor~~ que :é o ·que vem-os neste projecto de 
Constituição que o Governo Provisorio offeree:eu ao povo brá-
zileiro? . . · · 

Ve1nos uma cópia servil de instituições de outros povrs: 
con1 os quaes absolutamente não temos semelhanca nem pela 
lingua~ ncn1 pelos costumes, e n1ui to n1.enos peJa religião. 

Quando os illustres auctores deste projecto olharam· para 
o::; anglo-americanos. por qúe não exa.nünaran1 attentamentc a 
v:ida d:.tquelle povo ? ~Porque 1·azão não Ievaran1 en1 linha d~ . 
conta o grande espirito de liberdade quo reina eritre aquelle 
povo, acostumado á vida _publica? Nós sahiamos do Imperio 
centralizador, não tem()s '\rida e nem liberdades Iocae.s, fomos 
sempre um povo tutelado. .- · 

Que. é o que faz este projecto ? Levanta estacto·s onde 
existiam provin<!ias pobres e decadentes. 

Quem poderá- considerar o~ actuaes estados superiore~ 
ás antigas provineia-s? A m·uitos re$peitos estão inferiores a 
ellas. .. 

Senhores, é preciso termos a coragem de dizer ao paiz 
o que pensam.os~ Eu não acredito na Federação corpo está 
neste· projeeto ~- Um povo:-é '.:j) que é e não o que querem que_ . 
elle seja~ · · ·- ---- · · 

Estan1os edifi-cando um castello na areia: parà diverti
rnento das tempestàdes'~ · .:Antes de um anno, talvez~ tenhamos 
de tenta1· reformas~ · rJorque ·considêro ~mpossi'vel! cónstitui
renl-se en1 estados as ántigas provincias que--vieram do pa-;-
sado -1·eg·in1en. ~., · 

Desd.e. as .que tên1 . elementos de vida, até . as que ea
receln do necessarioJ todas reclamam un1 regiroen compatiirel 
com suas forças. : 

Ha um anno que as p~ovinoias~ pompo~amente dengmi:
nadas estados~ gemen1 deba1:x:o de um regJ.men que nao e 
o da .promettida e . tantas vezes sonhada liberdade. Si anti
gan-rente o·s presidentes estavam pres·os ·ao Centro, como os 

· actuaes governadores, verdadeiros -capitães-generaês dos téfh
pos coloniaes - Unhamos, entretanto: uma valvula para ex
pansões~ tinbamos a tribu~a das assembléas provinciaes~ .de 
onde muita vez forçou-se Cesar a olhar para as necessidades 
e reclan1os populares. Mas!' hoje, Sr. :.Pr.esidente~ que nos 
resta? .As provinçias e_stão entreg.ues a verdadeiros proeon
su:les romanos. So a virtude particular de um ou outro go
vernador póde enfrear as paixões nesta épo-ca de arrasta-
mentos e de cega adoracão . ao bezerro de ouro. . 

O povo não tem meios de chamai-os a{) cumprimento 
do? deveres, .quando pe~dem o· caminho que n~s ecmd1tt' ái 
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· .. .Jtisüçà ·-.c·· a . -~Íibé~-~ade.: . A.nd~i :nhxdÍdO .. at~' . :bs ._.l.lltiliios- ~e:tes·· ..... 
· ~as ~hegamos . a-.uril peri()do::·_agudo;·· o .. movimento ·é-ge:r-d.l pelb - .. .., 
·lnter1or, e .. o : povo :reela.ma de modo . significativo · a:quillo a .. · . 

· · que . tem ·dh:eito ~- 9 · ·g9~er~(> ~ de si , proprio. _· ~u fallo- ·quasi . · . . 
sem excepco~s: .· . as ,: cons~ltt1lcoes.:· _de~reta<las~ .. pQi'' ·• alguns . go-. 

_ . ver-nadores sao obras QdiOsas, que ~rescalam ao tribunal- dos 
... Doges . . -.. .. ·. . .. .·-. _ · . . · · : .. - · 

. · Si _· vigorarem muitas dessas · obras .ana~b.ronicas - .e ~- in
com.pati\7eis com a democr•acia. t.ereniós, for~osamen.te; de :em..: · 
punh~r a-s armas, porque só co·m estas se r-omperãó as gar-: 
galhe1ras ;que se. pr;eparam · para. o . povo.. · · 

Neste -ponto eu refiro-m-e ao· projecto ·de ConstituiÇão 
para a altiva e nobre terra do meu berço. 

- ' 

U:Nr Srt. : _REPRESENTANTE.-.:._ Eu p~·otest<>. 
O SR. -BADAR6 __:. . Nós haven1os de · ver · o que se h a de 

passar. Minas, Sr. · Presidente, que tem 1nuito amor ·á liber- · 
dade, n1uita altivez e patriotismo~ podia · insurgir-se contra 
as imposiçõeS" indcbitas, entretanto vai ver-se na impossi-bi-
lidade de entrar já no verdadeiro regimen republicano demo-
cratico . · (:..4.po.'rtes; contestar;ões; 'i''t.t-Jn.o?·.). · 

Mas, senhores, pr,.nham~s a mão na consciencia. Quem 
não vê que o actual. r-egulan1ento eleitoral in1p~de a. li~Vre 
manifestação populal'? . . 

Que;m; _neste paiz, póde de boa fé acreditar na. pureza de 
eleiQões, que vão ficar entregues a intendencias? . 

Os estados hão .·de organ,izar-se -depois;·' quando sacudi
rem a prganização . forçada que se lhes vai dar. .. 

U.1r Sa. REPRESENTANTR ~ iSo .n()s~o paiz a lei eleitor:al 
não vale nada. · .. 

o SR. B~WARÓ - A lei :POdia valer a1gumà cousa . neste 
pa.iz; sj ~o·sse confiada a sua exe_cução .a n.uctoridades de eleição 
popular. · · · · · · · · . 
· Pergunto::,:, a esta illustre .. assembl~a = Si nas localidades · 
onde o · Governo actual não ten1 eleu.1~ntos .(-quando digo · Go-
. ve~no: actual, refiro-me aos homens da Dictadura. ·e . não -.á 
fórli1a republicana~ .que está ac~eita 1ias 1nais remotas aldeias 
dó Brazil) apparecerem càndidatos ·que -não · lhe . s~ja-m · sym-

·. pathicos~ os cidadãos~ que não tênt pm~te nas mesaá eleitõ
raes poderão : tel" certeza de serem ·OS seus votos: <lados 1aos 
seus eleitos? . . ,.· . . -. 

< :; Quem poderá acreditar na purez-a da~ · urnas? (Apartes 
t'ic-lentos e repetidos.) ·. · . 

Vim para esta Casa cpn1 suffragios quasi geraes ·de nli
nha ·provin-cia~ e é por isso que fallo com esta altivez: que ;_ 

ninguen1 ha de abater. (Apc.'iados; 'lnuito . bem.) · 

· U~u. voz - E qual a razão? Pol"que entrou e-m duas 
chapas . · ·· · · : · · · 

. O SR. ·· BAoARo - Entrei em duas chapas· sem ter soli
citado· de._ninguem a indusão de n1e.u obscuro nome· em qual:

. quer -dellas (Apa'i·tes) ; -mas_ o q':le e facto ·' é que .estou. ~qn.1 
amparado l)elQs votos de quas1 todos QS meus · patrlClOS. 
( AJJo~ados:) · · 

Quando se fez a 'eleicão deste Congresso, uma forte cor.:.. 
rente estabeleceu-se em favor da Republica, que ~-estava :em 
questão; hoje, poré~ j·ái appa;rece a· ppppsiçã_o . . -: · 

. . . 
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· U~L\ voz _·-:- _. O·pposjoão a que? . _ .· · 
-- O _ ~t~ -.B~\o~~nú _:__. . ~( c:s-ta poUticà de~t;1·ag:ada· do .::Gúv~rÚ'ó . 

a dual- (A(í<' · 'fJ!Oi~l.dos ;_ .protc.s_tos) :- _a esta-. l~~~tiLica: reacêionaria, ·2 _ . 
(j_U(! · tcrn. oppnnudo con1 · nu1o de· ferro a · .conseiencia · catho~ - -· 

.. . J ica .do~ Jwazileiros. · _(Xiio apot~ul.ti:;· G di-ver.-; os upar~es!' {fll.e . 
abafam. u 'co-; do·· o·radur.-) . · • • -. . - ... · ..•. · . -. · .. -=· - · ··· .. . < ~ ·: 

: 

. . A cmiscicncia tatholica do . Braz H está conturLad:{ (J.Viio. · · · 
.apo1ado.i:;) ; temos 11eeessidadc de reivindicar as nossas lilJci·
dades, e as urnas estão 1'echadas. .. ·. . ··· · 

· A.s elei~~ões~ entregues . aos a~·entes da~ · hlteüdenç-ias. e::;- . 
eaiH~alizant a ojúnião de todo I) povo. J:>orque Ufiü . -Se elitr·ega 
a. eicioão ao poYo? . . A causa da ilepublica e~ti't :zanba. e nas 
vrovin·cias 11~0 :se YUi 1'azer po]jtjca; O que se · qu~~r fazer rS a 
reeonstrucção . ~ociai· con1 o concur~o Jivee da. opinião . 

. , .. _ O _que ~1ão i.'fn· .i~to~ não pa;s~ar·;,~ de mais uma tril;te 111Y5-
Ílt~c<.H;uo~ de~ uma 1arça. (Apol.lulos e 'Cdwm . .e:Jttes l)'rO(estos.) 

O Su. .AcGt"STo m~ FHEJTA~ V. Ex. pcrmitte-n1e un1 
aparte ? 

O ~ J-> • s· ._ll. .,.\DAHO - , J m. 
O Sn. .:\cuc::;1'<• ut~ ·:Fn.EJ'rAS D·i~cu lpe-ú1e. não lcn) (i 

m:ll a minha pt~rg·unl<.L V. J~x .• eleito p(lr e~t~ l'eg:ulanH:!nlo 
el eitol'al. ,julga-se com o {Jh·cito de {)céreLar uma Constitui\-ão ·? 

O SH.. BAD.\RÓ ·- · Si 111e C011sidero con1 este direito? 
.. O ~IL :.:\cGc5·rn DE JtttEl'r.o\8 - Sjm. Y. -Ex. é rcpJ·escntmúe c"" 

·d•) poy,,: ~i o l'f:!f;-t1lanH!nt~_\ eleitoral •! . mtiu. V . . Ex. não ü kgi-: 
tirn(1 repre:;en.taute ·da< Nacão. ' 

· ü Sn. .B.-\v.m.C• - Dou tlc barato •que a:::sirn ~e.ín~ -·~ ne:5te 
ca~o nenhuri1 . de nó:O:: •S l(!g-il.int(t- ropr·esent.ante. Que. é o que 
deven1os fai..:~e ne:;la. .e1nerg·encia? ll)i.~sülverrno-no~~ c para 

. üste acto pat:r·i,-•tie.o_ ·coüYrdo o . Cong-re~so. ·· 

U:\rA voz - ·PerfeihuneJlte. 
·O Sn. .. BAJH.n.ó - -TenhanJos cora!.!·c~m : voltmnos ~i8 urna~ 

Ji\~l't:!H.1CllÍ:C consultada~~ C prOCUl'ClllOS RQUillo· QUO DOS · falta.; 
(Aportes.) Pl"oponho i.l nossa.- dissolução~ . c votarei ·oela pr.o.- · 
posta~ si algl]ern se Jovanta1· ·prhneiro. Não condetnnaria o 
Governo ProYi:Soriü ~i liv-es::;c a feliz · leinbran(ja de nos Jnan
a~u·· correr · daqui. a · palas -de cavallo e a · g-olpes 'de esvada. 
(J~~:ccr,nür.-s~J !Jrand(} a.rtilar.;ao~ tn·v.tcsto.~· e ntio apoüulo.<s .: o · Sr. 
Pre . .,identc rec{(lmt.t ~ilenció e tange _ fortemente as- ca'llt
painha,.,. ) . 

U::\.1.\ voz ·-·- Si •jstá rnal · satisfeitp: renuncie o seq n1an
dato. 

O Sn.. B"\DAHÓ _:_ h!divj-dualn1•:nt!~ não o farc..!i. JlOl'que~ ser-
. vindo-me desta tribuna para ~lcnunt:iar ao n~eu paiz o~ erros~ 
abusos c excc~s()S que ~c· prallcam~ prestat·el ru:n scrvtço pu
lJlico~ pl'incipalmenlc si denu,ncjar o _que vai d~ horroroso ll•) 
seio desta Babylonia que se chan1a Rro de Janeiro. -. · 

lJ~1A voz · - Pensei que v. Ex. estivesse occupando :a 
b ·ibuna para discutir a Constituição-:- _ 
. o SR. Pn.ESIDE.NTJ~ - · _ Chaino a atteriÇão do orador para 

o _objecto en1 · discussã-o. 
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-·O Sn. BAoAtlô ____ Sou riluito docil ~is ·._ obscrvac;õe!': . de 
V · J~x .. Volto . ao -itssumpto em= discus~ão, so1w~ o qual . aprc~ _ 
scnteiemendàs~ que e3tão sobrf~ a- Mesa-:. .~· _ ... __ .. __ . 

Sr .. · ·Presidente~: pei;ante a :·. Commi_S:::;~n · _ do~ 2f. f..ivc · occa
~ifí{: - de' offereeer:. tuna-4~menda . . que rcstábele~o ·aqui agora~ ~

-i! concebida nos · seguintes · ter~11«)S: «A. · eleição ·do-; depütatlos 
. sc.t~t feil.-3.· .~- ,úor · ':irctul1ScJ·i-r·~i'.ies· ~~Idf.o_rae.s. · :n'ão -poclcüdo -·haver . 

eandidàturas uuicas~. :· . : :-· . . : ... _ .. :: .·_ ... ' ---~ -. :: . .. 
Sr ~ : Presidente~ a materia · consig:uada nesta · en1eiüla·· ·.:;. 

cünstHncional. Entendo · iJor ·1nateria -- . ~;onstitucionar aque.Ua 
que regula 3. corili)étenC.ia dos tres poderes políticos~ . as suas 
n)utnas .relat-ões ··.c 1nodos. ·de funccionar. · - : · .. · 

Esta em·enda refere-:se ao PoLl•.~:· Legislativo e Iai.lça: ·as 
linhas ge1·aes .para a. fôrma das fut.uras· e1éicües~ 

- :Ella tem a virtude ·de in1peclir o csci~utinio de Hsta e o 
disl-rict.o usado nos nlUmos tmnpos- do In1pcrio. 

Nã0 c.ompi·ehend.o . o escrutinio de lista .. e para un1 povo 
lh-rc 6 a peor das mysLHica\~Õ~s. O e~erutinio de lfsta,· al,~nl 
de dar Jogar <ÍS chapas . ofrichlcg completas. ·apresenta TCSUl-
1 ailo:": t•xl-raonlinc.u·in~~ dando Jnaiorin. a_ pe~~oa -de fllÜ~ln nin
g·IH'III co~dtaYa. eom prl•juizo dos Ycrdad.eirós candidatos das 
l'lJ,\"f')'.;:'l<;; J'(Hl"J• (J<•,;:; .., .... ( .. ...::- .. ~ -·. 

05 facto~ ainda e~lão fre~cos ó na ll"'·enloría ele todos nô~. . . ; 

x~~~h~ s~·~r.ema. türia n'!aiót·i~t conipacta d<~rr.-ola. a grandl' 
maioria ~dh;per~a. E'. JH.n·tanto . .-. "ttln sysll~n1a cowJ~mnacJo~ que 
detur·pa ·completamente aqnillr, que deve . exü;tir entre o 

·1mmdant.e e •.1 maudahu·io. (AJ)f'lrf.'r:s.) · 
.-\ · eirc:t lllh3cr·ip;:.ão de _qne eogil:a a en11:md.a nfi(, -d<i. ,]9ga:r 

·no a.ppat·f·c~imenl.n de rna11dõe=--. c:-omo, se. diz em apartes: o 
ea.mpanu r·io. que ti:-;· Yezes in flue: rlt-! nwdó · jueonveniente. fica 
Jli'SLÚ -;=--,·:::f.t.•ma e•11nn eh!ll!Prlto hehcrico. · 

· -· ~\ ·nnieuda. e~hthelece um n1cio tenno entre o eserut.i-
Jlio de li~la u~ath• ae.tualment.e c o di5LT.'ic-Lo .anU~\J. . _ . 

· Si . csf.i.YeS$e em ntinha!:5 ntiios. cslabeleccria '·o n1andato 
j rnpcrativo. · · 

O. StL · ·!\lKn·A )lAcH~\DO - V. :Ex. e~f .á. ciÍ~cutindô Ie( (;ler
; tora L c · 

10 Sn. B"\tj_\ttó - ; Eu teu h o uma em:eüd~t -~ohre js8l•~ · ü-lií 
~lesa~ · - ~ · l1tt 

O SH. .. Al\IPHILoPHio - ·- 'E;;tú. disvutin-tlo 111_uito bem; púdc 
ctmtinuar. (llu ú1,1.tit(}s o·utro . .;,· I.I.Jl(.l1'tes.) 

O ~H. ::\lxrTA l\L\CH~\DO (Ut' Sc(..Lrcta·ri.o) - E' un1 aparte 
que d•.1U l:Otno Deputado. 

. . 
O. SH • . B.\.D.\H.Ú _:_ O Sr. -1" Ce<=J~elal'io~ -que uie inl:er.t·ornpe·~ · 

nfir, tt•Jn raúin~ por·que inuito:s 01·adores qtH!.· falla,rutn ante:; tlc 
1flllU IJC~Uparam-~t\ até~ COlll llHlttn·ias ,venc-ida:; au lJi.lS::;c..• (.JI.le 
eu Güi:-::cuto uma. emenda que faz parte da ordem· do. dia. 

;o $It. Avou~rro n1:; FRlÚTAS -.E' POJ' ·isso que devi!l con-
e-ot·(h.tr- cun1 o encerramento da d1scu5sao. · · · 

O SH. BAl>AHó - · : J~u estou tratandrí do uma enwr:da c:ue . 
· submetti á eop.sideracão do Dóngrcsso. 

O SR. 'A.:\IPHILoPHro Está rüuito · ~orrecfo; esLá dis-
cutindq . muito bel11. · 
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· · ... ·:~.õ s~. ·BAJJARÓ - Portant~~ senhor~s: ~ p~ns6 ~- qúe es~a . dis--·'-. 
pásiÇão. deve · ficar consigna_da .. ria · Constit1.1ição.~ . -; : = . · .. .-. · • · : · . · · 

' V<lzEs .:_ ·P·erfeitan1ente. ·. 
. o" SR. BADARó ~ . --~ .• c que teni todo . o cabimento~ desde 

que · lança a:s · ba~es para o -modo ·de fun:~eionar · um. dos tres . 
grandes poderes. · , ·· . . •· · ·· ·. . · . ··· ·· . . · . 

. Outra parte ern que deseJ::t.va tocar era naqueila que ex
clue · da representação nacional os religiosos regulares e se
culares, os arcebispos~ bispos, vígarios geraes~ foraneos, pa
roéhos. · coadjutores e . todos os . sacerdotes que · exerceren1 
auctorfdadc nas suas confissões;. n1a::: vejo que· a majoria d0. 
Congresso condemna. estas exclusões o'diosas. ~ ~· 

Ul\L'\ voz·.- · O qt~e. é muito .Ii:onroso par~ o Congresso. 
o SH. BEYH.AQUA - Mas~ })Or outras razões que .não às 

apresentadas. 
O SR.· BADARó - ... que .iá _produziram todos os males 

qu_e seus odientos aucLorc3 desejavam.. · . 
!Senhores. o fin1 manifesto dos ministros do Governo 

Provisor.io era arredar . ·destas cadeiras e desta tribuna os 
representant:es da Eg-reja Catholica. unica fôrça qUe a Revo
lução · não teve poder para anniquilar. (Apoiados e não 
apoiados.) · . · 

· U~tA voz -E' uma injustiça que V. Ex. faz. 
. -

!O SR~ B~WARó ....:__ Esses membros do Governo devian:l : es
tar aqui hoje na e·stacadâ. defendendo .con1 ardor a sua obra 
.nefanda; mas .. fogem envergonhados. por . verern'"""n'a .: con-. .. 
demnada. quri.si unanimement~ · :pelo Congresso. . . ·· · ·· 

.. O ·_ SR.-· AL:MEIDA . PER..~.AJ."\:IBuco - \.;--. Ex. ·foi eleito pO!' 
· ser catholico'? . · - · · ·· · · · , · · ·· 

O :Sa. BADA!Ró - Fui eleilo p·or ser republicano. e de · 
crenças notoriamente conhecidas na minha pro'\tincia. · 
· Para .· todos os cargos-~ · Minas . prefere os homens m_odera-
dos e religiosos aos demagogos e inimigos da liberdade bem · 
entendida. · · ·· 

· 0 SR. .. ALM:EIDA PER-'I'IlA.."l\1:BUCO. -. c Não é só :por isso. 
O SR. B.WARÓ - - O que .sustent0· é que :os proprios aucto-

. res ·cta disposição ·que combato não apparecen1 no Congresso· 
para defendei-a e. além da vergonha que os opprime, tiveran1 · 
~ habilidade· antipatriotica . de reproduzil-a no regulamento 
eleitoral que inJpediu os membros do clero fossem candi-
datos. . · · · · · 

. ·O SR. Es!:>UuTu . SA~~To - Ha no ·Congresso quem · justi
fique esse artlgo do projecto; si tiver a palavra. vou justifi-
cai-o. (H a out1·os apartes.) · ·: 

<? Sn.: BAD~\.RÓ - o que digo é lÚna verdade: . esse artigo 
da Ie1 eleitoral pro h ibiu a. candidatura dos })adres~ e os mem
hr:o~- do qoverno P_I:ovi sorío (.ai! e entre elles um . meu pa- . 
t_pc!~. o_ ~r. pe~ariO .A.lvini !, . cujas opiniões contrarias · ~l · 
Rg~e.,a __ sao noc..o~1a.n1ente conhecidas, devem estar a esta, hora ·• · 
~atisfeitos~ IJ0r9ue _· conseguiram o que tinham · en1 vista, istó . 
e arredar: daqui os men1bros _do clero~ que por suá indepeden~ 
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·pencia não .. -se, dohrarían1:· nunca -ás imposições -dos dominan-_ 
tes -da Patria. · ~.4.partes; prote~;tos e 1záo- apoiados.) . · _ 

Senhores, ningue!n n1ais do . que eu· deseja · ·a consagraçao 
da fórma . republicana. neste paiz. #. . 

VozEs - ·· Não parece .. . . . : 

tO SR. BlúlARó _:._ ••• mas queria que esses nosso'S con
cidadãos tiveS!Se-n1 éntrada aqui. que o regulamento! elei
toral tives:se J.ad:> ing·resso nesta Casa a todas as cl~~es . 

. Assin1 é que a consulta ao paiz seria leal c patriotica 
(Apoiado~·~· m'li!ifXJ bem) ; queria que a Republica t!ã.O tives.:;e 
medo elo povo: que não fizesse como certo's domadores de 
feras, que só acariciam as jubas do ·leão quando elle está 
açain1ado. Este ·~ ú grande erin1e dos ministros do Gov~~~no 
Proyisorio : não têm ~oragcn1 de enfrentar com o povo. (Não 
, ·j_Joíados e apartes. ) · 

Est3. é a. pura verdade. (Apartes.) . 
. Fiquemos deseançados~ senhóres; a Republica está. ac-

celta~ o que resta é entregal7"a· ao povo. - (Apartes.) . 
'Ü que quero é a liberdade para todos, é um reguian1ento 

eleitoral que desde já. assegure as manifest.acões da opinião 
publica na reconstruccão das provincias. 
· Sejamos patriotas entregando as eleições ao povo~ ás an-
ctor-idades ·de ·eleição popular. Aba1.~o a fraude l 

IP'or que razão são exclui dos das mesas eleitoraes . -os jui
zes de l)az ?' Que desconfian~a é ~ssa ? Em que. é ~. quc o povo 
1n'azile1ro tem s3- 1.:.10-;t.rado i!1t~apaz de g·overnar--;e ·no :re-_ 
gimen republicano? · . _ 

. . A Republica. .vei:u paTa confiscar as nossas· :liberdades ou 
J.)ara restabelecer o verdadeiro governo do povo e para o 
povo? (Repetidos apa1·tes) . _ 
. · . ,··son1os n1uito engraçados, senhores; Iisor1jean1os · o · pov~ · · 
{}e longe. n1as quando temos de encontrar com elle,. fugimos .. , 

Senhores~ a medida constitucional que combato com
prime a Eg1·eja Catholica .. 1,en.ho m1.1Hr:. confiança~ -· no . povo 
.brazí11õ)iro, e espero que no ·dia que clle fallal;' livremente, os 

-representantes- do Catholicismo hão cte encher estas cadeira~· 
. (Apartes; apoiados e não apoiados) e hão de dar ao Brazil 

!eis coiupativeis con1 as .suas crenças e tradições. 
0 SR. AUGUSTO·. DE FRElTAS- Conheço muitos padres no 

n1eu Estado que varem muito menos do que V. Ex# . 
O SR. BADARó - E'-n1e indífferente :que· o·. nobre Depu:.. · 

tado C·Onhe<:a padres que valhan1 mais ou menos do que ·eu; 
não estou defendendo individuos~ estou· defendendo prinei-
pios e c1a~ses respeitabilissjma.s. · · . · 

Pol!co importa que haja. 1}-m mát~_ ~o!dado, quando _a 
classe e brava, nobre e pctr1otwa; pouco· Importa que haJa 
un1 juiz venal e corron1pido, quando a classe respeita a toga 

-; e sabe. distribuir Justiça! . . 
·o SR. l\L~TTA :MACR.ADO - V. Ex. ___ podia defender melhor 

a. sua causa, não fal1ando en1 padres; a Constituição que dis~ 
cutin1os só se refere aos cidadãos .. · . ·_ . · · · · · · 

. . . : . . . . 

. O SR. BAD.o\-ttó -Nesta materia .só peco inspiração a Deus 
e á -minha· consciencia;- hei de defender a. minha causa · cOmo 

· me ,aprouver. Fallo para <) n1-eu . paiz. Quero, ~m _todo o caso, 
que a Republica qu~ estamos. organizando seja. unia Repu_:--
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l.Jlica .p,op'ular~ ~l11a Repuhliea· capaY. de viveL~ no . rneio' .das 
Inult.ídões ·· 

. o'' SH. A~TOXlO .:\.ZEREOO - v. Ex. apresentou Jnanifesto 
ao eleitorado? · ·· 

O SH.. J3AD..-\11-t!ó - :Xã~J: diSSt3 a alguns amigos ·que des~:.Java 
para o Brazil mna Ref)ul:;lica .-co1no a· qúe Thiers i)edia. para 
·n · Fran~~a -· uma illepnb!ica con~ervadora. 

l..J::\r Sn. . .ftEPrtESE~T .. L'\TE - Y. Ex .. foi n1uito be1n eleito.~ ·· 

. O SI{. B~\D~\.Hó - Aqui estou 1ia tl'ibuna expondo nânhas 
idéa~ polilicas~ illiús niuito C()nlleddas no :decahido rcgin1en.: 

u~r SH. .. REPRESEXTAXTE .- J"iqLH~ consignado que só a. 
vola<.;ão do'5 catholicos não punha V. Ex. nessa h·j:buna. 

O ~·H. B.u>AR6 - Ts~o s{) Deus e os intendentes poden1 
.:-oa!Jer ..• 

.Jlin lw~ id.~a~ ''r:<url mui lo. eunlwrida::: no antigc.• regimeu~ 
f.\ I in• o prazer de vir :l uH.irna Can1ara .rJa l\Ionarchia defen
f!,!r unt {liploma qLH~ rne i'ni. t.:onf,:ric!o pelo g:lorioso Partido 
Con5,~rYadot·. do Tmpc1·io; hunbem minhas crenças religiosas 
f•ram conhecidas. senão de todo o pnhlico~ porque nunca andei 
fazendo alarde ôellas,. ao n::eno:S de n1eus amigos~ que são nu
Jiwro.si~3Ü110S na n1aior parte das J.ocaUdades de !\-finas Ge-
1:aes. 

-
ü Sn. BAIU30SA Lil\IA - Si a Republica tivesse. sido posta 

a votos~ tríulupharía "? . 
O SR. BAD..:Útó - Si. tiYessen1 ti·do a coragen1 de subroet

. r. el-a .á appràvaç.ão popular por n1eio de ·um plebiscito~ falla
rimn _todos,. eis br~azil eiros~ 'sen1 selecção d~ classes. · · 

. O Sn .-··]3~\n.sos~\ J.JI:\L\ - Ago1·a~ todos. são repnhHcanos •.. · 
~J' Sn> I-L\DARô-' ·_ E si··· não fossen1~ a Repuhliea não se 

t(ln~l it:u i ti a .sü pela forca ephernera das arn1as. 
Si a Hepubliea i'os:;e unia obra popular~ .. não estarian1os 

.r;orrendo o ri~r:o de elaborar un1a Constituição, .que. ein ·vez 
de. ser a.rnanhã uma. lei querida de todos os bra.zHeiros. seja 
t.alv(•z odiada. e t:ontra a qual os nos~o~ conticladãos tenham 
nee(·ssidade de ]('valltal' um grito de guerra. · (Nu:m.erosos 
upa·rte.<s . ) , 

Senhore:-'. o Cong-l'e3so não' se íllucla corn este bern estar. 
do Hio de .Janeiro. não se Hluda eon1 esta calmaria: o inte-
1·io1· do Brazil eslá. inquieto. · · 

_Falta alguma ~ousa a e-st~ Xaçãü.. . _ 
Si esta Con~ituic;ã!) não consultar as circun1st.ancias do 

paiz: · 8i desprezaf o~ seüs usos e as suas cren~as. podei~ ficar; 
·· c·~rtn~ de que amanhã })regaren1os a rf:.'1Jerra santa contra ella.: 

Cada povo ten1 o governo que merece. · · 

O SR. :\L\'ri·A ~JACHADo ·- E5tá enganado: os catholicos 
de Minas sô qw~ren1 a liberdade. · 

ü Sn. BADAHÓ - E. quem. diss~ o contrario? A liberdade 
. não ~~ o surnrno ))enl? . . 
- Senhores. os catholieos mineiro~ t~rn neste .humilde orador. 
um sp~pü11!~n: aléiT1' de rnuito tolerar. te. é um pouco fanatico~ 
pela:: .llüeruades ... 
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·~· o qúe dese}à.mos é o di~eÜ~-~Ó~1n1um; fóra ~o-in- as >odio
sas excepções. Nã·o queren1os o .. banimen~o dos: Jesuítas~-. a · in1~ 
J.)osição do casarnentó · civil obrigatorio;·-nem a· secularização · 
dos cem~erios ..pelo modo decretado pelo Governo Provisorio. 

Conden1nan1os~ como· danmosas ·á Egreja~ as leis· de n1ão · 
,1norta~ que .collocan1· o Esta-do. -na· posicão· do salteado!'. no
e turno. a rodear os ·e-onve1ltos. esperando que · 1norra ·o ul
tinlo :frade para ·arrecadar os· beris da ordem. ('A'pa7·tels.) 
· Queria qu~ a Con~tituição tivesse, como collaboradores~ 
l'Ppre-sentantes de todas as classes .. .' 

\rüZES - Te:m; ha a~qui 11otitores~ con1n1ercíantes~ indus-
t.riaes. etc ... :etc. (AtJm·tes. ) -

O Sn~ BADARó - ... · queria que a nossa Constitui cã-o 
Jos~e obra de todos os brazileiros. · 

O· (flltJ vejo predominar no · Congresso é o espírito irreli
g·io~n (Aporte . ..:.) . E' un1 nnl.l p-:H·a ,., nosso pniz. (Apa:rtes.). 

D~L\ yoz --· H a tolerancja. 
1: ' .. ·- ..... • ;;;_-() Sn. BADATW - Nao ha tal. ~l a~51n1 fosse. ctevü1n1 nla-

nif'eBtar-sc .áeerca d.e tudo o nmis. eomo se manü'estmn :!cerca 
da cleg-ibiliclade ~d,)s cler·igos. 

r_-;-_~!. ,~Jt. HE.Pf1J::sr:x·r~\!XTE - ..:-\.inda niir: :ClHJgámn:S ú di~
eus:::ão d1~sses -assm11ptos: a seu tm.npo o S1< ' Deputado vcrú 
que ha. opiniões· cont.rarjas ao que dispõe o projecto d0 Go-
vernD. -

O SR. J~.-\.).JOuXIJ~R. GonoFHEDO ___ · V. ~x. está pi·ejulgando~ 
'-CJo_SR. B.:\.D~·\RÓ- :A. n1édia da~. opiniões. aqui: está. entre os 

heterodoxos e o.s cln·jstãos á n:wderna. 
Ul\L-\' yoz -- Que ,quer dizer · is.so ? · · 

O SR. BiDARó --:-::;;:Quer dizer: um índh·idno se1n crença 
Derta~ con1o o penultiroo: orador _ que occupou __ esta tribuna 
hoje~ o Sr. Seabra~ que vai á Egreja. por. noite de Natal, pedir 
inspiração a Deus~ e~ depois~. approva a violencia do casa-
mento civil -obrigatorio. (A. par-tes.) ~ _ -

·· Si a Con.stituiçã.o fosse obra plehisc:itro~ia; todos- os brazi-
10]J·os co1Jaborarian1 nella~ seria aceeita por todos. (A.pa1•tes.) 

O SR. J ... A~ror;xrER GonoFREDO -- Seria un1a con1edia. 

O SR. N'ASCDIENTo- Seria a outorga da carta de Pedro I. 
O SR. B~\DARÓ - .Como é edificante isso tudo ! ~ 

:Os representantes_ do povo corisid.erando o povo come
-diante ! Em un1 pajz ·de suf1'rag'io tuii.versal n::tda se pódc jn1-
põr ao povo sen1 o seu voto. · 

Dizer-se que o plebiscito é un1a co1nedia é injuriar o 
povo. Q':le o Bra:dl u~e bCJn ou -m·al do .cJireito que lhe per
tence: n1nguen1 deve qner2r ar·Yorar-se en1 seü tutor. (Tro- : .. 
~:a'ln-se 1n1l:l~to.t;; O.JJ((.J-UJ.x.) 

Os nobres Depu ta à os não · são logicos ante o suffragio 
universal. .- · .. . 
_ _ · Nós~ os cathol1cos brazileiros~ dizen1os con1 . todo o en
thusiasn1o: Nunca, . en1 caso algum~ fugiren1os a u1nJulgan1ento 
~OJ?U.lar; en11 to(jas as nossas causas- queremos o povo -para 
JUIZo~; -
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Vêde bom:. onde ... está.· a.: V'erdad.eirá .. democraeia-. -~ .• · (Apar-.- ·· 

tes • )~ . eleit<>rado. actual nãÓ approvaria este· iníquo.: projecto· 
de_ ·Constituicão.. · . · · . · ·· · · · ·· . · .. ·· · ·· · · 

.... -· . . . .. . . . .• ... .. . 

UM Sa. 'REPRESENTANTE_ ~ E teria competencia? 
O SR. · BAJ')ARó --...:.·!Não; ·disse alguns amigos que. desejava 

re;;>r.esenta ·O iJOV:()~ e, abaixo de .Deus, elle é c · uni co soberano- · 
··· . Ul\r SR. REPRESE.:.~TANTE - •:Mas não para I·egí.sla<r directa- · 

mente. · · 
O !SR. 13ADAR6 - Neste caso podia legislar. Ahi está o 

. ~xemplo dos cantões suissos e de alguns estados an.glo-am~-
ricanos. · · · 

O SR. lVIATTA lVIAcHADo .,._· Sabe V. Ex. qual seria ·o re-
sultado? · 

E' que a Constituição serh. appr~vada sem emenda. '(Riso.r 
1Q SR. BADARÓ - Fica.riamo:; satisfeitos si a nossa con

den1nacão -viesse do povo, e . não correriarnos () r~sco.. . · 
O SR. 1\fATrA 1\f.'\CHADO , - ·E os:- bispos não seriam ele~ 

giveis. · 
O SR. BADARÚ - , ••• de dotar o paiz com uma Gonstituí

_ção que vai· acarretar, talvez:- dias mu~tc tristes para <> .Braz i!.: 
· (J'.."áo apm~ados; apartes.) · ' . 

O Sn. NASCil\!ENTO - Modificada convenienten1ente. será 
uzna boa obra. · 

O SR. BADAR6 __.;_ .. O Congresso deve comprehender ~. que a· 
elemento catholico não- é fermento de· desordem ~ · ·~ . · 

O·· padre brazileiro é um brazileiro como qualquer de . 
nós; -na .• · maior parte. dos casos é nosso irmão. nosso filho, · 
nosso parente. · ~ .. ·· · · . 

lO SR.- AuausTo DE FREIT.Ú; - DeYemQs charoar . ·~ padre 
J.?ara o .serviço:· ~.o Exerci to? · · . 

O Sa. BADARó - Si com lealdade o Congresso. der á Egrejn 
tudo que el!a justamente reclan1a~ penso que. seus renresen
tan.tes não quererão fugir ao cumprimento dos seus 'deveres 
civicos, regulados por lei adequada. 

O SR. BEv--TLAQUA -· · Apoiado. Todos os direitos acompa- . : 
n b ados de todos os deveres. · 

O .SR. BADAR6 - M'as o ponto que devo frisar e do· qual 
propositalmente me arredam é o plebiscito. .. · .. · · 

Si· a Constituição fosse sujeita a um p1 ebisc] t.o, seria un1n. 
obra .r"-:onal. . · 

O SR. IvL\TTA MACHADO - Diriam que seria approvada nos 
proprios termos da proposta. · . . .. 

. O SR. BADARó - E~ possivel que fosse approvada nos ter~ 
rl1os da. consulta; n1.as, em todo o caso, não terian1os o di

. re!to de reclamar~ porque deveriamos proceder á approvação 
de trapalhos prep~r:atorios .. fazendo.· predi.~as popul.a.res para 
encamtnhar o ,esp1r1to publico~ . . .. ·· .. . 

Neste terreno 6 que os catholicos quereriamperder a ba-
tt~ha! · · ·· 
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. · - Ó s~~ NA~:àu.;.~: ~ Mas rião é ~ ·~·ov~;:~~~ ieiÓ d~ s~llS / -
r~pz.-esentanteS~ · que -está, áppr()V3.I14()~ __ _ a _,c_o~t,í~~~p?· ~ .. ;~ - - ;: .. . . ·; . 

·>· .. · : ~<{si\. :BAI>~ó :;: _:- <rssó · ~--.--um:-~ modo ; 'd~··: dizêr; .·que :_:nem.·.::s_e1ll~-... ~ .... 
·. pre· corresp()nde_,á t:ea~id_a{ie .clfls · cousas~ - ·.·· . . ~ - ; . - ~ · ~ -; ' ' :. ,· .: . 
. . · . ·Si. o povo · brazileiro estivesse nesta :.Casa, palp1t~nt~ · como 
. está no interior do paiz, ·a p!:>~ _ sal.liri~ .. - .~~!.fer_~nte. _· . :: ~ .· 

O Sa. L . .U.Íou~Im Gooo~o --~ A ·ob~à. Iião .. está. . con- ·, . 
cluida. · · . · · · · · · .· · · · ; · · ·· · ·· , . ... · . : :: · ~ ---

ú SR:. R4.oÁR6 - .O Cong.resso tem. pér!ilbad-o o ._projectQ 
constitucional. · (ltluitos não· apoiados.) · .. 

. o SR. NASCI~iENTO _._ .. Já·· soffreu · ~arias· · modifica~ões .' ... . 
' . . . . .. 

O SR.. BADARó - •Mas o que desejo .preci.sar e ass.ignalar 
. é isto: .a Constituição ·será obra duradoura ··Si .reflectir a 
crença da ·maioda dos brazileiros. · . · . . 

tO clero é un1 poderosissimo elemento, un1á. grande ·força 
social e política no· BraziL ·· . . 

O verdadeiro republicano democrata. aquelle-- que deseja 
a paz,; a ordem é a permanencia das instituições republicanas · 
nest~ paiz1 não deve excluir da communhão · esse .. poderoso 
elemento. (A.pw·tes; .. . não apoiados e apoiados.) - · 

Não ·tên1 razão . os :1obres repre~entantes: não estou .fót;"a 
d3. ordem. . · :; · . · · 

. O . Sr. Presidente, . no dia em que -annunciou-a discussão do . 
capitulo I e parec.er da Commissão, não ·precisou o ponto do.: 
debate~ deixou .·todo o parecer ao nosso alcance. 

· Portanto, ri.ão estQu . fóra da orãem .· · · . · -~: · 
·- . ·A Con1missão: foi chamada a emittir sua opinião :ácerca . 
deste projecto_; · corideriinou · a formula: alli. ~estabele~ida _par.a · 
impor o casamento c~vil. mas· aconselho:u · o Governo a . man-· 
ter a precedencia . do acto . civil: sob . a_?· penas comminadas no 
famigerado .e impolitico .decreto .. do Sr. Camp.ós Salles ~ - ·(Não_· 
apoiados; ·apoiados e apartes·.) · ·· · ::.. · . . . . . · -

. Para mostrar que tenho razãó! vou ler , o que disse a ,Com- · 
n1issão. Não oostrimo emprestar . opiniões a ninguem ~ . 

. Orá, eis aqui. o que ·;disse a. Co~issão:· ~O art. 72, § ·4": 
da Constituição. s6- reconhecendo o· •· casam'erito civil! declara 
que este precede1·á sentpre ás ceremonias religiosas de qual-
r;ue7· c~llto .. · · · :. 

Essa e:dgencia tem perfeita justificàçã9 na . actualidade. • . 
visto como o casamento. civil ·é ·um instituto novo entre nós 
e cumpre que a lei acautele ·interess·es· de terceiros e a boa .fé 

·dos proprios . conjuges. -Como, porém!· essa ~medida é.· por sua · 
n_atureza . d_e ~a~acter provisorio .e . importa ··uma restric'çfio·_ á ;i 
b.berrlade tndtV?.du.al~ deve cessar ·d.esd~ que tqnha penetrado 
na consciencfa JJOpuJar· a convfcção -·de que~ - perante a ·lei. só · 
o casan1ento civil f6rma e legitima a familia é con·fere direi~· 
tos éivis .» · · · · · . 

· -A Commissão~ portanto, condemnou a .obra do Governo e. 
confessou que -o casamento civil ' obrigatorio~ .. só por n1eio d2 .. 

··· v.meaças e de . penas···se implantará · em nossos costun1es. (Ntto •. ~ ... 
c.::poiados; apoiados . e apartes. ) .. · : '• . . . .. .. ·. . . -~ . . ' . . .. ~ .. ·. . . . . . . 

. . · . . -.. ~ o SR. L AT.iRO . 1\iü.LLm-... . -v~ . Ex~ . está .dando·. uma inter~ : .• ·.: . . 
· · pret~ção contraria ás ·declarações' da· ·comm1ssão. · · ·· · 

o . M < .... · .: ·- . .. _ ( : _: . 
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> :·_: . --__ . --~ ·o sa.·.: B.:\i,.~ó. ~ :A_: -i~t.erpret~cãé> '.qú·e .J~u. ; ~pDli~ço : é ~.- esta·; · 
· ._··. <~n1. regra ·o . 'iht~rprete_ :nãO . de~~ e . esperar:.I?ela __ --~~plíC?aCão do · 

·]egtslador nos __ casos. obscurp.s~ ·.oorq(le, . qua.~r . s~.rnnre . ·an<!_aE!~S ' _ 
. :intet,_:n;etando· ·leis -C-ujos-aúc~o.res já Inorr_a•am· h_a ·Iongos· a_nno-s. 

. o ·SR. LAL~o·· ~Mür..LER - - -~gora. felizn1ente: o .. legislàdór · 
· csfá viyo·: e explica a: · v~ Ex. o seu' pensa1nento: :e V. Ex. _ p 
eontesta. · ·· · 

o ·sn.. BADARÓ ' - Eu leio de' novo o parece~· da ' Conln1is-·' 
são, para· o Congresso .,•er que a Con)n1issão confessa ingenua-

. 1ncnte que o casanwnto civil obrigatorio in1porta restri~oão . :í. · 
li-berdade individuaL alén1 de estar . n1al a:cceito e re:_3udiado 
pelo .. paiz jnteiro. · _ · · . 

· Perante os verdadeil·os principio:;, o ]í~gisladm· deYc evl
. tnl' legü:;lar de -encontro aos co-stun1es do ].)OV9. 

O C.ongresso '\'ai Jc~ri-;lür para o Rl'azil ·e nfio par·a a Repu
l1licn. ·de Platão. A~ ag·uas de un1 rio leYam :.1 eõr e c:1 :;;abor 
fl:1;:; nwra~ por 0nd.-. pa:--::.."l'l-:1·. A~ lei-5 que não · forern urna ~r
J'loresceJJcia do Jne!.o ~oeial n1~rTei·ã.o petri fi_cadas nos ar
(·hivn~. OB pcJ\:6~ f\XÍ='t.t~m~ c::-cr(·\~cu Si"\n1ondi~ (i não f,wan1 üS 
!e.gi~h\dm·p-:3 quê ns t.-rNti·a:n. .A ~ociedadc ~~~ que fa1. o Jegi:.:
lador: (.1 lee-i~l:.llh11· não eríde faze!.· a soe-ierJade. nent r.c":n-.. '-• . ~ . 
tr·ari;tl· o :seu ~enio. a sua hbtof'ia. a~ suas· aff~i(:0~. 

· . .:\. . __ obra 1lr; propagandj~La •? n1u Ho di1IcT·•~nt:('. rla. olH':l d(l 
legislad•)r·. Si .querem 1nudar n . llO$Sa const.ituic:;ão . sociaL co
rnecen1 a propaganda: . os philosophos~ os padres~ os pnhli
ri~t.a~ t· os jnrnali:õ:ta~ que hnpluütcm ~-nas jd~as na ~oeh.•da.d(•. 
onrle o le~d~lador· dévt~ i r· enconf.ral-a~ ::una.dureeidas. ( 'l:ro
t:O'JJJ.-se ~·r•ptJiidn.~ (! r.·o.l.m·o.<u!.'i o.pm·l~.;;. i!pniados e 'i1fÍfJ apni((-
"l{jJ ,.. ', ' '' ' ' . (.•. •:t . / 

- O . GoYerno .PJ·oYism·io elu.udicou . 1110 ca.sarnento . civia1 . 

coni.o · ~n1 . ou t.ras · rnutP-rhi~ df:\l ü:açlas. · · · 

. . u;r Sn. REPRr~SENT.\NTE - En1 -~que _1!. . q~JC o eagan1rnto 
civiL= eon1o ~?~t.:í - estabelecido na Con~l.itu ieão~ ataea. a lih~r-
·dade.: de cônsdenc.ia? · · 

·.·· · - ~0 SR.·: B;\DARó - · X o ~l"l!gn in te .ponJo :_ para o~ . eaf holico:; . 
rxL~te disciplü:a a rt?~pPito~. a qunl P]~~voú o con1.J'a~to ;i àltura 
de ::;acr-:Jn:tento .. T<i se v•~ que~ u.lém dos cffeif os r. h: i.~ rlo r·.a:::.a·
nwrito~ ell_e tem. a Yirtudc rio sac1·an}rnt.o. · · 

... 

·G:'.L\ ~~oz - P('ran I r _a Egt•f•ja C:atholica. , 

O ~R. BADAnô - Si pcr·ante un1 notario. encar.regado -do 
ca~arnent.o ti vil~ · appa.r('eCn1 incliYiduos . que não c~Lfi.o pr·cw:; 
a él'Cnta~ relig;í()sas qu~ d isponhan1 . ol11~ig:atorinn1ente ~obt.'l! 
,:t n~aleria~ nada. n1ais -racil do que · fundarem a ·r:tmilia $c•
gundo n~ pl·cct~it.n:": . da lei ei~vil: mas.- si esses iridividnos são· · 
catbolien~. 1<~m de obedecer .nos -l)l'ec.eltos da sua religião~ . · · 

. . O E~l.ado li5o deve pertt~rbar a paz das consciencia.s,- ra~ 
zmHJn f"XigPncias qúe colloean1 ós devere.:;; do fiel em. oppo
~í(~ão a.o~ d~Yt~res do ei·dadã.o. Para ,, cat.holico. a unica ver
dri.d(~h·a .ran1illa · ;o.:c funda de . eonformidadé com ·as disposi~.:õP~ 

· tridenUna~. Ah~nJ dist.o·~ todos os povos - que · com-prehc.ndPn) -
l.1en1 estas maU'rins~ acccil.an1 a runda<,:ão da fanJilia pela re
Jigião. e pelas lei:': eivi~. Para não ir mais longe! ha~ta olhar 
pa.rá 03. E::;tados Unido::; .do Norte~ (~4partes~) · ·· ·.- ·· 

· Xo . BraziL os · c~asan1eutos entre c<Jtnolico.s deven1 . conti
nuar a .~er celébràdos pela f6rn1a · - estaJJ~lecida pela Egreja. Ca.;. 
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:-: ·._ .. Ülbl}ca: ·. OS casanient~~ eittre·: -~essoas ·rião· caiholicas·::e cO ·. mixto~--- .. : 
. ( eiltl·e. -i~ai~te : c.áthàJ fea .. e'. acat~~ o 1 k;;t) d-1 ~\~ein· s~r. e~l ebrados por·· 

- -- escrip tura :, J)Ublica} ,· con1·o ·rneros ·contra_ct<>s ~ ci:vi s ~ > · {Apa?·ü}s; 
ri.po·ia/los e não :apo'iadn.~ ~ )' -' . :. . . . - . . . . 

· : Si o Estado oppl-in1e ~t conscieucja :ào indiYidúo~_ cr~êa pára :. ·· 
_clle uma posição . _violenta; ·ü _individuo ha de s~r. neccssaria- · 

. 1ncnt:.e~ ap,Jstata .ou . crimi1-:úso.· · (0 :orador é -i-nterrom,Jlido pm· 
lanto.~ apartf:s, q:ue ~'J,iio . se pódf..~ owi:{y ,;., :na. ?;o:;.) · · . _ 

. _ Jlcsponrlo·: o assenln da. _mateda;· para os ·catholieos. é~ ex- -. 
clnsiYan1ente. o ConcHio de Trc1~Lt). (.4partes -rr::petidol~. ) -

0 que quero ~~ 0ousa mui.io faeil de concecter-se; que-i:O 
dn.r ao poYo l~is que elle abrace con1 enthasiasn1o_ e -seja. o 
J-;rjnH~iro a velar pela sua execueão.. (A.poiado.(;.) 

Tl'iste dc't ·legislador que ' precisa. arnparar as suas leis 
eon) a p()nta da::; .ha~~on~las! .. .:\ ' ' ioleneia 6 a majs rn·r.c:iria da~• 
:H· mas. 

Ü:\lA Yoz .-. - Em qne é qite n prn,iecf.o priva o catholieo 
do ea::-:amcnfn l'P.)ig-ioso? · 

"' -o -~H. lt·\D.\Hc', · --- - Não impede o ael.o l'f'lig·io:;n. mas ~'•hl'Í-
ga. no neln e:iYil. _u qun eoni'l.il.ne vit"th.lçii.l) flagrante da libc~r-
dad" individual e '-~spil·itt1al. · 

· t::\L\ · ~\'(!Z - ·-· 0 ·tasamen.to eivH ·· =c! p~u··a ga·l'antir 
111 i.J ias. · 

as· fa- · , 
''t 

O Sn..- BADAÚ.ó - ·Isso· é · unia chapa; porvcJ.ll.ura. -as t'a
ndlias ae:.uacs ·não ~slão g-arm1Uda~~ apesar de tm·c~rn ~_ ido 
fundadas scg:undo as leis da Eg:rcja-·? (.4pr.a·tc.~;. ) . 

Haja · n -- c:asamcnto civil vara · queni .qu1zer~ e cont~nue o· 
cnsan:tc·ntr• en.lllolü~o para os catho1ic-os. (.4.1Jarte.~ ._) . . 
. x,;s todos -que. ~1quf estaJ11os ~sbrüos filhos de ·casae~ que -
se fot'nlaram perante : a Eg·reja. · · . · .· · · · -~-- · :· · . . 

u~r - SB~ . RE~>RESJ::~TAR~~ : -::-: .Imagi-ne ... v. : Ex .. um -~rotes
- i.a.nte~ un1 musuln1ano e un1- · cathólieo que se queirarn ·casar . 
. __ Pergnnfn : Qual ~los ca::;amentos clcv;~ prec.edcr? · _· .. . ___ · .. 

·O Sa. B .:Ü)ARô . -- l\Ias não é essa a quest-ão d·é que trato. 
· O ~n:;s~ro ·sR; REPRESEXT~\NTJ~ ._ -~fàs pern1iÚa -qtie .. eu 

:!cnhc ·o n1eu raeiotinio. · · . : 
O 'Sn. J3ADARÓ ·- · En não· raciocino erü di.r-e it.o civiL E' 

uma maf_.Pi·ia. po~i_liva:le{fr:úi 1t.abein-us . ..:\ntl.~s . .-J,:ste reg·imen 
appn_e,~ciam destas hypothes<~s e aehava-se 1·r:·merlio para ella.s . 
nf> nosso DireitO. · · 

-· 10 S~-: .. j3:\J~BOSA · LDL\ --· -· em·), o' .V~ Ex._ sabe; o· Sullabús 
dccltu·a úqucillcs que pr(~g·arn · a ~obera.nia Ô(• páYo:- .4.nalh.e-
ma sit. - . · · . · 

. O SH. HADAHô ·- Eu ainda não fali-e i 111~ S!Jil.ahu.~ : mri.s f1Pln 
apar·tc do nobrn r•~presentant-e Yrjo que .-; · posil ivisl a n~ vor-
htnto. inimig-o do Syllflbns. · · · 

O Sn.. EsPJRtTo- S~\NTO - In iniigos rlo Sylla.bus sãn .os . 
amante.;; dn. liberdade e da to1eranda. 

·O SR • . BAD.:\RÓ ·-_. -. Senhores~ estou aqui. fàllando para . 0 
poYo, ·e_ referindo : aquHlo_ que se· a.ppl·cnde nas escolas. · O que · 
é verdade é :que -estanlos ·aqui fazendo -leis para a lua. n1as . 
não pa~·a a terra brazHeira . . (Contestações 'Vehe·)~te·ntes.) · -. · . 
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.. ' . .. · Sen1Jores • . si .tive~semó·s . -e~tatisti~~a-. reiu.I~; __ ::h~ViailliÓ~ -- ae· · 
.· ··· ver: ~qual . tem: ·sfdo'=· ·o resultado do casamento. civil .entre :nós. _ 

Em·· cidades importarit.es ·. e. ,populosas . .. têm-Se .-.::feito::· dois: :·,ou 
. . tres·: casamentos; :e .. isto~ •mesmo .=entre··.praças '·de ::prêt; : ·que ~ são:' 
.em seguida elevadas a sargentos. (Apartes.) ·E' _,.o._ .. facto . in-: · 
contestavel. . . · · . - - ·· · · .. · · · -: . . - · . . . . . . . . 

Pergunto: Porque é . que: o PosHi·dsmo. não .está domi
nando no pai.Z, -apesar de toda· a protecção : officiaJ 0 das prà-

. ticas -intelligentes de -seus directores? : .. · · · · 
. Porque ainda· não .·.conseguiu· ·calar · no animo dos brazi-

Jeiros ? · · · 

. O SR. BEVILAQUA - E' porque, para ·ser-se · positivista, ~ . 
preciso ler uns volun1es grossos . · 

O SP ... -TosT_~ -- Laffite disse em Paris .que a · Dictadura 
eE:tava compromettendo o. Positivismo n·o ~razH> 

:Q ·SR. BADARó - Para condemnar~se essa seita absurda. 
(Contestações) na oJ)ra da Republica. basta olhar-se para a 
nossa bandejra. onde se encontra um verdadeiro . attentado 
contra ns nossás tradições. (Contestações.) : . . 

O povo nunca entenderá os lemn1as do Positivismo; c 
~em ' Iérá os grossos volume$ d-o Sr. Bevilaqua. (Riso.) 

Para o povo ser feiiz basta o :Se·rrrião ·'da l.fontanha, que 
até as crean~~a.s comp:cche:c:den1. · - · 

· Eu· sou n1uitõ tolerante~ n1as olho con1. profunda -magoa 
para. as n1aculas que o Positivismo · ten1 imprin1ido na · obra 
da Republica~ C1·iminosan1ente lançaram ·em·- nossa bandeira . . 
um · distico que nH.o quadra com as nossas idéas . {Co-ntesta.:.. · 
ções) ; ~ÓS eran105 possuidores de uma bandeira. que era O 

-sv1nbolo da nacionalidade .. brazileira e não da Monarchia .· 
" · Essa ban:rleira. · tinha· J.u:na tradição honrosa .e uni :tecido 

de glorias (A .. poiados) .- Sup.primissen1 o que nella· e:ra incon1:
. pativcl ·com os symbolos :._dQ, __ nov.o . regimen. mas ,.não ·insere..:. 
•ressem- (facto virge.!n entre todos os · pov:os) o distico" __....; · Or~ 
_dem e Prom·esso. , ·· · · · -

O SR. BEVILAQUA -. - · V~· -Ex~ · quer len1ma mais djgno. do · 
que esse? . 

··o Sn- ·BADARó - · E.,. un1 lemma ·como aqueiie que o:: nobre 
Deputado len1hra aqui todos os dias aos seus collegas: - l:-ivet 
tfs claras. (Risadas) . · · 

O Sn.. BEVILAQl:':'A -V . . Ex .. repeli e isso ? 
. O Sn. BAn.wó - Eu apenas. quero é que . a doutrina não 

se.ia . imposta · ao povo.: brazileiro (fi;,artr·s); os nobres Depu-: 
tados· transforn1en1-se en1 apostolos~ saian1· pregando ·a· suâ·· 
doutrina a todos os povos~: c.on1o fizeram os semeadores dq 
Evangelho~ mas não ::1proveitem-se do :POder ·das arm ..... s . para 
impor ao paiz aquillo que elle não quer. (Cruzam.-se tantos 
e. tão vehernentes apa1·tes~ que niJ.o .. se ouve a voz do orador. 

O ·sr. Presidente recla·rn·a attenção.) 
Estas e outras nrovocaçõcs é qnS?. . têm · impediàó ~qhé o 

povo bi~azilciro~ de::;de as primeiras até ás ultjmas. cama:dns~ .. 
corra. a abr2çar a bandei.!'a · republicana. · · · 

o Sn.. NASCI].IENTO - o que' o . nobre Deputado queriél ~! 
que_, expe!lida :1._ ca.sa .. real, ficasse. tudo n:!. mesmn.. · · 
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" ·-o sn~ _ EsJ?IR.rtó-s~~To ----. · Qu~ria uma: Republica ' só ~·no-:~ 
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nome. 
·· ·. n SR. BADAR6 ~ :A-:ünica ... . superioridade <lá<: :B.epu1Úi~a- é 

·· sobre a Jvlonarchia é. a · elccti\.~idade- do·<chefe supremo, · bem 
• .. entendido, de . uma JVIonarchia . constitucional repr.esentaLiya, . 

como à da ·.BeliD.ca. . · · ·· . . · . . · . · ~~; . 
· Eu não queria;· e não quer9~ nó,~i<:iages p_ar~ o _meu_ paiz .. 

Temos ,achado sempre facilidades para as . grandes em
presas patrioticas~ A aboliÇão · do elemento servil, por exerr...'
plo, fez-se entre hymnos e flores; ninguen1 se levantou con
tra ella, apesar de ter sido 1,ealizadá de um modo incompleto. 
(Não apoiados e muitos apartes.) Foi . . . (Continuam -repe-
tidos apa'rtes.) . . 

Mas não desen.terrem-os o passado, eomquanto ha poucos 
dias o Governo se lembrasse de ir me:x·er nesse ce1niterio da 
escravidão! j:i esquecida, talvez tendo em vista... com a 
cremacão do archivo, apagar a origen1 ·dos futuros fidalgos 
brazileiros. Unut folha desta Capital, e ·das mais conceitua~ 
das, chegou a insinuar que · os mesm-os indivíduos qu~ no 

. tempo da propaganda ·abolicionista" annavan1 a· popular1d.ade 
dizendo-se fHhos e parentes'· proximos de êscravos ou ex

. escravos, tratan1 hoje de ap.agar a n1emoria gloriosa .de seus 
illustres avoengos .. ; (Apartes.) 

O. SR· BEvri ... AQUA -· Isso não é novo; tive , a honra de 
propor ~ cremaoão, no _Congresso Academico 13 de l\:Iaio . .. 

UM SR. B,EPRESENT • .\J.~TE - V oi temos ao modo inconve
':l.iente por que foi feita a Republica. (Ha outros · apa-rtes~ O 
Sr., P1~esidente. [ef; som· .as. campain,has.) · • . · •· > · 

o SR.~ PRESIDENTE - :Prévino :a~ nobre Deputado que 
'esta dada a hora. · .... ·. · ·· · · · 

10 SR. BADARó .-.Senhores~ a· pre?iQ.encia ~me previne que 
.. é ten1po de. pôr termo a estas_ despretenciosas . considerações~ · 
e vou abandonar a tribuna fazendo appeHo sincero aos. nobres 
Deputados: si quizer..-rios dotar o Br:11iJ com· unia obra du_. · 
1·actoura e que possa felicitar _ nossos · filhos~ t.enh_an1os sem- · 
pre ante os olhos as cr-enças e os costumes do . povo ibl.·azi-· . 
leiro. Sinto-n1e UsonJeado co_m a atr.enção que me tem sid0 · 
dispeP..sada pelos nobres Deputados. e· é confiado nella' que 
:a co esta ·confissão dolorosa: penetrei nos are anos inscnda-

. veis da politica revolucionaria., e vol.t~i de 1~, co~ o Dante do ~ 
seu Inferno~ perturbado pelo que v1 · e· en.tr1stec1do pelo . que 

.adivinhei. . . (l!iuitos apoiados_: 'muito bem; mu,ito be1n. O O'l'a
dm· é curnpri:nventado: pó'r todos os rep't'e~entantes presentes.)· 

Fica a discussão" adiada: pela hora .. ··. . · . · · - -
o SR· PRESIDENTE designa para ordem do dia de ámanhã 

o seguinte: . · < · · · 

1 !1 parte (até 1 hora) - Discussão do requerimento do 
:Er. 10'iticica. . . . ·· . 

2:a parte - Continuação da 1 n discussão do capitulo i o 

da seccão 1 a; . . :. 
1 a discussão do capitulo .. 2° e dos seguintes da 1 !l .secção 

do projecto de .Constituição. ' 
Levanta..:.se · a sessão ás 4 · 112 hor.as àà tarde·. · , · · ··· 
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-- · . · ~-\'o tnni o-rlià. fál-Sf.' a. ·. chan)a~\~~ · á qnat· rr~sj1o~1dêú) · · n:; 
.- S.rs. PI·uclentc de jlot·a.e:;~ ~ ~1attà. 1\Iachado. Pae~ de Ca.rvaJlw;>_ 
Eâo:irâh · Grmr~a.r·his. ~ -. Co.~ta. ·Rodrigues; · J:.-'raneiseo · :\Iaclutdo~ · 

· · ·LeoY1i:-iÍdo Co~clhÓ; -· .J o:iqüin1 ·-·sm.·n1ento. · I\-Ia:ncw~l: Bht"tlL::l. ·: ' A n~ _. 
l.rmic\ ~Ba<:-nu~ Joaquim C1;uz~ Cnliha .Tnriior~ João PNJro~ Theo
c1neo J.lúche~iJ. · E-Jy:;~u 1\-fart.in.s • .. .Joaqnii:n . Catunda~ ]3('zerr·a d.~ 
AlbtHJil«~r;que · .Tu_nj o r. .J ofw Bcrna1·do~ · .. OliYeira . Ga\são~ .To::-ê 
Secundino. AHúll;O C<ú'alcantL Firmino ·da Silv~i.ra:· Aln1eida 
Barretn .. To sé Hygh10~ •.rosé Süneão~ .Frederico . Serrano~ .PedJ•tJ 
Panlinn. no~a Jttniot·. Cnr})Hl f> . Caiilpn!; ·. ThonlêlZ Cl~liZ. \ 1 11•..;... 
gilir.i J'!an1c.i::io~ D(11ning0~ Vic·~-nt~; Gil Goula'f'f -~ T-:ap·rr< Bra7, 
r.ar·rwi r·o. · Campo~ Sal] f'5. Ubaldino do ..;\ maraL ~nnto~ An
drade. GciH'l·n:;;o ?cltHY(ue.~. Haunno Horn. E:=:teYe::: .Tnnior~ Lujz 
Df~lnhinn. · llamit·o Btw6~1ln::.. Pjnhe.iro }fu.cllacl'J~ . Julio Frofa. 
ErltÍ·m:rlo : \Vaudenko1k. Saldanha Marinho . .Toaqujn1- de Souza. 

· BilYa Can cdo . .. Silva · rPu.r·un h o:::. .Joaquim.· l\ftn·Unhn. ·. Pinheir.-, 
G-u~de:-. Uchf)a Rníl1·h~ne~. IncHo do Bra'l.il. Lauro Sodr~~~ ~Pr
t.«~defl.o. :\~iná ·Ribeiro~ .· . . Gant.ão. Pedro CJwrmánJ. MaiJu J3n:.. 
edh11': · Cnsimiro ,TútiTóJ~~ n.oôrig·ues · Fc~rnanrlés. .-\nrrí~io :F;c.~-
. lho~ Nogueira P:arânaiuá~- ~eEolf. ~Pir~s Ft)l;rP.\l·a. 13<1l'l)(J~n 
.Lima. Bezeó:·it .'.Jofío l .. ope.;:, .Jn:::l.in i ano Ser-pa .. Frederico Bbr- · 
ges .. :os~ · AY_eliú'o. ·Jo:':t'! p.,~vi1at11.1a. Gm1~;ain . de Lag:os. ~a5-~ -
ein1enf.o. _-\hnino Affon.~t) .. Pt~di·ó Velho. ::\H~ueJ Cn.s1ro . .:\n'"lú
r·inf Ga1·cia~ . Epi i·.at.io. Pedro .. Americ.o~ . Sá .:\_nclradt?.. Retun1ba. · ·• 
Tolenlino . de · _ Carvalho~ Rosa ·e SilYa. . .Toãn Bar·halllo~ Gon- _ _.. 
çalY0S .. .- F'errfüra, ..... 'A.1rné1da · .. Pe1~nam:ln.1-cO ... Anrlr'é .-. -CaYàl~~anl-1; · 

· .Ra,;;nimido -Baúdei'ra. :Anliibal'· Fa:lcão. !Pereira -de J.:..vr;a~ · .Jóão · 
·. de~ Siqüeii·a~ .. João_· Vieira~ · ·Luiz de. Andrade~ - E~pirito ·sant-a~ : 
. Bella'rmjno Carneiro .. -,:J?ontes'- de -:)Ijranda. · ·,OitJciea~ -. Gabino·-
-.J3~~o1Ho. -- t~~o elo - Prado~ -- Oliveira Valladão>·F~lisbeno Freire~ .. · 
.. Ang·n;;;to . de · F"r~itaB. : .Pau la -~rgóllo~ , Tosta~ ,' Seabra. · Antonici . · 

: ·- Eu.;;-:,~hio.- Zé.~ ma. Arl:lnll' Rios-. Ga1~cia.: ·Ph·es. _l\la.eco1i11o l\lolih:l. 
St'i:nl.0~ Pf~reh·a·. Cu~todiô de Mclio. Paul<t Gui1narães: MHtnn.
Amphilo.phi~>. Fra.n e. isco Cerquc_ira~ Djonysio Cerquei:ra~ Leo

- vig·i1dn FilgJ,,·i;·a:-'. B::n·ão de Villa Yi{:.osa. Prisco. Paraiso~ 
Moniz FrC'ir!.!~ .· :\t.hc:ryde .Jnn1or, Fon~e~a. (~ Si1va~ l\ilo Peca~ 

. nhn~ :\Janhãf:'~ Bal'r-rfn. .Joaqn im Breves. Virg-iJjo· · .P~s$ôa.~ 
Franca. Cnr-'\~allJO~ Lu h:· l\furat. Bapl. i~t.a rfa Motta: .Frôes · da 
Cenz. Alcindo . Guanabara. E.1·1~o Coe.lho. · Scu:.1Pà.1o F~rTaz . .Ta-

. c~que~ .Ou:ri·QtH:', .:\risfHles Lnbl\ · .Fnr-quim \\-:--ern_eck. -D01ningos 
.. Tc~uino~ Th(\rnaz Dclphino~ Bádahí. J?aeit'ico . ~Ia~carenhas. · 
Galwi<·l · ~\ag:.'l.11h-ã,·~. l ... 1!nn~l F Hhf1. · Fnn1eistc) · Vt'fga. · ·c(:~tá. 
Senna.· J ... an10unier. Gonenlves · Cl1<1VPS • . ~\..m c.rjen. Luz. · Dutra 
XieaeJ,-,. - J~~er:i:,~ ira n~~belln. Manoel Fulge.ncio~ .A.Sf·.olJ)hn Pio, · 
Don1 i ng·-o~. Roc-ha. CíJ~ta )lar.bado~- Drn11in.go:: Porto. Co·rrêa 
Hat·e1Io~ Huenn de Pai:va . .Jóã(• .Lujz; l\-farrinho Prado .TunioJ:. · 
Ber-nardjno Campo.s . .:\loracs 13niT05_> Domnigo::: de .Moraes. · 
A~lolpho - Gordo. CarvaJhaL ·Angelo ·pfnhciro. ~fl1rsa. Rodol~ 
P~ll) . :\Hranda~ Paulino Carlos~ !\:loreira da · SiJ\,·a. Rubião .Tu- . 
nwr~ 1;:1eur~~ -Curado~ Leopoldo' : de ·_Bulhões_. _ Ghü.nai·ães NataJ, 

.Caetano d~- ,Albuquei·que~ Bellarrriino de 1\Iendo:Iica . . :!\iarciano· 
.. à e ~I~gaU~_éte§, . ~ernando Bima.e: :Laur-o 1\iülle~, Carlos . Camp9~J . . .. 
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. ·· : ·Costa: Antão · de- Fari~l.· .Julio . de , Castilhos~ B<n;gés :de.<Medei- · · '> 
-·· . .-· ros; · Aicides·_-,Lililá~ : _~'\.ssü~. ~razil~-:·-.J.'hornaz :FM1:es~.· .. Abl~eu,. Ho·: . .-= : . . -

:· H.ier;ó- ·Bafjtl~tá~- ---~Rotha': Osor~o;·o: 'Cás~iàilo.: ·do ·· Nascfuieri.to· c: De..:. · · · 
·Jnetrfo.: RiJJeii·o4 .. <Mcnna. ~Ti.lãn ; . S\:~VPt·iàno~ . José .... l\farh1no~ 
· .Toãó .. · Sé-éériali.ó·~·-' ·:vreira : de· ·· -- ~\;--ast;:,_.Jic~ellos~ · · Fi·aricisco' --Gu..:. .· · 

... l'erü·~ : · · ::\lónLeilV. ·_ {]c . . Harrós~ ·c Thcodlireto S_outo; · ·. : Joaquim 
l'elicio. J3arã·u :de .. S. l\fai:eüs.· Ce:-;ado .Ah'il11~ .. ·Antonio · 

· OlynLh.o; :; ~ Cbaga:s · Lob_ató. A.d~Lidri5 l\Iaia. ·. CG ,)nQah;es --Rarnos, 
.Jüãc:.- de; /,Ycilar.- Belfort Vieira .. Fonseca Hern1es. Urbano Mar-
conde~ e OJivc'ira Pinto. · · · · · 

Abre-~ó a sessão. · . 
. Deixant de con1parecc~r~ c•H11 . causa . patticipada~ . ~ os 

Sr:-3. ·. Florian.o Pr~ixoto. Quintinc..- -Bocayuva .. J(lão Neiva. Ruy 
... l!<irho~a~ Tavares .BastoB, Aqlii)iüc~ chi .Arnu.r·aL TheophiÍo dos · 

Santos .. Lopes C~1aves~ Leandr·u ~1acieL Carlos Gu.rcia~ Alfredo · 
.!~llis. .Medrado. · Cesm:·io l\lo1Ja ·Júnior·. _-\.1Y<H't' J3olelhu . . J~er- . 
1·eira. Br.·andão: !\Ia:rtinh•.l Hodr igrre~ e Conto Ca;·taxo: · sen1 
t:a u.:;;a. 05 S1.·~ .. J oã1) Pin ht~iro · .Ja.er)h da J>c.l ixãn • .Alexae:dee Sto-

. ekleJ< .Felic-iar.w ·penna. - FI;l-inci~c.o AmaraL Palletta~ 1=-...erreira .-- ·· · 
Ph·es. Hnnl'ique · de · CaÍ·Yalhó. · Ben1:1rdn dt~ ' Mendon.~:il,f· Santos 
Vieira. Cy!'illr) ·1:11~ J~c~n1ns.:: .:\Jber t.o Brand~n~ l\fayrink.. Conde 
dA Fig:ncirrdn~ · Vinhaes~ Lol)es· Ti·c)vüq . .Lu h Barreto.' ·nangcl 
J)t~stana,. Amel'ico Lúbo, ·· Aritoi1io . Pr·ado~ · · Al_n1eid<i_ Nogueira~ ·· · 
Ernesto -de Oliveirà. ·.ru:vencio de A!iujar. VIriato elo :1\fcdei-·· . 
J:,.:s~ ~ Polyearpo Viot.ti, Rodrig·ucs . .:\Jvê·s. ~ Ca~·los Ch.ag·aá. e .-Costa · . 

__ }l.!l1Ü)l•. . . 

. 0- Sr.,:. Espitito : .Santo. :-. '.AprGveHo . a. oiJportunidaõc~ · 
S:;,· . . Presidente; para fazer un1a. declaraçflo clü ·-·voto. éü'( ·1'.-ela<;:.ãti 

· .. ú" :;e~sãD rJe 2:3 . . l\a occasiãó e111'. que se votê'l.vanl as enJeüdas ao 
.. ti.ttthi JÚ:dirúin~u:.: çla~' : .cóssa :.~_(.Jónsi:Hüi Ç-üü . . :eu :ag·uardet: :::j:n•ópo.:.= -- :

. sila.lme1lb~. a occa:sião cn1 _qu~, 1-:el;t-:ninada. ~:~;~;otaçiro · do artigo · · 
~5·•, tiye~s~. :de --ser ,inidada-·a -votac;:.ão . do· art'. 6° co in as réspe~ .' . 
. etivas . erneúda5:':':·ú-- . eilfãú~-~ tC'nd·o.: .. renietticló·····. IH"é.-\~iaú1eútç ·• ·á . ~ - .... 

· · l\:! e~a •un1 -'addiUvo~ ; (flle.Ot'levii.l: Sf~i· eorisiderado no . rct'cridó.... ti- _ 
. tu.lo~ ~Je\~r: ndo · ~ér âncluido: eriLre o~ n1·t~ .. :5o e G'J. e passando: ·· 
.{~·st:P. a octul)ar a ··ruiú1eátção !=;egll in te. · tive o cuidadO' de ·-cte·si
g:J~at· o additamento na oc·casiãó em· çiúe se ·tratava .da ~~ôtaçãb 
do tu·t. Gn. · · : . . ~- . 
- . V. Ex. · tonúuido crn ·consicleraçã.o diversas emendas~ pedi · 

a valaYra c exi)liqúei ·qtle devia . p 1·ect~dcr~ ·entre as enwndas, a ~ 
rninha~ po1· ser· 11m. ::tddit:Un1ento.. . . _ 

V. Ex. sabe· que~ de . accôrdo· cnr11 o Rçgimehlo · Int.e11~0 · 
,·de~ta · Casa. os ·addttan1eutos são prefeejdos aos snbstitutivos~ : 
·e· dentre nus ou outros~ sel-o_~ão· êiquelles · qü~- tiverem n1aior 
latitude. . . . . · . 

Ora~ o Jnen acldihu-nent-o irnporta'va just:in1cnte· eü.1 jn
.. clui[' no 1n·r:Jj ce[i, e;1·n~titncionaL dcpoi5 ·do ·art. 5o~ · um outro 
·eon• a _ nunH~racãn di~ 6'\ u ~~ste . con~1.ituida 111af.eria pt·i.ndpal 
d•~ _que seriarn -aecessorias as relativas aos a ris~ oo, 7° e w· en1 
dNtute. .. . · · . · · . . . 

V. Ex .. 81·. · Pr·e~jdénte. não .. prestem attcncão .. it rninha. .. · 
~·echnnaç~ão; r eclamei.. pois • . iwvnnwnf:.e. (~V. Ex. parece ain_çla 
não 11u-ar a · meno.t; attenção. · · ·· •· ·. · · · · · · .. _ 
· ·Tcrlnin·anr:Io :1 vof.atã'fl do arL {i"~ V.· Ex . . ap.i·esentou a 

n1hrba Cúienda~ diiÇ.1~dc) que era um substi.tutiy_o c declarando .· 
~ q~lC · e5tava prejudicado. jJórquó· h~alava ·de .htatcria -já· ,y~p.cida. 
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~ .... ;~ ' ... ' ~~ª;:, Pai:ec~"-à.e ·• .. 4~é, 'oh • foi ,~a(:. eo6~~~~é'gilid~·· ;? ,.~n- .· • 
. .. . -.texto .dO: )neu additarpento: . ou . \. Ex. sac .. 1flcou, .desta n1a~ ... _ .. 
· :: .. nMra; 'n~o digo< proposit~darú~ntei a adopção .da emen.~~ :- ·que · 
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:. · O SR. · _l?RESII):&..-~·n:e--..: Observo ao· nobre Deputado· que_ o:·que 
e~tá - ·d·i~_endo' -. nãd tem :·refe:r:encia · alguma com .:_o .. ··qu-e . ~stá ··· em · 
ch scussao . ..; - . . _ . 

. >o_ ·:sn.EsP~iuTo s-1-~iro -~ Vou _pro\-·ar ·que.-temre:ferEmcia~ : 
V~ Ex·. · pern1if:tã_·_~que eu e~-Denda o . rneu juizo~ . porque não 

·. ~ou par·lan1entâi·:· não estou acostun1ado a ·e.sLas ptatieas c 
. dev-o n1erecer de V. Ex:. n~ais alguma benevolencia... . 
. . . O Sn. PRESIDENTE - Sou obrigado .a zelar pela· execução 
do Regin1ento. . · : . ·. -
. ' .· 10' ·SH • .. ·ESPIH.ITO s~\NTO- .•. tdo gue n1erecel:n · 05 grandes 
par!an1entares que wqui tra.tar·am do . titulo pra1ín1inar· quando 
se _discutiu o -capitulo 1 o. .Tenho visto tres ou .quatro oradores 
discutirern ri1ateriu. differente · da . que· está en1 .discussão. e 
V~ Ex.·; n1uito . tolerante~ os consente nesse can-:iinho~ e. agora 

-~ue· quer~ explicar n1eu pensan1ento, _por isso não ' de\iO ser · 
1nterr_o1nJ.:ndo. 

O Sa.-- PRESIDE~TE_ ·_:_ Não ten1 a menorrelacão con1 o .- que 
esti em di~cussão-- - : · · · · ~-.. .· · · ... · 

' .. . ' -.,.; . : . ... _· . ~.: · .. -:·' -· :, . .. . ·.::. ... . .• · \ . . .. :...... . . . ·.:.. 

o SR. EsPIRITOt S_ANTo - Quero explicar meu voto ... 
. . . . iO SR~ ··PRÉSIDENTE ~ . Observo ao nobre .· representante . 
que 11ão póde · insist.ir ~ · · · 

.. .. . - --~ 

. 0 ·.SR. ESPI.!UTO SANTO ~· Perdoe--me,· na sessão : de 24 
quiz explical~o .; _ -na sessão de ·bontern não pude ·. fazel-o"' c 
_quero · expHca~-Õ - 'hoje-: ._A · emen~a· ·que _ apresentei; V:. Ex., .· : 
éonsidel~ando-a -prejudicada: não:~~:perrnittiu .que ella passasse; 

. de n1odo_· _ que, quando. ·se ~ subn1etb~u ,á votação, fiquei sen~ · -
c. ta do; , s~ndo>o.:· auctor-- -da.- ~n1enda .: Porque? · Par~ee, effectiYa- ·. 

n1ente, origil1aF o n1eu procedimento; ma·s sentei-me, mesmo 
.· _.J.:n·opositalmente~ p·ar:i · dar un1a prova· · eioquente de que 

' .. · tinha . a ·.convicção de .que. a · ·emenda estava, sae_rificada com 
~ ·as palavras do n.obre Presidente. · · · ·. . . . · 
· : · · ~ ,I\Ias, ·sr. Presidente;._ estou . ·contente c(lrn isto. -l\Iinha 

emenda se refere .. a · un1 -princípio- de equidade entre os · es
tados e a União. Sou elos republicanos n1ais convencidos. · 
mas 1que se p_renden1 .n1ais a 1questões de facto do que á da 

. fôrma. - Acho bom que o Congresso discuta todas as leis 
réferentes ·á Drganizaç:ão do :paíz; mas acho ·melhor que a .lei 
seja uma realidade, a- justiça- un1 fa.cto - pratico~ e o direito · 
seja pél~feitan1erite I~espeitado~ a principiar _por este . . Con- . 
gresso. Não "in1porta que a 1ninha emenda. que estabelece a 
egualda<ie ·dos . estados e a União~ tenha sido eliminada, por
que ·. ficou~ tan1bem. risc-ada do titulo pr elimin~r a data mais 
gloriosa da nossa Patria~ · que é · a de i5 qe novell!bro de !88~~ 
uma data· que:·qualque:t;. -povo que pr(\ze suas glorias. d~seJa~Ia 
conservar. como a n1ais brilhante nos annaes da sua . h1stor1a .. 
Pois ·ben1; o Conáresso . achou, no ~eu . immenso patr_ioti_smo, 
. neces.sario risca l-a do nosso pacto constitucional, no reg1men .: 
d~m()cratico; ;· ~ :· : . . .. . . 

. . 

_ÓSR. JosÉ l\fARL\NNo -.. -·- Ha de se.r .restabelecida . . · 
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-~-- 'cJ!fi,i9ã . ~;,;, ;~;e06e~~;~-. -·· _j E'_ .••• ~ •• --~~ _:t~j .•·--~ -<iiz~r' ··• _--•·-
.. : , = ~;-i-' ,'Q _SR. _ PR~SIDEl\""TE · ·,o · Sr~ . ·Deputado· pediu: a :palavra . .. 
·---. ~>sobi·e ·a. ~~::i!cta ·e ·:::trato1f,:de ~materiã :·=::®e:· .. =iião -·:'=tehi ·_ ~ a_. ~men6r :-.::-:::: . 
· ::~ : (;_o:i:niexão com ;·:_el!a:~- ·}::::u-·cumpri ·o :méu_-- dever ,_~ chamando~ · 

:· ;· ~ . · ã .-·or·den1 'e :mostrando - que - o.: que . -estava .·em · discussao> era. ~a -: 
. acta. mas ó -noJn~e Deputado insistiu ern .fazer uma ·censura 

ao '- :ín·ocedin1ento da .1\Iesá. ·. ·:r~élativail1énte .: :.ao - ~IÍ1odo .... por . que 
COl}.Si derou u1na emend~ por ·S. E~. apresentada. · . ·· : . : .. 

. _.. O Sr. DeiYut.ado . apr_esentou ao ·art. .. 6°, cón1 o norne de 
uddifivo, . uma . en1enda . ~oncebida nos . termos seg-uintes: «~a 
renda ari·eeadada pelos estados será dividida cn1 duas partes~ 

·· un1a .. de 70% para a União e outra de·30 ·o/opàraos estados.» 
Ernbora o nobre . Deputado qualHieasse . a sua · emenda . de 

·additiva, . ella~ visivelment:e, tratava d1-; um sysfema Cle dis·- · 
e1·in1inação de rendas~ - dií'ferente · daquelle qúe estava _adoptado . 

. pelo ·congresso votando ·o art. 6°, § .. 8<>; .. . · 
Por isso a Mesa eonsiderou e . declarou prejudicada 'a 

sua en1enda .pela approvação do art. 6° • 
. . S. ·Ex. ·· n'essa . ... 1ccasião . recbimo_u, dizendó qúe a sua 

· en1enda. não és ta vá prejudicada. .Eü · êonsultei •· o Coneo-resso, 
lendo u en1enda, e o ·Congresso~ por votacãi en1 .grande • maio-ria. 
confirmoU--a decisão da Presidencia, considerando prejudicada 

. a e1nenda do _Sr. Deputado. · · ·. · ·· ·· . · ; ·. -... : . 
Taes 1'oran1 as occurrencias que entã_o . se · deran1 e contra 

as quaes o Sr. DeputadoEspirito >Santo ' recJama, relativamente 
á a c ta da sessão · de honten1 ~ '- · ·· · · · ·· · 

O SR. lV!ARciAJ.~o lVI~GALHÃES '(pela · ordem) ·- P·eço a 
Y ~ Ex·. -para -iJ1andar inserir na acta . que: o Sr ~ Dr. A1mino 

' • .t\ffonso· .. assignou comn1igo ·. o -ac_iditiyo ·que _ n1andei= ~ _ ~lesa 
. em : reláção a. o system:a· eleitoral. . : ..... ·. ~ . . .. . . - :. ; . .. . . . ; . .. . 
· · · · - ·Faço esta ~deClaração porqúe pareceu-'ipe .. •que: s~· Ex.: extra~ 

nhou o eu não tel-a feito hontem~; · --' ' · · · 
.. · · .. iO ~-sR. PiillsínENTE ~, ·si ''não ha máis · quem~ .. peca · a pa-- ~ ·· 
. tavra._: -dou à acta por:- approvada . . · ·(Paj.l.sa. );':Está . app_rovada.í 

. O Sr-. -Pedia· Americó - · Sr . . Presidente, . cr~eio . que já 
·estoo 'exube:Canten1ente deinoi1strados os . inc'Onvenie:ntes· de- . 
reunir~se o Congresso· nesta salf:t, digna, das regiões · torridas •. 
(Apoiados. ) . . . . ., • 
. Esses inconvenientes são de diversas~ ordens. Reiativa

n1ente ao calor: todos sabem os" effeitos . physiologicos desse 
agente physico sobre o. nosso organisn1o· e~ por ~ consequencia~ 
sobre , a Iios-sa- capacjdade intelleetua.l .e . a nossa actividade · 
moral. · (Apoiados~) - . . · · .. _ .. ·- · · · ·. · _ . · 

· ~sob' : o ponto de vista da distancia: · tamben-i ·é claro que, 
,perdendO no trajecto da. cida:de até aqui -cerca . de: 2 ~ horas, 
deixamos de . consagrar esse precioso tempo ao serviço de 
nossa Patria na confecção ou discussão ·. da nossa lei funda~ 
n1ental. . . .. · · - ".. . .. 

Relativán1ente·•á falta de ·acustica; já alguns Srs. 1'epre~ 
ser-tantes se tern· _ queixado~ e c'om razão.. · 

-. Quando o orador não sobe . 'á tribuna, ninguen1, ou ben1 
· poueos o ouvem, excepto si · elle tem pulmões . de· açp ou :gosa 

· · de faina de ··grande· .orador. -Si te:Ul: · cO.ragen1 de arrósrtar· os ·· 
· .. jnconvenientes _da~. exhihiÇão : dos .. se:us dotes ~orato~~ps _do _a1t9- .. : 
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·-·~ . ·-:·_: d~(Íu~.ll~_; __ ead~ira; -· a~iu.eÍlcs·· _:, ~ue .. '·~q~~i:6n1. :;ouvÚ~~-·.:.· -·~·Óctcárn;uo;( 
-

• · f• Jli·n~··u-·~m' -··111a1· .:: -·o ou,~·~ -· · · ·e-_· • : ., · · - _ ._. ;. __ •. ·· · -·- · :-,>, _- ·· ... :. v . . e ...... . - ..... -- - •; •· . . . . - - ---· ... __.:.·- .. ~ ~ . :. .- . . . . - - . . .. - . 
· · _-__ -~ ;:--_D~sto-~ r~sult~ ~que~ . ·._i:~: :.vezc5; ~acrui :·s-e >teúi :-.vo(ádo~ ~dei)n.ís'-. 
· . . d_r:·_··:cJucifJ.àtõ.eS . óraes . ·apeúas_:· fiuvidas~ quartdo ·a imj)ort.aneia

. : . . , : ~-ó;( __ a~S!1J1I-JAo~. - ~xigh·ia~ __ pe.lo. contra;do~ .' ... -~. -.co.in~~IC.ta · ·,~aUdie.ão_ · 
·. ::·. ··· -Jfo::; :~·.oradores;- e~ ·,~á~ .,,eze·~~ _· o~ ~ Srs~' tachygraphos ·não--:a]:ráli.ha1iY · 
.. · .• ' ~'l)~ü~te:'i . ~inportarite-s~ · que ~'~idenciani a -orientâção ;·: 1-)oliti;ca . 

·· ~Ja:qüeUes· ·lqUe os· emittirain: .. ·· ~ ·· · · · ~:... · ·· · - ~ ··;: ··· 
··VozEs -.-1"sso é vei;-dade • .- ·._ '· · ' -· · ·· ··· 

_:: . .Sr:. ·· -:PresjdélÚ•:.~ ~u ·.não ·_ n}ço 'questão :: :~Jo. · lo .. "ar . n:eiri <da 
·]lOl'a; ha· eQngr:essista-:3 qÜe ·:en'tendérri .. que ··csta . d~ve se~ - ÚÜ1:_ 
tlaua. :\Ias pre.fh·ó · a rnudança. · de :· local~ . c . não Ja.ço .questão 
da · riQueza .decorativa ·deste. · · : · . 

___ -~ H a quen1 diga ciue ·.o Cong~·esso ' reuiH}-SC · longe .. da c i-
. ·dadó-~ para · evitar â~ · assuadas populares (Apartes). ·ora; eu 

~rcio ·. que~ · .• si fiz~~ssentos .senrpr.e · c01no, . tcn1ns feil:o~ . isto -é~ 
si continuassernos a hornolog·ar. a .Constitui~ãCI crn proJeCtu~ . 
nenhuriiá · a~~uüda havia· de ~ei: contra nô~ dirigida. ' (Pro
kstç,.'f.) Porque~ · senhores. n,):; nfio · terriok · fcUo · at.(! aqui 
~ousa. dh"ersa: n inguent se ill1.1da a. tal · 1.·e~peHo. Ai lida não 
vi · 1passar- uma di~]'W5ir;ã.o · sllbstan'eiaL important,:..:: es:::encial. 

· qu_e não e~ tivesse ·c~onsignada ~no ;projeeto. O que Tm. d~ ·l)CJl(,, 
. grande. ·ern tudo quanto se tern · feifo :no : assurnpto: estú na . 
· ConsUtuil;ão . . tal :qual~oí BU])Jncttida ao · alto juizo dc5tc Ocm
gre~so. (Apw·tes. )" . ~o n~ais. estan10s :g·ast.ando trltnJ)O · c 
mui to ~sforço. esteril .- de .sabedoria~ .. ·::. - · · · · · -.-

. U~!A .\~oz_ - ·-· Q Ú~rn.pO . é Ut~1 __ gr?lli~le . factor -0n1 pl)li.ti~a .• 
. IÓ ~n. · PEDHo .. \:~n::ruco - lE~ - -o :que 1·az a Jorc;a da di- · 

}Jlnrnaeia turca: delongar e faze-r esperar. aV; que u~. que~ 
tlie:; s~:~ · · rr~:::olYa.rn vela· Jol'(:a dos ac;ontecimcntos·. · ·-

·Nfto há:d'i1~ . poi:;:;~ .· razãL) pura tern1os n:s · ussuadas do pu-
. J.djco~ ·:qtw·_~j_ú conhece os habito:; antig·qsc .dos ·nossos . p_ar~a- ·-
• -men(õs . . o· POYO esti't e~pera.ndo... ' . ' ·-

' U::;\I SR. Rr::PnESE)."~i\s~TJ~(- : Quen1. c~P!3I:~ ,sep:lprc~ _ a_l:canç~~ 
.... : . . -0 . ;SR . . Pi!:t;H~ . ~~r·E~~co _· _·· . . .:\. _ . COJ)tinuar~ ·\ÚOl~~ : nesse_\ sys

ti::ma. · <-lt:aba,·~~mos ·por ri fio 1'azer · n1ais que honlo:1ogar o do:... 
cúl'nento. ~i.li-ás só -defeituo~o ern . algu:n1as . l)artés~: qüe · · fof 
~uJ:nnet.Lido ao alto juizo do :Congre~~o Constituinte. :C4.2Jli1·.:.. 
tc.':i~) Ern par·te~ ~ uma verdade. · ·· · --··· __ 

U:::\I SR. REPRESEX'rAN'l'E. - l\Ias, afiúa), foi para aqui que 
n<.,~~ n1ünclaran1 ~ • 

· tO :sn.. PEOI{O .A~tmuco : - E s1 nos : n1anda~sc~n1 . -para a 
ln(Jia~ jrjalmos n1uito caladinnos? . 

·· u~rA voz· - ~Iil~:S essa não é a. Capital F-ederal> ·· ·· 
-o SH. PJ~mw ..:\~.rEHICO - .EnJ tQdo o caso.' ncrÍl poderernos 

·ü·ahalhar bem. nern nwnifestar a. inci~iYa :enei·gia quü conviria · 
mo5tra1· . nas ~;j,·et.nústane-ia:; actuaes;··~nl que a .Na<;.ão está á 
espera da sua Constituição . (A-71artes: apoiado~·. ) ·· ·. . · . 
· Sr. P1:·esjdente. si. ··corno outro~ dia uri1 'illüstre Deputado 
por )li nas· Geraes · adúüttia~ a ti~ulo d~ hY.PC?these provªvel~ -
at·rehentar· ·a fchrc amar~(~lla nesta tcrr1vel cidade~ esta sala 
ficará deserta dentro de poueos dfas~ · c a Constituição ·dei-
xará :-de ser~ approvada. (Ha 'Va!_ios apartes.) · . , ._ .. 



- UG'l-

l~!mf i m. Sr .. Prr• . .;:idell l.e, al;;uma 'cousa se deve :t'azm· para 
alJt't:VIat' a lerm1nar,flo des tes pt~no;.;os deba.tes . 

U~u voz - A antiga Camam está muito bôa paea aiJi 
funccionar mos. 

O Sn. P~>:uno A~\umwo - Seju a antiga Camara ou out ro 
IJUalqucr edifie io; n !fUI" ó nt~ee"ssari o ·S nos mudarmos p ara 
lug~r m enos ünproprio do que esle palacio, 0 qual seria muito 
1nats apropnado ,para. servir de museu :hdstori'co nacional!. 
•.•u, simplesmente, para as re[miões festivas e solennes dó 
Uongresso . 

O Stt. lJOM)ALu m > L:\Gus - Sr. Presidente. o iHusLre 
t·evreserüantc ela Pal'ahyba do Norte pediu que ú Congresso 
ros~c mudado vara outru edíJic io que não este mas não o 
indicou .. ' 

}'eço a V. Ex . •4 LH' consulte a Casa s i n ão seria m e
lhol' ICiue trahaUmssernos neste edificio, das 6 ás 1ü horas da 
noite. (Não apoiados.) 

O Sn. P tmSI DEN'J'E - l'ião vo;:;so submctter á vota,ção o 
1·equeriwento do noJn·e Deputado, por ser contrario ,:), d ispo
f' iç fw do Hosso HegimenLo, que marca o m e io dia para se abt·it· 
a ~es~fio. . 

!':ii Ll nobre De[lu t.adu qu izcr ini Gim· mudan~a üc hora 
Llus noo::,;0s tmlmlího,.;, ele ve propôr nessa parte a reful'ma do 
'Heg'imento, sem o Que u Cong!'es so niio p úcfe mutlar a hor a 
onlimu·ia dali nossas ;,essücs. 

U~t Stt. ltEPim::;c:NT.\NTB - Mas o .Sr. P e dro Amerieo 
pede a · lntHian t;a du locaL u que não se uppi'\e a rli8po:; it; ão 
alguma do Reg·imeuLu. 

O Sn. P EDno · A~nanco - Com effe iLo, fní is~o o que ou 
l' l' (]Ut'I'Í . 

PRlbvlEIRA PARTE :DA iO'HDEi\1 DO DIA 

IJISCUSS.'Í.O DO IU>QUErtl :tvlEN1'0 IJU S H . LlWrf~ Ol'l' lCIC.\ 

l~n lra em üb e u::;são u l''lq Lwrinwnlo a presen tado ua ~e~-
~ão an te t·i ur I H~ It:r :::.r . Le i In Oi Lh:iea, em vir tu de de u rgeneia 
appi·uvada pelo CongTL·sso a r eqneTirnenLu do m esmo Sr . D epu-
tado. 

10 S lt . Ptm :·HDENTE - T eut a. pa lavra o .St·. Ely:;e u Madin:,; . 

O Sr. Elyseu Martins - ::Ir. l' re~ ideule, sem IJH'etend er 
de maneira alguma cuarctar a ae~:flo do Congrcs:->o Cmts ti
ltdu l.c, n üo vu:;~o. t utln)j a, pur a.mor do:s p t•ilwip ios-, t;on~ 
t:OJ' (ÜU' t:UUI O l'C(jUCI'ÍI.liCll[O UjJI' \\SClltado ; acho qn e é CXOl'b l 
!aule t' extem pol·aneo : é extetupos·aw•o. pot·quc, actualmente, 
me ]Jarecc q!le o ~;ong t·essu não púd~ sallir de :mas fn net;.õcs 
•:unslilnint es. •: ó Pxorb ilan to. ·ou inoppoet.uu o, porque: nossa ,; 
rl'la1:ões eo1u u Go,·et·no ai uda llttu e,;lfio devidatJH'Htl} deter mi
nauás, ·du modo que tcn'llamos a eomr;el,encia d e p edir infor 
mações; é aír:da tal ;'C(jll:erimmli.o inoppo!'L~mo, po_;:'(}ue, mesmo 
que p udessem ser mHus tradas essas m lm'nHH.\OCS, nenhum 

6l 



alcanCé l)Odiáil'J têr tHlt'a ó projed.o de Constituição tíuc se 
discute. 

O Sil. ltoolilctti.Es - l\tas teü1 1m cordecção da. mBsma . 

. O Sn. ELYSEU :.VlAit'rlNS -- Si eu t.i\esse çonvicção egual, 
não íne lH"i:H1üllt1i:tf•ià ébnb;n o requerimento. 

Utvr Sn. ltEJPnEsEN't'ANTE - Fil,zei· üú1 pedido é da com-
11etonolu d·e trur:\rri quizcr. ·. 

O Sk. Er}i sE:ti MA!\'riNS - Fazér o pedido, bem; mas con
ceder é exorbit.anc.ia. 

O M~Es~to Sn. REPJ:tEiSEN'rANi'E - :0 ·àong'resso póde pedir 
quMsqt\er ihí'onnàcões. . 

O ·Sn. :i<;LYSEU MART~NS - Que o nobr.e represetlbtntte 
a.o1>o que é .ôa sua co'r'npetehcia fa.zer lim ped iuo desta or
deri1, ccinc()tdo, mas .que b Congresso conceda, é o. que eu 
acho exorbitante. Ainda mais, este requet'im~nto é a re
produçcão de um outro, apresentado por um í;lr . . !Deputado 
da Btilhla, é o Cotlgrcsso resolVeu em sua sab.edoria rej~itar 
éSSé í'ociuedrhentc!; ê, portanto, reproduzir aquíllo que o Con
grésso julgou inbpJ;HWtuho. 

. 'Portanto, sem outro motivo mais do que este, como um 
elemehtb de ordetn, de ôrg:wi;zai,)ão dos nossos trabalhos, eu 
péngo que d reqüerimehto hão . •póde ser a:c.ceito 'hoje, por
{ittÉl prevttl~em ôs rriêsiíHis .fncH.ivcis que, já ha dias ou logo 
nos primeiros dias em que trabàlhou o Congresso, prepon
do.raram no únimo deste para íCiue não approvasse outro 
rôque.rimento idehtico. Não ha rá,zão de ser ài_nda hojé, rtêl'n 
a nossa situacão como Congresso de representantes orgàrti"" 
zàdos se mudol:l ainda. 

l'llraM-trJe, pôl:' Cóhseqüênc!a. que esse requerimento 
pedindo informações é inconveniente, exorbit:,nte de nossas 
attribuições. (Não a.poiaàos.) ' 

O Sr. AU!fustõ a e Freítâs ( ~) - ~r . •Presidente, julguei 
do meu dever j ustitficar o voto ·que dei ao requerimento do 
nobre i'êlh'ésentante dê Alágôa-s. 

Quando V. Ex ., Sr. Presidente, a,nnunciou a discussão 
da Constituição e do seu capitulo 1°, tive à honra de su
bmetter â ápréciaÇão, do Congresso . um reque~imento de 
àt\íãrrnmto da {liscussãó ·doa art-s. 6~, so. e \O da Qonsutuição, 
aí'tljtós que tratam, ~Sl)ecialmenf.e, da d iscriminaÇão da reri.Ôa 
da Uniã() e dos estados, jusUficando o meu requerimento 
pi'lnêij,:liílmêttte pela impos!ilbilidade absoluta, que se me 
afigurava, de resolver o Congresso sobre os direitos dos es
tüdos hésta ·iJarto; {JllC eu reputav!1, como reputo, O pon~n 
capital da \FerJm•ação, e t.íve, Sr. Presidente, ti désprazer dc. 
·vér o Congr esso repellir esse requ~riméhto, o que importava 
a \'lf}fiiSá.gl'acM sólenue de ctue o Congresso eslava hàbilitado, 
do que o Congresso Hn,!ila en'l snal'i mãos ·os Jnt\ios. os ihsti·n
mentos para resohier sobre as rendas da Urtião e (los éstttdos. 

(•) Ell,te di~cnrso, publimtdo ~m nppendice M prinwira 
edit,;Õe, :Sul.)~tiüle ci re~ul±io q ue aqui se acMvh; 
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· ··· · .... :: :. NesS.e·· · n1omenlo+-1:e::vantou~s·c~ da·::·naúcada' 1~io:--~,#;andeiis~ üm -'. 
>Clistincto . represéntariL~f_; ·e ~-.(~isse::ilos : :dtf)á.:: ·Não ·:_ prec;isamos.<de . 
· .. :informaÇões do _Governo;· não · precisamos ·a e:. saber-· ~o· ' estado :-: 
:. das .Jü1anças da :. lJ'niãQ~ -~ ) rluito, .n1eilós ·.das . finan<:a~ ·-do -· es~ · ~ : 

---Aados; · _·dev_en1os . .-organizàr--·a ---.nossa:. :· Cori.stittif{:ãó; nie~mo ~:- na .. , ·· 
. · parte_ ·financeira, obedecendo aos .. 'pr~~e_it9_~ '··dq _ :regimen_ . çl<t, :< 
. ·- ~-Federação : --< :< · ... · ~- '-- · :- · .· :: =--- , · ·. · :< ":-·. · -.. _ :_ -- - . · --- · · · ~-c: -- · ·• :· · 
= .· _- · ~- · N esse<n1on1ento . . Sr·. PresidenL~~ ~ d~sco~l~{ei:·d.e tudoquanJD 
:-_·._ rüe ·parecia có'rihecer sóbré : o .regin1en ·federativo; . nésse': nlQ:- •-• - ~ . 

rúént.o7acreditei · qu·c·· o ·nohre-·re·preseritarite · âo · Rio Grande: do ~-: 
. Sul_" viria · fazer . esse grande ;1-nilagre. de, . na ·occasião· de oi.;
~.inizar-se a _ ConsLitlJivão de un1 paiz~- en1 .um período· Coino 
~~::.te~ ·adopt.ar e. reguhit~iz~f as suàs financas pclils dictames de 

··um ·. sysfenJa polit1co . . · · · 
Fclizn1ente~ ~k ;_ - Presidente~ tive a g1·and~.! safisfaç.ão· ·d-e :. -

w~,._ em. pouco · I.euipo! _aquelles · qtic . se ·apresentavam fasci_; 
· 11ados pelo regii:nen fcdceali\'O. aquêUes que s«:!~ apres(.~i1lavam 

con1o donos desta ' idf!a~ permittindo. apenas, à nós outl:os 
approximarrn0-n0::; della. talvez . COD10 hosped~S .import UJ10S. (! 
•mtrc . elles . . o_ nchrc , represcntaillc _pelo. .. Rio (h·ande rio J:;ut, 
dizerem: Não é possivcl ádapt<ii.- à ·organização financeira os -
JWeceitos· rig·orosos da $Ciencia po_litica; a · questão finànccira -
é lJrna questão praf.ica; no n1omenl.o da _ o'rg·anizacão poli
Uca de um . paíz. no - mon1ento - de _firmar-se. a descentraU
zação~ temos . que · aUender ás condições · ciimatericas._ üs 
condiÇões geologicas, ás condições financeiras, aos hahi I. os da 
pnpula~ão, ao desenYo!vimento . material ' do ·1Jaiz~ 1ios seus 
differenles pontos; c é por ·~sso _que precisamos de infor
mações para resolver cst..a questão : _ · : 

. Releve..:.n1c V. · Ex~ . . Sr:: Presidente. rele\rein-n1c · õs rneus . 
dignos co1npanheir_os de Congresso. que · eu fuanifeste~ · o :~ pro- . _ . 

· · fundo' o·csar,- de ·· que ·me -· acho · ~ :·· lJOssuido:c::.::pol;-_ vér · quc:_'cs_tá ? . : 
.· _:\ssembíéa ·-constitüinle, ·est<f i:rucleo d~ ·ilh.Isfiacão -do --Brazii ··
acaba ·de dar o ·testetnunho mais solenne; de que nãõ.' de~e...: _ 

-- 'n1os ·votar· uma Constitui(~ão· semTeflcctir, -·simple:trle:íite . porque . . 
o paiz;precisa .della·;. . · · · · · - · 
_ ' - Senhore~, · ~ual, .. &_~ o·- .poi·igo_ · inutiine~te ·· qÚc .. -: ~os _ ·' ~uueac~·? : ;c • 
Poi~que .liaveínós _ u_~ votar ·.uma Constituição preC,ipitadâinente~-- · 

~ -tlàndo ·ao publtco o direito de~ dizéi' : .o ··Congresso Constituinte. - ~ ~ · 
· hrazíleir·<, acàha ·de _vot.ar~. o -eapitulo. primeiro da>Consf,ihiicãO. · 

acaba de resolver a disei"iJi1inacão. das rendas ·e. depois disto~ 
pede ao Governo infornm·ções sobre as . mesmas · tendas. · para~-
na segunda discussão. ·récõnsiderar· o que votoU.< na · nrirneira? -
. · -·Eis 0 :-:QUG . eu _qucr1a - · e,~itai·: · .queria que; o _Congresso> _-_ 
a_ute~ - de vp_tar· q . capHuro_ 1?~: ma1~chasse . a -~p_assos --firmes;. :sou..;:·-~-- _ ~> 
besse --quaes· eran1 as ·renda~ da: União. qüaes as .· dos · diffe- :· : 
rentes . est.ados que -a compõem~ para dar . ou não o ·. seu· às~ ·· ·_ ... 
sentimento ao re~inlen . díscriminatiyo .das ~ rendas . proposto -. _-. 

·pelo . projectó de Constituição, ou .adoptar -• óutro .. qualquer - -~ 
reg~men detern1inado pelas necessidades ·do mon1ento. · 

· ... E' por isso qu~ vqto pelo-- requerimento .do -nobre-DeptJ- -_.-. 
· tado por Alagôas. · --: , _ - . . ·. :· . _ . · ·_. . 

::::.. ' . ·•"' . ,. - .. . ~. . ' . 

O Sr. Demetrio Ribeiro -. .Quando o'- nobre r.-epresentante . _: 
.p ela Bahia -apresentou seu·:·'~equerimerito~ ao·qual'áéaba de re~:_· _._ - · .. 
'. ferir~se, votei por· élle,:· apesar ~ d~·:·; ;iulgar· ·.ctúê.>·J ridêperidérite; :c· : 
mente do · estado · do: 1J:pesqy.;ro;_·_p.oderíamos _aqut.':resoN .. ~i· : sobr_é, .,,:, --

. ,. .. ... '': . . ~ -- . . . -· . - , .. . . - .·.· -.. -.. ~~- . ..· .. ·::.: .· .- - . . _; - -~ . 

. ... . :- -... 
- .. -. ' ~ ' . .. . . ' '. .. . - . 
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~ - ~'-~ .~~ 
... :: _:_·.· . • : __ : .. - ::~ ,::._Rerc'ebi: :desdé::Jogo ::~que~ : JJ.csle: ': recinto': suráinm~ .·:'oü:;-::~an'tes~·. 
. . .: : :': s'é répi~óduiiam :duvida:S -g .ili_eertezá$ quilnt:o__ ~~()5_ ·conlpj~ón:jjssõ~. :~ 

-:: ··.:·~~(j~ri1ç~.4Xçl_q~>:.P~.l<? ... ~~Go~'~t•no;~da~~.f,Rep~_hli_ca:·~-:l!~~::.prinl_efro~ .. :P.~i·!õdó:.-.• ·:. 
-~--:· ~~,., · : (:lo· .. I•egimen::/no·vo ·.:'inàugi.u~ãoo _·a-'15 : de· .. novemhro. - ·. · . . . •' ·. · . 
· · ·, · · ~.. · Qr~--~·~cô~9_.:·_pat~~e~ . Q}le : f1}i~: dof.Gov~r11o ·J?.~~ov1sorio~ : entendi · _ 

que.<vprznleJra: oln·1g·a_cao. d~st~ mP-~mo Goy_erno era a ffe tr:u::P-r · 
·.· .. ---~w. •congN~sso~·-··que representá> a J\aç~.o·i· embora.. ;éi)mo: aig·uns : ···.· 

- .·.·•· ·'êom.preh-enden1/ :Por ·_urriii .- sh:Uples-~·ncoãc;>; · _esçhtf·-~ciri1ento:?_ :ad~_ ,--
.-.... -ministi~ativos; ~-· reaes ~-e• cotfcludé;nfes~-- · bem :conto -.iustificaç·ão · 

: · :. plena .·e·:,..éàbal -das :.desp-esas·:-: que decre.tára porqUe~ além de ser 
· -a :$ú:lblic1dade uma ~ condi~ão ··ímprescindivel quando_ se ti·atu 

de ·a c tos. ·de. üm. ~overno sério . . tínhamos. ·como republicanos. . 
··_de , ·aeixàr. pat~ntemente 'disédminada . ~1: · admjnistraoão .·.mo-:- . 

narchica e á do -reginleri . ri0'\70 .. . • - _· . .. · . . . ~ . .. . . , 

:_ . .-__ - . CO~lpt:ehendia· que' is-scL el:a unl·.'simples. dever. . .-- -
Cump-re-me, .. porém~- -- ~~cl'essat~; · ·Sl~ . --- l>resi;j~~Le~ sen1 .que 

· nisto haja o proposito de susceptibilií~ê.lr os :membros· do Mi
nisterio, (iue, SS . . EEx. nã() se houYeranl c;om a_ ::;olicHude exi...; 

. gh:el, mandando qs. seus . rehitorios~ pel'feitamente instruidos.: ... 
-"<le int'ormacões. · uo chefe. do Governo . . para-que este · trouxesse 

á Nacão. por -meio deste Congresso. dados sufficientes para se 
julgar a .prin1eira .phase -da Republica. _ ._- _ .. . _. - · 

. · - ~ :Foi nos primeiros dias_ desta: phase ~-que·: me. coub_t~ . respon~ 
sabificlade dire_cta nos actos·.g·overnam:entaes.' · · · 

.. E . quando 1~etirei-me rlo .. l\1inist~r:i()._ ao. passat~ ao n1en .sue- ._ . . 
-.~.:: ·· cessor· a pasLa da AgTiéuHúra, ênt.reguei-lhe uma resenha dos: 

·serviç:-os· qúc iniciei e~ consequentemente~· ·doS: compromissos ': 
_ que~ _ pory~:ntur_a.: hoúyess_e . ü . ~minha : adminj_~tração . trazido -·ao-. 

_ . . · Tbesouro >~:-.: ~. ·.. . ...:. - ·-: · .- . · · .- ·· · · . _- . . . -· _ - . _ 
· · Si ·o G:o:verüo se · houvesse :decidido P.elo .. alviLte. mais. ·na- .. . 

t:urêü~- qulh erá_: __ o_.de· dar · cónt:as:::. = :: . ; · ·.. · : :. -·: - ._- - . ·' · . ~ - _- · : :_ 

·. : ·. · ·O·· SR-. ê.\:MI>ô·s. S . .U~r.,Es {Jiinísl'?·o· rla .. Jú.stiça) :-:-- -~\.inda · não · .. ' 
(! : .: tempo~ ,.-:~ .- ) -- :- ~.: .. <~~:::: ~;~<'-: :.::: .. ·": ... -::~-· ·-. . :· · -.: :·:_: __ ·. :· ·.: _ ~:. : ':::-, . . : :c: ' =--. - . . 

. : ·:. :-. '," o ... SIL -DEl\IETaiO RrsE'rao·.~- .- . á p'riliü~ira Assembléa Na- ·.- . 
cional .- (apofado.s )~ ·que se retipe :aü~s _-_o .. 1'aéto ~ da revolucão --de . 

-15-_ :de· novembro; si :·_o> Go,rernõ:: hóü'\;C'sse.·. ·assim. julgado~ · : cu .·. 
:_. __ tcria·_.aqui<occasião ... de.- Justificai~ despesa~ que -auctorizci .-. ·. 
· · Outro tànto· fariam.·os n1euS ex-col1ég;as e . novos ini{ín:bl.·os 

·fio · Minísterio·~ de· cuja opinião c01isidero ·não-divorciar-n1e as.- _ 
severando_ ·que .. neni;lun1 _ delles ·· hesit:ará cni. tr-izer· ·a . esta As:.. 

- - . sembtéa ).is · juformacões- pedidas . 'Voto~ ·: poís~ i - :pelo i~eqüeri.-
. mento.-.. ·: . -~- ·· - .· -_· · · · · · . ·. . . ·.- · . . . 

. -.- ~ão ·:considero;:.I'epito, :.:un1 esclarecirn0.nfo · stlbslancJal~ . e_ste , .. 
que .s~· pede:·:Para ·que se tornê: p·ossiveL:Q estaheieoimento neste .. ··· . 
·· Cpilgtesso as condições constitucionaes, : que rlevenT traduzir -o' · > 
systema federativo, porque. >este: systema·. quere. dizer llU1 COll:- . . " 

. Jtincto ' de funécões bem' 'definidas pela scienc_ja· politü~a ~é que . ·. 
independem dos onus ·deixadôs pela l\1onarc~h·ia. accrescidos dos 

, , · novos; · c:reados • p_élçYGoyern~ ~--r~rcrvisorjo ~.· .... _-:: ,-_.\_.:·· · .. :;: · . _ 
.. ,: .. ~ 1\II~s: ~·désd~ - que: 'ôs me~l:n:Ô~ . do Có~gr'~sso -reclamam. dâdo-s . 
financeiros;·· cumpre ao GovernO fornecel.:.os franca e iea1mente, · · 

· ~satisfazendO: - O, )nt'qil;o elo . requerim-ento~· .corresponde:' yisivel::- .. 
· -·mente,,á ·ttni-de"\;er.:·prin}ordiaEdo GoYerilo~ qual -éó __ de·affh'már. _ 
.. · ell~, base~d~ :-~ .e~ .. dado~ reàes~ · .-a--·dífferenÇa . existente ·:ent_re. as-.... . 

- · · ~- . :_ ·:."' : ·· .... . ..- ·~ · .:, _-. . . . ··-~- -- . . . · . .. - -- · ~--- ·· .... , _·_· .. . . : . . . ·...:.::-- ·· __ ·_ .. :. ---- --" .. - .. ~ .. .... -. . .. :·-··· . ·' ' . . .. ~ ... h·.··· . 
. - ... 
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!<.;_.:i·_::;.)~-----:·:·;·:..·.-.•·.'.-.·:--.·····.:.:_i_·:i.~_-;~-~-:.:_: __ '.· :_•·.: .. ·~.~.·:_~:~.--~:~_:_/'.;; __ .i .. ?h.·.-.:,:.-.~ __ jt .•.. --:.·.:.; .. · ....•. -.'-.· -.i.·-.:_ .•...•. ~. :: .. ·-~·.·:.::··_: .. :_ ••...•. -.~.;._·9 .. -6 .. · .. -~- ---: ·'·._ .•. c.···· _- . · / · ·. ·-?(. ~--~ ~<'·> ~ ,, . ' :'·.<·.·< "' . : :;:. . ' .. . ... :, ;::;:;;~:.·. :: ;,_ :~:~::: 'f: 

do~ ._.,negoeios.-:pu])hi3():;~.:··•:·:e •. o·: .~sJado,·: en1·.· :que .. :esfu5 ,se ·aehavaJn~.·ao>:-~;:.::::.: 

T!r~~;;-J:~-§Jt~§~~~~,~~~&~~~i~fu:·;ib~~~(í-d~,~~~;t;'~~~,~~;~-:''@ 
.. . .:-t1gun~_:(1Jgnos;·mJnistros.·d~zenâo'qUe"'o ~Go,~erno~ naQ·,~s~.-TQCusarn5~·:·~:~:·:· ·

a. fm:J.1ece1.· '·ao 'C9ng1~esso asirifrn1aÇões ·sólicitadás,-~· .\·::: ·_. : · :~·:· ··•·· 
· ··· ... ·· .: ._ . .. E. a· votação ·que-· se vá f s'egui:r.·-si· não. for nniri:inié • ser\,~Irá·/. :: 
; _para·,_·de~:üoustra:r quaes· sã.o .. :os. que. realmentc·~ ;,~e iriit?ressàiü··~··· 

,,., .].)Plo.-::···de.:;:.tl·.no.:;: do..o:: .... ~···.Pa.l·,z· .. ........ · ... ·,· .... '· · ···.·.-.-..... .. ...... ·.· .. : · ·· •... ·.· ... :·.·."··· .: .···.-.· ·.··.:c··. ::.~ ·.:--"· 
·· • • •······· - ~-' , ..... 7 .. -.,.) y...,._. _, .. • . . . . . .. . . . . -: .. . .. . -... -·. ,_.· .•_ ... ·: ... - .. __ .. -_.-.. 
,-···· .. ... Set·ôrátam1)e!n :para a:ttestar si ,ha.-aqu~ :quen1- .:dúvfd~} - cle·, · 
:·: .que o ·Governo .. sa-ber·á dizer,· C()JTl verd~de;'eomo ·cncan1iil!liou''< 

. ou· ii:fentou~encan1jnhar o.s neg-ocios a seu cargo. sen1 ten1ores·: . 
, .-r~o julgan1ento que· o espera ante o pajz .e o n-íu1J.rJo. (Jfúüô ... 

br.:'in;-.--Jí1Vito b(~'m:.) '· ·· .. · : · .. · · ... ' · -.. ·- ·· ·:' · 

_ O Sn,,.BEL.~Rl\ÍINQ_ DE: l\I&~DOXG:~ (j)~lo.; iJ1Y{f1m..) · __ · --• St~. -Pre-- -• 
· siclenle~ en1 m·uifas sessõ~~ J~m -sidoapi·ésentaXlas. pi:n~ niuitos 

.. coll eg·n~ distinctos. n1oç~-ões e i1Hlica~·ões qüé )1iro· têm :tido. · até 
:ag·ora.. solnção~ dü 1nodo que está s•:~mpt•(! sUspensa sobre nossas 
·caboças a .espada deé DanJocl(~S .· ~unea se cnr~crram c twnea se 
votan1. Veüho .pedjr a , V •. Ex. ·submett..a. ií. ~on:-;iderncü·c) ~:la · .. 
Cnsa O' .meu pedi-do ··para .qu c-~a ·discnssã.o :-da~ moções (~ indt~'· · .. _ 

·. car~õcs .que . se achan1 de pé ~eja .. enc~rrada~ ·· par-a Sf-'l'('ll1 a~ 
· - rnc-~sí11a:; vol.adas 'bÇ>je. ··· . · :; . · · · 

--- --

.. ·. Pnslo :.t voto~ o . rNJUerin1ento . na parfe qne · 5e , ref(•r~.; :ao.: . 
·· j)•~di.do dn encerran~ent.o do ;I'ec{uerim~=mto erü · discu's:3ãO~ (' elle ' 

apJ)rovado. · ·-
. E~ rm . ~•·t~nir1a ::.apprnvndo o· r~qnednv~_nl.n d(~ :s~·. I.•~ite ,. 

OU. i ci·ea. 
·• .. . · 

. _SEGUNDA. PARTE DA ORDEl\f DO DIA . 

DTSClJSSÃO DO :CAPI:TULO ;1.0~ ~ SECÇ.:io :J.a~- .DO· PROJ'ECT:O -DE ,_·· .-
. _. '·'· . . CONSTITG,Ç.:\o .. ·.· · .. 

·:. . : . ..· : . • -. . . . .. .. . ' -~ 

,· _ _ , 

c> . - Cnnfjjnúa. a _.l n rliscussão dD·: C3·P. -1°:. se~6ãn ·_-P· do : p·l;Djec.to 
.de ,. Cons-1-.lt.úiç~ão _e da~ emenf:li.s. · · -- · . · .- - ~ _. · 

......... . : ... ';-.;m {t 1\fÓsri~ ~srr.·o · üaâ-S'~. ·àpoi3.rúis-e entram . ~co~.iu'nch~mente 
·· e1n discússão as -seouTntês · .. ·· ... ·· · ' ··· 

.. ..... .... . . .. -- ... 0 . ~ . . ....... : 

.. .. . · .... 

.. EMENDAS · 

. . . .Ao .. _ar.t . -,: 24 
. · -· .. ····"··· 

.· 

-
.. . ~ ~ . : : . • :..:: ... . v - ~. , ; : • 

.. . .Antes das ·palavras dá emencla da ··· Con1ini~são~ .: djga.;.~e: -.-. . :·' 
Désde : qüc :ten1uiri.T>sido -·eleitos. ·· · -

O O • Y 

' · 

.. A:dditivo · aó art. 24'. 
· ;_. ; 4 :.· . .- :- -

--~ . '' . - . . . . . - . 

·.· ·. . .. .. .. . . 
.. . Artigo: ., ·· ... Nãó ... P.ode_rp~ ·.eS"ll.~alrii.er.te. ·· ser.:. I?te-si~erités~_ 

· f~zcr parte ·da.: gh~ec~or_i~ · d~ ,baneos~ ,con1p3.ntuas })U ~~1p~~~s3:::; . 
·.·_que· g·ozerri· de·Javores do _G.oyerno •.. Fe<leral. 71ose :J!a:l'ta:ru; . . 

; .. : .... :.-... 



. . ... :. ·'.. ~ . ~ -· ~ 

___ -_ -.-_-.. :.:-~~ · -. ____ -t ~it·~:_-A~:·--: .17:; ___ -~ - :::-: .. __ -
. . . - :. Em~ segri.lda -ã"~:'"ilatà ·--a,e ·abertura.· iiitercar~se :· ~ . que ·não. 

~ _ : ··. : · .· · , :e_cn;~}pQrtará.)~d,üii:O.~nto;.: .. · ::_-_ ~:·Btir,b_dsa .. Lim~) ~ . l]clu1a_ ~Ro.dr,iuues •. -- -. 
~ - /:i):·;:: ;~ -=, ·: __ -~:;~,:.; ::l!t!:~i!f:tl~r~~:~~B~~~i:[Jt .... -~·G()?lfàip · ·de -~L~g~~---- ·~ ·-· · _ ···-:.: · :_·--:- _ ~: .. -:·- -•:-· 

. •' · · -· . .... -_~-. ' . ·-···· .. -·•·'- .:-.: .. ·~ .:----~· ...... -~ .. . , . ' . . , . . · .. - ' .-: ' ;· .. .. -~_::. :.- · - ·~ ~· .· ... ;· .. .. ·-· ··- --:-~:·- .. ·:. . •. ·. 

_ .. .. : . _; -<~-~-- ·· : - ~-- __ ··:.·- ~ :- _.. ;~?, ® _~ ~o:::~~ aTt. ·18 _ _ ·.:· ., .. ;'.· ::·:. 

- ~"' ...... :· . ": .-- :<--- ps~~ d~p-~t~<io~: _:~ ·-se.ri~:dores~virãO ·ào': Congresso Fedef~l com·: ... 
os poderes. reconhecidos!" e · esse reconhecimento. será· feito pelos 

:. eleitos, ·em. reu~ião na Capital de cada :· Estado~- sob a presi-
. · <!e.ncia do. presidente do_ t:r;ib)1nal judi-ciario superior;., . . · · .. ... .. · 

··. _:·_ : . Sala~· da~ -s·e5sões:<27· ·de .. tlezenlbro'- de 1890:. -~ Chagas L~._ 
··bato.-.. J~ _ A?.;ella'l~.-- D01ningos. Po1·to. ::-Leonel Filho ;,- ·· ·- · · 

-- :. o Sr. José:-Mariano· - · sr~ · p~~esidenf:e, ·vou apresentar um 
I·equeriinen:to,. :que· diSpensa discussão. :Mas, entretanto~ ha de 
relevar o Çongresso quatro p-alavras ·em sua :justificação: pro- . 
ponho o encerramento da· discussão. _(Apoiado$~) · .. - . _. . .. _ 
· · · · Nós· n(js 'acfiainos· em circum·stancias . -mui · especiaes. Não 
desejo ::COarctar .· a liber4ade ·de n!rie~em, ·mas julg_O~me 'I!Om 
bastan~e in~usp~iç~o ~ara. fazer este 1·e.quertmento: porque, dt!as 

· vezes ·:lnseripto;·~: <leL\:ei ·· de.fal!ar,. para.:dar _prova de que a . d1s;... -~ 
cussão corria, não-con1 precipitacão, .n1as com a pressa neces~ 
saria. para vot_armos..-. a Constituição. _ · ... 
· · -- =A Constituição· teni~ 16·--- eapitulos, en1 titulos differcntes ·.-

Quando seja a média de ·cinco dias par~ a discussão de cada 
. capitulo, s6 para esse . tr~halbo : ten1os _ que .. dispender_ .so.· dh:ts1 : 

· afóra ~s (luas discú-ssões: · · ~ · , · 
,-_ ··.-.- ~-,..: . . _- _, :-.-JJ~1: . Sn~= REP~E~~~~A~TE.:: :~s- .:H-a ·_Çapit11:1os·. - ~de~~ -.pouca} ilis~=-__ :_ :· >~ - cussão; ·<~·- ·_: .. ~_-. :_._ - ~ ·· .-_ . • ~ · .. ~ · .: · · ;·· ·_o :: : · .. _. . · -· 

·· · .. . · · o · SR . . ió~É _ 1\l..\ni'\.~o .:·_;:::~:B:a~_ : Õapü,hi-os · _irÓpQ~;t,antt;~; ··~ iaes~- .~ · 
. :, .:.: .. ---:···e-omd os _(Jue''tratái:i1 da·~-ofgariiiaçãê) "júdiciaria,· _qà eleição• pr·c;_; .·. ' 
·· · ". ; sidenciaL. e da::: declar3.çiio~_de_.- direito·s: _ ... CPortanio;· são .prec-isos _. 
___ -., · 80 dias: para a : discussão; afóra ·as -d~l9ng(ls ., e_ os dias : feriados.: · . 

.. .. ·. - Qra, com:, o--·malesta_r nj·at~riaL CJü!! sentimos.· mettidos : nesta · ._.-: 
. . . gaiola~ :.ne·sta :t~stufá~ .. porque este ·recinto ·é·- tudo:. menqs uma·: · '::. 

-sala -de pai'1an1e_nt()~ ,~_-qu~ndo -: O"s _ estados >estão_ á· nossa.,: espera; ... . ·:·: 
·· , ·redaniáni a· nossa presençª pa:ra. pod~rerr1 t:onstituir-se~ : o Con_: _ · 

·gress'b ha de · permittir que· _eu proponha o cncer_ra~ento da . 
djscussão . . : ·· · · · · · · ·· ··· - ~ 

. . . :·:·· _o · Sn..· EsPiRITO. SANTO - ·Peço--a. p'àlavt•a. p0la ordenl~- . 
> 2 : ·o -' - Sn·~:_-· P~EsrnENTE~:_\rai:..se ~-- - -\~otar: ·' ·-~; 1~equm~í~6nto ·{re ·: ~. -. 
> eJ:ic·e~·~ame·:nto ... -. . . . . . .. _ . . : .. . . ' .·. . ,; --~-~. -~~ .-- - : ·. ·_ . : .·· _· . 

. . . _._ · :o · SR_.·~ ~-:ESPIRrro _ ·s~\NTO_ :- ---._; E, ·. apenas ·_para:: :êhias ·· pala·vras.~ - .: . • ·_ 
-Declaro que o Sr. __ .Tosé l\Iariano ·j.>retendia impedir __ de fallar . . 

• _um Sr. :represenm.nte_;do· Rio_:·_Grande: .:ant"es ·_ dé pe"dir; _q· encerra....:= c · · : . : 

- ~ - rnentO', mas, \·endo .dirigir-s_e para a .tr!buna o Sr.· Lauro· Sodré. '.'_ · .. · 
pediu .lqgo_ a _pa.Ia\T~ ::e re_qu~reu . o . e:ncerramerito .. . ·, ·... .. : : . : _. · .. 
· · .Aeho · q~e.isto ~ po.stcrg_;tr .um.:direito. (Apartes_~} . . . . .· 

.. .. . · P~o .. a votQs . o requenmento :_ :de -encer.ra:ment_o, · · ·.~ , appro~ -
vado·. >-·_ ...... .... ·:.:· -. .. - - . . :· __ ... : .. . ·.: .. - . . . . . ·c - .. . . .. ·. : ,__ , .. 

• < . ... • • • - :- • 

. =·· .: ... ·. :: _: ·,·~:-::: ... . -.~-~- .: __ -· .... : ~· .:: ·-_ . -:-.- .... _ .. : . . - - . ·- ·· - .. - .. :· ... :- ":. .. - . .- .. ··~·-- ·..: .. 
-. . . . :. ·· .. _.. . . . " ... .. ... . ..--· . . ... 



- ~rr~-t: ii ·,~;:-,~~~:!,::·~Íx~~:~f'tx?-fGf~~~ti'tl{~~~'ft"l~r 
.c . . ·:._ · ·~: -·o:·.-·s~·~:-· Jos't -. ·irAa.i~~:o . :}<P~à~~~;.:~}l~kzic~.·} .. ~e8~~)- /:-~ 

~:·>~_ Sr ~~ ::~~SI_~en~_,~ ~à.b~n1e :defenq~r~me~ da ~accusação :que· ·p_. meu-: ,~ 
:--, _-cpllega,. e amigo~. acaba de .fazer•. ;_· ~ ~- .- . -: · . · -~ ·_·· . = .'· .. ... :. · ·- < .. • · · • 
· · .: .... ~ ~~f~icto:{}e ~erJolhidq a..P,âl~~'!a :a· um c~lleA_)na.s~ço 

• -t.~!l!:l:.• ··l p~t!ca. ~-!l.IJ.:::~Qº~~ ·. ·:Pe.P~~de>, ~ que .. _es~ou :':bem~ cer_t<r que·. -~u.e ·. -
·. :seria:. o· primeiro. · a ·.reclamar: 'quando todos os m~mbros· do Con;..• · · 
.·•: ~~esso me fi~_essem _._tal · argUição . . . .. . ... :, :_ ._ > ... . _ ··. .. ·:· · . _ .. : . : .· ~-- ... . 
. · · _·. · Sr. Pxes1dente~ ~o <~meu ~ collega àecusou-me injustamente ... · 

::~~g~ -pela. _?la:nh,~ ~:f_~;t~o .:.eC?jnbin~do _-_coni ::aigv.ns :_collegas ~na · ne:·· __ · . 
. _ eess~dade; _ ~e . :P~~~: o .. -: ~ei1~.~rr.a~e~0 :~~ste :cap!tulo, . combinex : .. _._ 

-~ con~: _o Sr .. Lauro ~soqre~ __ e ;~ste me. _disse· .qtJ.e -.deseJava fallar; n1as · 
ced1a a· - p~la"-ra~ : ~ol!ltan~o · · que _·se apressass_e . o encerramento; 
1na':'-depo1s de ter a· certeza de que o Sr.·:L-auro Sodré · cédia a 

. . palavra~ varios representantes: do ·su.r vieram ·pedir que, antes _ . . 
·· ·:do encerran1ento,. um dos seus collegas . f aliasse durante .· cinco · 

~--, n1inutos; _· n1as~ ··verificando-se que estava:. em·. oitavo · Iogar·: _e . · 
... _-havendo. a -certeza· de que q :.Sr. ·Lauro Sodr·é cedia, a .pálawa 
·: ~ para votu.r....:.se, . eu ·estava 110· 1neü 9-ireito pedindo·. o encerra-
.. . mento. · · _ . . _ -. . ·= . · 

·· .Ora. deante desta ~ exp!fcação,. ·parece-me <rne o nobre:Dep·u-
. tado Sr. Espírito . Santo não lem razão, ~ ~credito ·que será a · 
:. ultima)njustiça. ·que in e·· fará. ·· .' .. ·-- · · ·:· · · · . .. ~-
. ·_ : . c)··:SR.. F.nóES DA· CRu~·, :~::(pel~ . . orde1~): -· ·sr. PresfdeÚte, 

;:>edf a , p_alavra a V. Ex. · .. para submetter.' .. à :. ·consideração do 
· · Congresso um rcquériinento,. que . ·~spcro seja -~a'l~ceito~ · . . ·. >-

·._:_. Sr~ ·President~~tratando~se -:da· ~·otaÇão:·cíti_:<:ap. _ ! 0
,' eu pe-

. -tliria··-qne; ·sem ·prejuizo -da _·discussão ·dos•' outros~ -fossem.~ antes·-- · 
de ·votar-se,. elassificadas -as emendas apresentadas~ V-~ Ex. · 

. sabe que não é possível votar-se assim de · momento. uma sérfe . 
· de: :·emendas @e .foram~- ãpenas·· Iidas·-e.· qUe _não:~ iôraín . ouvidas ... 

pelo Congresso . . "' . _. . · · . . · · · · · · 
- ·:--·-· ·:_ N:estas.- circumstancias~·- se:-m·: prejuízo .. <Ia>-discussão·:.dos -ca- ... -
·-·r>i tu los seguint'es~ -- . peco .· qtie . ·:seja. ·: adiad~.f : ·a .. v'?tacão ·-acssas-··. 
: -. em~n~as>, ·para .ser:~ni'- .classific~das ·c .:'.i.:>ul?Jic~das:·no ·jornal_ ~a ~ ·.:· ~-
:· Ças~_i:;:f>~recc~~e ::qu~: --~~~~ii?J;~_ 1l_ão :-per-der~:rpÇfS,_ie~p?~ --.P~cP,~la· _ •. . 
·_mesmo _a :.V .. E:c, . ... que se dlgnasse·, d;; nomear.·uroa .co!Ilnnssao:o:.-- . 
. para enc~~l'ega:~~~s_e d~s~.é trabal~~/ou qu~ a: l\r.~n. o frzesse .;-.·O · .. : . 
-· n1cü ··requerimento . é·' neste sent1ao.: -- · ·· -~-- · · · , -... · : ·-... ··. : ·· , ·· 
,· :- _. ,::. o' :srL ;--·PREsibENT~ ;;-: : · _:A~ .emendas · apl.~~sê~tada~r~a~·~ap~· ·:t,~-- :·· ·. 
Jr.ü·an1 .jmpressas :.e :_distdbU:idas _·na·_._orl:lem que: lhes eorrJpeUa.~ . , . 
Tres outras emendas ·foram offerecidas: .uma t..O § ·:17: outra . · · · ao § . 18 - e -outra -ao . . §. '24-. - . . . . 

. : ·_ Ô' Sn. FnÓ~s DA Cnv~ .._ v. E~.· submetterá o mcti. ·.reqri~ . 
· rim en té( á · v o ta cão -<I o Congresso . · .. : · · :-- · . . ·. · -· . ,. 
-~ ~: ... . ' - ~ Consultado:· . o .' .. Congresso ·· ". rejeita·.:· O .. :/-.re'que}.'imento' .. --.do :;-.. · . 
. ' Sr-·._' :Fróes .da - Ct~uz .~. ; .: _· .. • .. ~ · -- · · · .. -- .. ~·.' .. ·._:.'>>· .:.-· .. . • .· · :: : . - ~ ~ . 

.. E;_- ~ubmettida. á: votação . o ·art. 16 · do:·:pr"jecto,_ o .: qual. é·· . 
approvado: .· . · · · - . . . · · · . · 

·· .. . <<O Podér .. ·Legisià;tivo . ~· exer:cido pelp _ QprigrcssQ .. ~~c-iqnat· •. .• :. 
é~n1 a -sancção ::Io · Presiden~e- da: · RepuElica: : · ' ·.:··.: --: · ~ :·. · ·., ' .. _ :_ · 
· . . . __ § ~ .1.0 • • O-. Conorrre-sso . Nac1onal. eompo.e..se :de :dO_IS __ ramos: :a : . ·.c: 

. Camara e . o Senado.-·. · . . . . · . : , · . . -. . · . ·, . • _· _, . · · .. ,,= ·. - ~ 
. ::· · .. - -§ :·:2~t , _.t\. ele~çã9.'_.pár.a ·:senadores · e. deputa.~os ,á C~ma~a .far,;- . 

- se~á. . :simultaneamente -eln - ~odo o· -paiz.----: -_ ·: . ~:- : : · :. · •.. :-.<:·--:- ~· -- ~ ': .-: .. -.. _ 
• '~o. "' •• • 

...... ; ... ":..: ·;_:: .. . : _: ._ ··.... -:-:·: ... ·. ... . . . ·-- ~- .. . . .. :. -. . ·: . · .. . ..: ~ ·.:, 
. . . . 



h_~~~~~~,~--2~~r;~t~i~t1:- · -"' · ;5,~ô8 _ .••••• _._-·.·.... . . • ... 

-_.: :· .- ~ ·.-.. ·§.::a~~- -NiJ!o~len1 :póde · ser~- ao rne.Sn1o tcmp_o.''-J)r~put!ldo·· .-~ _Se- ·-_- --< 
,Dador.>·~- _-__, __ :_:_::~· · . . - . . ·. - -_ . · : -·=· . - ~-<~~. ·· -

··: _:-· . · \sã:~:: é!l~ :~~~id-<t~ !:'UC~e~~~·anlCJ~-te.· )_)O~ta~ ,:~ - ~·oto~ e:: k~;J.P·l~-~- . 
_ ·; :;n:t:tn~ ~~~--:-~~~,l~ntes . .. .. : . ···~ -

-- ... -~ .. . . . ·--~·- .::~:-:- ·: :.-.-.:~:. -::--:.;,-:-:-: ::.::.·:..~ ~- : ··.:-... - :·:· --- ·- . ·- .... - - ~ .. . . -·· -.. -·-- -- .. ·-

.... : . 
.. . : E~fENJ>.:\S })A CO:.\'I.~U~S~\.o ESPJÚ~f~\T./ . . ... :. . . - - . - . 

· .. ' '• .. , 
-- ~ .. · · · -;: · · "'o· ·1I·t ·: .. 6 _-s.: . ·1•) . .. .l.l. 4 .. J. , !"'\ • 

•. ,··. . -·· . 

.-;, . Depois: (}a: c:palnvrn. ~- Cttmàra 
. Deputados. 

Ao ~ '>" : . . . 
~ - ;_.-. 

dos 

_· f?uppriman1~sc as palavrn·s - <i Can"lara. · 
l.)roecd~-sc ·(kYót:ltfio .de un1 additiYo ·410 art. 16. arn·f\::;cn- · 

f a.çlc• peJo S(. l'rarcinno -de l\fng·a lhfi.es. · 

·. O Sn. GExEnoso' 1\L\HQUEB (pi>l(l. nrd(•m) l'NJllf:-l' qtw n vó- · 
ta~~fin :l'!ja feita prn· partes. o . • · 

- P,o~Lo a ·vnto~~ o r(l'querirn(•n U• ·~ app,.ov:Hlo. 
l)rOl!t~dcndo-se ú. YOiaç.ilo .. _(Jo add.ith·t• r.m ~na~ dnn~ p:u·te:;:~-

. ~ii ü mn h as re.i-fl itadás. . 
E' t.:unhem rej('iJ.adn 1Jm .addilivo do. Sr. Amerieo Lohr•.: 

... Pkam ·.· ru·fljudkuda:; lttHa entf•Júla• suhsliltJI.iva ,. · uut.r·n~ 
.3n]:.rn-i~~;;.:iya. elo:-:: Sr·~. Cà::-~iano dc't .:\"a:':dlll4.'l11() {~ outJ'O:':. . . . . . 

. « O . :conf:.'1.'e:;;~o reuúir~se-it na Capit.al .Federal. . no$ :1 de · 
· mªio_ d.-.. :cada anno~ üJdep_ehden Lemr:nte (Jc cónyocnt;fin~ (' fnnc;_ 
l~ionaeá quatro mc~ze_$;_: !]a· data da abmtura~ _pnrlcndo ~-I"'J' pr_o-

.. r·ogado. ou. _ -conYocado::: ext-raordinariamente. · ---· --~ · _ 
· _. :· - ~. >- , § :·{~<> Ca.da ~leg:i.slaturâ dll rai:·i't. tres :üuiO.s. 

. __ . § . 2."' Eín: ca~o ·de· ·vag·;t! a.bert.a no -Cong'l~esso~ por. qualquer . 
, eausa . . ~ inclusive.· .. a : flé renúncia~- a~ , atlct:m·irlarl~~ ·· cJ(i 1·e~p('ctivo · 
E~t.aà'o J'nrii.o· pro6('dCl;· ' j mrnedültamr-nu~ n ,noYa· e.Jeit;âc't. » 

.·. ~ãj.r: aJ)j)l;Ó\,ado:;; o a.rtigo e _. o § 1_~·. - - . .. . 

· ·. • · __ . :-,, E~ .. apprcn~acla a e~11endi correcfiy·~~ da Cóinrni~5ão: 
: Di.t:.·a:.:se: ~a ;3 ·de n~.t'aio - - ·:·c. hel11 a.s~im. á. ~rn0riélà - st~hr.;t.i-

··· ... t.uth~ii. ~tarúhem · da Comrni~~fio~· n(;,_ § 2": · · · · 

O _:;o,~P.l;nn dó csladn Prn euja l'('fH'rsc~QI.ação ~c _rlrr vaga 
por_ qualquer . eau~<~ inclüsive rPnnncia, far:'i procPder 1 mrr~e~-

. <lia.t.~1mcnle _: a · .nnya elt-ü::ão. . . · · . · · 
. . · São rejeitadas as emenda~- clo5 Srs. Arúerko-T~obo; Fran- .. .. 

: · · cisc.o Biúlar6~ Barbo~a Lima· p · outros~ 
· . Fica- prejudic-ada~ a . emenda substit.titiva rio Sr . . Frr>rJerieo 

· P.od:;:es. ao -~ !. ... 
; ..,.. • v • • ~· •• • • 

ü Sll. PÚESÜJEXTE -·Yni-~o pJ'ocednr ü vnl.êH:i'icí . dn :;,~·- .. 
tigo 1.R;" que · t~ :L~sin1 concebfdo: · · ' 
· ·. « :V:Càrnàra c o Sénüdo trabalharão 5rpal"adanü'n I e .. func
f~ioi:üfndíi . en1 'se~~õ~~~ puhlicas. (jÚando o enntrar·io ~c - liii··· t~-:- . 
~á]Ye_i· "pái;<'rnriii-IJ·ia de vn! o~ · prescnt•~s. n ~ó deliberaJ·fio eom

.. pàr-eccndo_1 .. e.rn _. eàda urna das eri.mar~ls~ a -maioria ,-dJS•)Il.lfa de 
. Sf! ns rnmnbr_()_~ • . -

· .. . ··· ··· .. . . 



. , · .. 
• ·:···.-.·• , ·- , ···:. ""''" ; -. ~ .. :.. -~· . .-: · : · . -,'.,~. '; ,·: . . _..:_: .. ~ ~ - -;:v·,.:-'· • ~ -!,.,' .. :,·. . . • ·~: 

. .. ·· .· ;·'{ ~ ~ .. 1. • oi rêiÚ~~ht~~ - ~Z!dtaf;:~~:ll~i' · e~tab~I~e~~io . ~s · 
~- "lileios ·de· cÕll1J)e111r.~:.-os --membi·os· ·ausentes a~ "ctnntiarecer. _· .--- .-- . . ~ 

-·_ - :.§-_·_2~.. 9i"a~~ .. u_n1a --d~II:i.(;·. \~ei~ificar-.1::-.:e .:. ~l;éc.onheêerit:_ :o .. po9~r _ 

.• _.·2'\ .~~u: .. ~'~:~f~~:~ · .. s~;::tt~ i\vJ.C~i'f~jeei;lo .•pel;; ; Ç~n~til~~ã()[ ..•..• 
. · --· - ~ . Att_ JS~ .Hedl.i<Í~sc .: a:Ú;hú·: ·-_:_ .A : ctió1á~·à -· d.)~· : : _n'~p\;tâ1os . 
· ~ . o S~nado tl'abalhârâ(t _sej)ar;adanieitfc· é -~in: sC:~ssõü-$ '_~·puhli_cas; 
qriando.,_não se re_~olvei· ó . cOnti-ai:io. por· n1aioria ·<:re '~ot_os·~- As :· 
d~liher:hÇÕC5 :':~rão, toniad~tS ~ peJa. :niaioí·ia - ábsl)lt~_(a ·dos·· SéUS_ - ·_. 
n1en1bros. · · '·· ·· · -~---- ~-- · · .. ,. --·--- - ·· - · ·' ·· · · · · ·•- ·· ·. - ~ - - - · 

.Parag·i:·aJ)Itci nnico __:_· ~u'bstitul.-ivo .áos §§ t" e .2" . dos 
nrLs. 18 e 1.9-: · 

:-. . Pa~ag;~apbo··:un-jeo: _. ~\: c:aiJa .: úúja . da~s . ·eaü1a:ras ~ <~-(ampete: 
Verit'icar. e .J•cconhccr:r á:;\ · poilcrr'\~fl~ ~e_11s n1cmhro::;: . · · · --

·. Elegrr a -~üa . Mr~!;a.: : -- . _· · _ ··-· · ·_ - · : ·· ·- -- ·: .. · . 
Ol·ga.niz:n· o sc.n ~teáimtml.o · Int~rnn. eE>f-áhe.1eccnrlo -og ·n1eios 

dn eomp111lir os rncmln·os an::-f'nti-·s a j·ompar~N~l·. er,n'lmin·ando. 
,,,.•rw:-: cli:~ciJ)liiHll'c~~: 

H r~g·u I m.· '' c81'l'VÍC;.o d c . :ma ·pi) 1 i r, i a .. in LI~ rn a: 
. . . 

~~~'''r•at· n:o- r•mpr•f';.;:-:vln:; ri~ ~ua ~eer~r~:.al'ia. 
Gonft·óntando o aiti:;::o do_ prnjPcl.o _ cou1 (t $nhsti tnl,iyo da 

f:.arnmi~:'!ãn. ~1nt~-i.-l' uma diffeJ·r~nc:a. qtw -11-fio ~~ - ~impl(!Sirlr~nlc . 
,:a. r·~rl:wr:fin r! · p:u·a a qual f~hnryrci a aHr'tH;fio dn -Co!l:;re~ssó. ü < _ 
nt·f.ign eln l.'~~'O.irwfn anct.neizn a rwi~ã(' tempnr:u·ía. enmo pPna dis- _ 

, ripJinnr·; r• :t Cnmmi:'~ão.· no :-:r•tt :-:ult~li~tJI iYn. omiU .. in f~:':-a p~na. __ · 
o Sll..! Z.-\;\L\ - (pf.t/11. ordmn) pede QlH~ :;:.e ponha n YOf.os n. . 

•·nwrHin •.1:1 CnnHHi~são. dr~ixandu de par:_tr~ o .pr.rJndo ·que_- ~c· · rr-
Je•r'" :í f".c"IHJmináçfío dc:' · p,'\n:l~ d.i~ciplim~re~ ao~ dPputa'dos~ ~-< · · 

~-· O ~n.. PRESJDEN1;E;-~ Ha --um á · razã.o . . ma i~· · :Par~. :~ .:isso: -~·a __ . 
f!r·n~ilda ·da Co:Znnii::..~ãc) . é mni~ ·· con1prúhc-m:Si\•el ·'aue o : a.rtigo. :. 
·vni..::;;·,~ votar o :;.uhst.ilütiYo propr1sto pcla.: . Connnfs~flo~- - Apiwo- :: .· 

.. varló ··n _:;nhst:i tu l.ivn; -fi"yaUl• .prPjn clicadns ôs·-ai•t.s~:~:J8 . _c __ ;_-H) .. do pro~ ,--,_, 
. jt~er,n~ fican-rln ::;_alva a _parte . rcfrl'eílf:l~ .á penà · d i~cjplinar·~ que -
~m·:i volarla ~(\j~m·adanwnl.e~ : a pr~die:lQ do Sr.-· _Zania :. ·. ----:: . . -. 

. . . . . - . . - ~ -· . . . . . -~ . - .. ;:-::: . _. : . . . . . . , ·~·.: . -. . . . . .. . ·- ·.. . . 

PosLa -a -vr)fn~ - · a emenda s'Libstil.úUv:~.i." aa·. Conun.i5são.·:-é ap::..
proyada, . ficando ·_pé~j_Üdfcado~ -oS" art::;: ·-ur: e: ·üj:. dt.- : pr·oje~t.o· . ; .· 

·o Srt. ZA:\1:A ::. (ju~ia-- rl'rrl;~:m,) _:_ -() qnc ·o - c~·nge~~so ·re./r.Üou 
foi a ct~mminação · de qnalqner P5pecie de · pNHL Não. lla~ por..:.. 
tanto~ p(•tut~ diseiplinare5 e -ncn1 nã.o . discipl hHtres. · - ·._ · 

O. SR. Pn~smE:\'TB . :..._ o: ~il:h~tit~IÜ:vo é~:-;1:-tt npprovado pelÓ 
_CmJ:g·~·esso c .. não pó de ser .modifi_eaclo nesta _occasião. • -(AJJO.rte.~ .. ) 
O que foi rejeitado · foi" ~f:· pe~na ' dfsc.ipllmu~· (]e···.· 0xclnsf:ío --tezn-: 
pora.ria •. - .- · · · ·· · · · · · · ·· -~ ·· 

· VozEs~ Si!ú· .~ei1hór. · _ _ _ -·. · · ·· - · · · · · 

O ·SR. 'P-RE~ÚDENT.E ·-_ - O Cot1g1·esso appl'r~vón· o suh5Litüth~o ~ 
Jlo~ : .f..crn105 .eiiJ.- .Qtle .a···Cl1111111issão ··pl·bt)flZ.· · = . .. ~ ·.· ··· 

/ o ·srt.- ZA-;L-~ ---. (J~elá in~ri~~t;.)·~- ~~credita. qn~ -lu\. ·_n:ú ~qúi,~~'iéo 
•7tltre o Congresso e o $.:·. Prc~idente. _eqilh~oco ·qu·c

7
·- por con.:_ ··

venicncia 110~~a c~ - m~~smo.·. por amor ao c='·pj rHo de. j 11~ti~:a: qlfc 
prPsid~ ·.as deliberaÇões_· -.de -S. - -:E~. ~ -.cnmge· . : eorr~g:Jt•·. · · _·. . · 

• ' - • • • ' # • • 

. , .. 



:••• ->::··,; O : ,.:..~~~ < • .:; .~O • • : '·:·:.· ', ··~::••-•"'~' ,: O O v~'O O O O;:.: =.:~ .,::.-;::.;..:..: ·~·-" ' : • • O •, :: ·~:.;,.: :.o; • ;:_ ·-

"'.;~,:':: i:·· · i,.~,cif c ·>· .. ;~~~~~c·· ·.rs:'· .. •··. ·. . ···· .. · .. · ·.·· .· ... ·· · ... 
. . : ','.: .. : '"~ ,:,._Q.Uand() : 0: orador pediu ;:a ~~sepàração,:,da '-;votaÇão; por'_. .. partes;" '- :,: 
. ~-- ·~ .. (j~st~:... -atiigq;: ~qrnó~ · sal~ ente_: ·que_· __ :dêsejava: ~qti~_;·.- f~ éa.sse j·ora-·da ·. · 
-· ·•. ·· votaç_a~;· • para . ~er::a:Qf'eciada. ·~para.d~~ ente~:i··a:· ·parte relatiya; á .. > 

·· · · .. c_o~rriil}ação · de:·_güalquer: ·· pena~ · .de-'<íüJ/~pórve11tufi:(· se tratasse. · 
·· : .. ·· ·-:-'· q_~1:-, ~ . Pres1~~nte, ,:talyez; __ po~ AaO __ çomp~ehender bem -:na. 

=·· :' .. :.o~casiao·~-~o - :,:pcilsaJ_llento - :do .: ·oraâor;~~ ínterpretou ~:a.: resolução·=:do ·· :. 
. ·_:congr~sso~de .u:rn.piodo :differen~e. · Ap~ella; para .o Congresso,-
.; · _.que-_ unan1n1en1ente .votou pela ··exclusao de ~ qualquer · pena.-. 
• · (Apoiados:)' .; .. · -. · .. ·. . ·. . . . . . 

-:· · _. ~é$te · senÜdQ, para evitar~se _.· qtialquer · duvida,:· pede . a· 
S ... Ex. ·que . submetta~ á votação . do-·· Congresso a emenda · do 
orador, .que ·é mais ampla e .deL~a ficar mais claramente ex-

;. presso ·o pensail1ento .-QUe se accentuou ·nesta Casa:. . 
~,. . Assim~ S. Ex. resolverá 0.0n1 . a justiça com que sempre · 

costuma" proceder~ e -o Congresso· ficará c~rto do cp1e_. resolveJ:' .: 
·. O SR. PR'Esm~NTE ~ Pela votaç.ão qUe acaba de fazer~se, . 

o substi Lutivo :proposto pela ·Con1nJissã6 aos arts. 18 e 19!' tendo 
sido: approvado, . prejudicou esses artigos~ que ficaram. sul1sti- · 
tu idos pelo que foi proposto pela Cmnmissão. . · 

· A emenda do · Sr. representante Zama refere-se á sup
pressão do § .1° do art. 18; más! si esse artigo foi substituido~ 
não sei como ella possa prevalecer!' ·desde · que ·foi substituída _ 
pelo artigo dn. Constituição. · · ·- · · : .-

. O Sn . . ZAl\rA- Nen1 por isso a ·minha · 01nenda deixa de 
c:dstir. · · ·. · · · : . ~ - . . 

.. ' ' .... ' . 

O Sn. · PRESIDENTE ·_._;' Parece-n1e que mais r-egular s~ria 
cspe~ar para a-21l discussão.- (•. então~ nena· elhninar estas_~:pa- . · 
lavras. que. ali:is, foram ·rejeitadas quasi que ut!.animemente . . 
(Apartes . ) · . .· . . . . . 

. Esta· 'é a · n1inha opinião:; · a l\f.esa ··verificou o· xés~ltado da. . 
vota(f50' e elht p~io tem --.o minin1o interesse . em adulterar _qual.:.. 
quer : res~.ltadç que~ essa -votação :· dê > ·· .... ·.·_-,::<. .~ _:- ;;: . .. : . ... . . 

1 
.• · 

. .. . o ·sn. zX~A .-·· Todos faú~nlOS jus"uÇa' a v.· Ex~:~ (~luít~s ·. 
ap()i~(l~s.· -l ,, . -.. ,. __ . __ . _ .. . , ,: .. . ~-- , :: __ ... _ _- _. ·,_,· .. ~- .-_ ·,··:.: .:< .• .. . . . · .. ·· . 

. o SR. PRESIDEN'1.'E __::.. Acabo de ·dizer· qúai é-' a ·-n'iinha opi- _:. 
nHlo; p~u·ece;.;.nm que s"eria mais regular que o .. Congresso, agUar- -·. · 

. dando-se para . a segunda . discussão~ .. decfda ·e-ste· . assum:pto; · 
entretanto, dando a minh~ o-piniãQ, doü .ao· .Congresso ·a-respon·-
sabHidact<: · da- sua. · ·· ·· · · · ·· · ·. · · · ·· · - -

Os senhores . que entendem que a en1cnda do Sr-. Zan1n. 
e::;tú prejudicada~ queiran1 levantar-se.· 

. Procede-se :i votação · e ha reclamações ~ . 
. · o Sn.. PnESlDENTE - Consultei o Congresso . para. que elle 

. rcs__ol,vesse si, a. emenda-. ·do Sr .. .rep:Veseritante Zamn. propondo a · 
supp're·ssão dô · § . . 1° do art.. i8 · está ou : não prejudicada pela 

· deli.bcração.: do ··congresso approvando o substitutivo da---ca
rnara; ·pedi 'aos Srs. membros do Conenresso. que .se levantassem· 
aquelles . . que . entendian1 qu~ ·essa emenda · não estava prejudi.;.. 
cada; houve duvidas no resultado da votação~ e~ • portanto, peoo 

· de ·novo aos ~ Srs . n1embros ·do Congresso, que julgam que essa 
~menda·· ·nãó ·está · prejudicada~ queiram levant:ir.:...se. · 

. Procede-se ·á contagem dos votos. . · · · · · 

O .Sn. PRESrDÊNTE - Si os ·srs . . membros '. do Congresso 
· n ito per manecerem . de pé . por alguns ~nstantes, -bem . se -,~vê ~ 

. ~ . . . . . . ~ 

• • • .. I .. • • "' 



-·· " · ~.; _. . _ _ .-. _ : ;;z·;~. >;. 2f?~H .,-';f·~'~tr --"!f:'_ "-:r,J; ;"~'', _ 
·_- · )mpq$sibilidade; :.~·que· ·h~-- de.i.·se=~·verifiéar ··~à.:"\·o·taÇã(LiPeeo:··aos -.· ·. 
~. · ~r~~: .membr:<>_s·.~~-~·çon~~~so- .qúe:atteri.dam ·: ~ )n~h-~:-~palãy_ras. ·- · .-._. 

~~;~ :~ 
: . .bem S{Lvê .,gue _ha .-.~ uma.: v~rdadeira agitação · gi-rando ·em-• torno .... "' · .. 

. ·. desta . qt.Iest~o~ . Sen-do~· .. ~s_s1~, para que a ~ptaÇ~o · fJqúe ben1. -· · 
.- · · clara,: -reque1ro que seJa .:nommaL. -·· .. - · _; . · : :: · . .c . 

: _ .· . :. . Post-o a "~o tos o -requerimento-- ·do Sr . .. Barbosa .. . Lima.:· o · · · 
· Sr. Presid~11te ariri.lincia que · foi_ rejeitádo ~ < ··.·: · ·. ; · - -.· · ·:- · ~-

. ·_Levantando:-:-se . rec~arp.ações· de< não. h~v-er num·ero; o Sr . . 1° , 
Secretario ·procede . á. contagem dos -Sr:s;.; .-.. repres_entantes; reco.:.. . 
nhecepdo:-se haver .· Ii~mero = legal~ . e .pedindo: se verificação~ . ~a · 
votayao~ e posto novamente a votos . o requer1mento de vqtaçao · 
nom1_nal. e .,approvado ~ . · . . . . . _ · · 
. o Sn • . PRESIDENTÉ - .. A 'questã-o a r·esolver é . à seguinte; 

.si a emenda substitutiva apresentada pelo Sr. Dr. Zama ao 
§ 1° do art. 18 est:í. ou não pre,judi-cadapel~ votação do Con-

. gresso sobre esse artigo.. . . . · . . . .· 
· ·O Sn. BELAJU\n~o :t\IE1~Do~éA: (pela · o·rde;n) -..:.. Sr. Presi- , -

dente~ . entendo ·.que as duas ·emendas· ··apresentadas pelo ·.· 
Sr. Deputado Zamã alb~i·an1 o :ú'L .. ·l8 ·c .seus . paragraphos c o 
art. 19; a, nosslt- votação foi. pe1a~redaoção geral apresentada 
pe:la· Con1missão. salvas as emendas. No .· substitutivo offerecido · 
p<!la Commissão· a..os §§· :to: e :·:2~ do art.~ 18 e· ao art. 19. hn tu11a 
parte qu~ se·refere ·ás ·p-enas· disciplinares;. quando .votámos~ foi . 
. no intuito de salvar o que propoz o Sr. Zama a este respeito .. 

· O SR~ · -'ll.t~nNo ~tU-FoNso . (pelir. ~rdem) - Desejava saber, 
··· . Sr ~- . Presidente~ . e _ peço ·a;: v. _ Ex. se digne . de 'eXf)licar..:.rpe, si: 
· · ·. propondo :V ~ ._Ex . . á dec_isão ... dQ: Congresso :~ está ott. não JJl·e-
. " :i'lr4~cdda a: ém.enda. do n'o1)i:~_e>:Depuiarlo: Sl'.-:Dri·. Zán1a, ,:aquat· se ···· 

: , .. 1'eforo. ao § · 1° do· árt. :'18, . qne , e:stabel.e.c_e~ penas:·cque a~ella •.. 
. . . .. emenda suprime -~ · traO.uiiu_ b_~!ll 9 . pe11:~amento . de· v. ~x~ _con1 _ ~ · 

~relação ao que se pede ao ·Congresso que··-decida: .. isto·- é; :·si· a :· · · 
· ·ôeci.s~o qne reconhecer . prejudicada a. -etnenda' quer· dizer que . o .. 
· ·:cong·rcsso . acceita .e. ·_legisla·.· constit11cionalment.e penas · ~isci- _c; 

. . -olinar~es contra :os i~epresentantes -da. Nação,. .. e · si a decisão que _ 

.. ·êútender: que ·-se· dc~-e · votar· a --emenda cnier djzer que o ·.con--· 
gresso não entende -de~·er. decretar sen1~lhantes penas, materia 
de outras con1petencias. _Quero: emfim~ saber si o · prejuizo. da · 
eracnda ·estabelece as .penas c si a sua acceitaç~o as· repelle. 
· . ··Entendo.' que, si :'disser · sim:. a emenda- está prejudicada e. 

·são 'accéitas as penas âisci.plinares;<si ·di·sser'nd.o, a -emenda não 
.. · cst~ p_rejudicada e nã-o são acceitas as penas ino~portuna!!lente 

propostas.· .· .. :.. · ., · .. · · · · · · · -
.. . Quero votar conscientemente, e consulto: a .. V. E::c sf:=en- . 

: tendo bem. . : · · · -· · .. · · · 
· . ·O SR. PRESIDENTE··· - o nobre· represeri.iante votará éon- ·.· 
foblie :entender en1 ·sua. consciencia< :A<Mesa .-·não l.)ódo dar ou-
tras explicações além das· .. que ·já d~u.· = · · . . 

o SR. _u~nNo · AFFoNso -.- ·-Mas· ·a intelligancia- da lei ·é· 
· que. el,l : ·ql,].ero~ não: quero a :intelligencia n1oral. . -· . 

· :.O sr .. ~ ·Pr~~~-eÍite~~ :A .M~sa · já deÚ. _a-sua -O.Í>.~iãà~--: : ~ ::··' -._· .. .. 
. · .. .. · .. :. · ... . '· .. · · .. . 



. . . ~..: 
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: Pr·oeede-se ú. votação non1inàL. . - - . . . . . . .. 
. . .· . - 1~e~pondcin1>~~iin.· os.,_$rs. Paes de Carva1rho-~: ,ManoeL~-Barat.·C 
. ·-·~l:â~f , Secúiidino. , .Jnaq·tliin Catú rHia .. ·T:;c~'erdt . âi~ :::·A.lhuquerqt.i'e~ 

·· - .· · Junwr~ TJH~OdtH'éf o Sou to~ .. ·\Jn~u·o ' c:;••:-.';lleanti. ~ ~Fir·mh:~o . ·d:i: SH-> 
· · . . · -·\;eira. -Eduardo _,Vandcnkóik. _ ·.Joaqnínl· .Félicio .. Cesúrío · Al:·dn1~ .. . .. __ 
· ·.- Campos ·sall~s~ Sil'\·a Canedo. ··.Toaqú'hn i\Turl.ínllo.= Raurifl'o ·llorJ)-~ -. · 

C~ln!,ão. Pe-dro Che'I·moJ:?~~ -:Matta Bacelar, =·cosLa ·nodrig·nes~ No.;:. 
gue1ra · Paranaguá. Pires Ferreira~ Xa~cimcn to. J~elarmino Cár- · 

· rieiro; J?'raneiscc:' Veiga,. l\latta l\fachado_. "j3erna1:dino de Carnpos,. 
·_· .A(Jolp1ló:· Gordo~ CarvaJhaL Mursa~ Hodolplio l\li)·aridá, Hnhião.- . 
:. Jun.im.·,- · 'EutHu·do Gonç~alvcs ('- I .. auro · l\Iüllei;: · . ,: · -··-· ·- · . · . · 

·· · .. Re.~pond:~zn 1u1o os S1~s. ·.Francisco Jrachado. J .... n,~ig·ildo 
Co.clho~ Joa.quhn Sarn1ento. Antonio· Baenti .. Joaquim da Cruz . 
. Jos.; Ber11<11~do~ Oliveira G~IYãO~ Doming·os Viccmtl\ Monteiro de 
J3arros. Braz .. Carne i 1·o~ Al úH:i da. · J3arl~éto~ .T os1~ Hygino. .To sé -~ 
·simcão,. Frrderico Serrano. Hosa Junior. Vir!.dlio Damasio. 
_BiHfoet Viei-ra~ TTehôa Hodr·iguc::;~ Innoe(·•nc.io · S(~·zcdello, Sih·:l. 
Pàranhos. -Sanlns Andrade~ <3-enerhso · .:Vlarqw~s, ·Jlamirn: .Bar- . 
cellos . .J>inheií·n 2\lachaqó; Bapfista da :\!otta~ Frc.'íc!S da Cr-tn;~ . 
.Alcindo Guanahm·a~ Edc.o Coellu1 . .lacquPs Onrique~ ..:\ri~t:.ides 
Loho.: Furquhn \\"('l'llQCk~ D(ln1ing:ns ~Tcsu i no~ An Jnnio Olyntho, 
}{adar·•). P. l\Jascarr-nhas:·:chag:a !'i Lobaf.n. Bn rb•1sa. I... i ma, Bezer.·ril, 
.Jt~ão Lupl~~-- Fredet·ko.:-J.3org:rs. Almin.-1 AffonS(I. ,.-\ln(ll'im (::areia~ 
~êl .:\ndt·ade. · Het11mba~~ 1~olrnJjno de- Ca1·v;1lhn . .João Harhalbo. 
~~~~~·~ 1\hu·iaÚtl . ..:\lm('i•j_a ,· PPi'n:.imbw·~~li .-\ndr~~ · Cavalcanl i. La..:. 
mo11ni•!r.·. _Arn•·rien J~~1z;: J)ntJ·a ~icacio~ A~tolpho Pin . ..:\l'i:'tide.~ 
Jla'i a. f:nnr·n h···~ H anin8. .To :in ~J :_• ~\ v:•!l<:; i'. Co t'l'~~a H a lw llc1 ·Hay
mnndo Ba.nd1•it·a ... ::\Járihnl Faldio. ~lt~int dr> Vasconcellú~· . .Toií.o 
\.ii•h·a. Lni% de ~\ndi··a-::h~. E$J)i1·Ho ·Santo. 01-tieie:L GabiTúi Be-
.únrt·o • . .:\w.::u~l o de Feeila~. -A n1 onin Euzehio. Zama. Artl1ur 

·!tios. Garcia- Pirü5~·· - Santos Pt:•r·eir·u .. Custodio ·de: Jldlo. Paula 
Gninuu·ães. Ffelu~\-· Ctu·ado. Rt-~larm.ino de 2\lendonca. :Marciano 
{le MagallÚies .. ;:....-.\1)1philophio~ .. Fran(·iscó Sodr.é. D1oúysio . Cer~ . 
queira. Leo\~i~.ildo J?ilg-u·eiras, Barão de S. J1arco.5~- Barão de 
Yilla Yjc~osa. Prisco Par~üso. ~Iuniz ·Freire. Fonseca e : Silva. 
Fnn.Se~a ~Hr!rrne~~ Nilo :Peçariha. Ur:·bano i\Iàr:conrlc:>s~ ~hlnhães ... 
Barreto. · Oliveira Pirll'o. .roaquim Breve~~ França Carvalho. :::: 
Lúiz MuraL SchrnidL. Pi.'r:eii~a. da Costa. ·.ruLio de Ca~tilhos, 
B•)r,~·~s .de Medeü·os. Aleidesi .. üna. Thotn:iz. F1or<~5~ . .:\htc~r~ Ho
ll1(·J·~-; Bapti~ta~ H.ocha Oso1;ió. Ci1.s~iaúo do NaRcirnenti\·. De-
mr-tJ·io Ribeh·i) 1j Menna Barreto. · ·· . . 

O Sn.. PHEStDENTr::: declara que~ segundo .-. rrsuHado da 
yota<~ão, '' CongTes:::o não eonsidera. preJudicada. a c.rnenda ·do 
Sr. Zmna. . · 

O SR .. Pi-tESWEN'l'B- Vai J)rqcer]_el~-se <í yol ação da emenda . 
·.do Se. r•:"Pl'f\sent.ant:e .Zama. _.Peço a()~ ~r·s. ,.membros .do . Con- -
g·resso q~~~ oceupem ,os sf:u-s 1Qgares~ áTin1 de -proc~der.::.se ú yq
tação. Ha apenas ·U:3 ~r~. revr·~s.cntantes t~a casa~ J~ s1 os 
~r·s~- úwn1l:n·o5 ..:lo CúngTessn .saliirt.•ni do salão par_a 0.5 corrc
d(~re:=:. não ha.n~rá. nu1nero par-a YOI ar-.se. 

Vai-YoLar-se· a· eme.nda do Sr~· rcpre::::enf.anfe Zan1a. que e 
· .· · c.Dllcebidá;. nos seg1Jinte~ termos (lê) : · 

.Ao cap _ 1 (• 

· -. L" ·supprirna-se o § 1 ... do art. -18~ 
· ü1én.ta1· e· não· constitucional.· . -

por. ser rnateria regi.-. 
,· 



~.!nº0:/:r::::., :· ,, ~- ~ :~;~;.:., .~'-0-f-~~tl;: - '· ,, ,' ·' ··., "J"-;··~~;~'}'St:i:.~".,,},,~ 
._:,{ : ;," ·_ - ~l'9C-~J~ndo~~-e..<··~~ vot<ú.~ão~: :"'é : ·aij'Í)l;?~~ada .:: a.:·-~-(ü'ú'euda ·~ ·do_ . 

81> · Zan1a-:.:. -. · .. · -_.: .·:: :· ·._·:-> _· ·:- . .-.. : . . · - :. ·.,.. . :. ; · . · -.:.- .'-· :.·. · -
·· . ~ ... ·Eni ·_seg.uid_ã:._{!./H!Jéitado ·o .. additiYo do. St·: :F'rederico J3·orge:5; · . .. 
· .. · · . . ·. __ . :~-.:. () ~:~~~~ -~ Bi{.E~IDE~T~ -:..-c.li~::: ~~;~~:~·ai · -p1:;;b;~(:lí~i~~s·({-[t":· \;i;LilortJ ~~ 4~1;-~~ : ·_·- :- ·~· .. : ;· 

.. ·enlcnda .. :do.·.si· Zaiúa ·w ·•ü~t ·H) . .. __ :.·. _: .. _ · · · .- · · · ·. · ·< .· <'~ .- .. ·. 
': ... ::: __ -:_;;..·_.~- -:::. .,.:-<" ..... · .. " .... :f·:-_::: .... ;~;~-~ ': .. : ·::_. ~ - .-.. ~- -~-- - ~ ::~-~- --=-· : ·_.::. ~. ' ..... .. : ... -- . :·· ·. -~ :' .'. :. : , .- . .. -·:· ... ·-· .. ~:.. ... ::-: . '~ .. ·_ ~ -~ . • . 

·.: . ~. ~: . - .-: O"''Sí'{·;: ·0\-.~-L.\:: "(J)ehr .. :..ú~··diú~t) ··. oiJs•ln~él • qúç -:és ta."• sua·>einendà ::::c-2·_::,": · :~ 
,-·-- ~-- está. .. lJi~ejúdidada~ . !J()rqüanlo a~ c· Jllatc~ri~t "de . que -trata ·está "coil~ ' .. :·:: ·_ 

t~da na . éii1en_"(Ja· .da ·· comn}jssão. . . . - . ·: ·- .. : ~-- -.. ·. ;· ' 
- ,;. .... ' . . ' ., . - : .. ' ~ - . . . " . ._ . .·- . . . 

· O ~H.. - Pn.ESIDENTJ.: -declara. pl:ejudic.auo o art. H} f~ _ · o :;ulJ- · . 
. sLituUvo du Sr: _Z<.t.tna! .e1n :vista ·do v·c!nc.ido na Yotaçãó ·antel"ioí·, 

e anu.u.ncia· t]ue Yai -pJ·ocedél;:._·$e ~í vota«;ão du ·tu't·. ·20 ~ · ·. · -· -
· · E' · posto .a voto~ e tipproYado o at·t ~- · 20 do pro.jectú: as:;irú · 
concebido: · ·· . •· · · . . , · · · · . 

. _. · «Os depul.ado::: i_~ senadore:5 são inviola·n~is por :;uas . pp1~ 
n1c1es~ · I)álayi·as e votós·: ~úo' · exercicio do· n1andato.» _ . 

- l~' eg:ualmente posto a Yotos ~~ aprn~ovadci o arL· 21 _do peo-: . 
jec~o ·: ..... · ·· · · · · 

«Os. deputacJus C:!·. 8enadóres não Í)OdeJn ser ])l'CS(lS. U CIH"JH'(I...;.' 
cessados erünina1i11ente. se1n pJ:~.vja. liee.n~~a d-e ~ua Camarn .. 
:Sah~o i'lag1:ailte deljcto. E~ ucst(~ (;aso, levado o procc.: ::;so a.tú .. 

· pl'Olli.HH;in .. exdtiSÍYa: -- a án6f(ll·idade JH'I.~ l'f·!:3-!'5ar<i I~ l"Clfx'e tl.f!l'á u:; · 
. autos tt Camara· respectiva. para re~oh·cr sol.•J·e u.. pr·oceden<~ia 
da_ accu:Sação~ ~i o ~1ccusado = nãlJ · .:•pLar pelo julB"amento · i nuw~-:-
d iato ·-»· - · · · · · · •· " · · · 
.· -- · · Suhn1eÚida ·<i .. votação a . segu infJ; elne.nda da Com.nl i~são~ (~ 
approvada: . · . . . 
· ~· Art.· 21 .. J{edi,ja-::SC ·a 1 :• . r>arte dc~sLe artigo do . seg\1 int~~- -
niodo : «Os d epufadu·s e . s~.~un.-dore5, desde que 1 i verem re~:-ebidü 

· · diplllllla .até 11 U OV;} d e.içãe) . . não lJOderão ·sel.' lJf;eSÓ~- sah·o CU~c) 
·. de Jlag·ràricia én1 t;eilne inaffi.an~:a,;cl~ . ncin" lH'Ciccss,~do::- ·crimi- · 
nalment·e scrn prév ia -JiccnÇa·_ a e · sua Camara~» · ·· -- · ·· · :~ ·. 

· ~-- ~Fica pre.jud}cadá ·o :Substituth·~o - :do · · sr : . zania.· 

. ·. . O : Src _ . PRE~in.r:xTr: diz ·que \ai . dô1.:· a · -\ro_t~~i ·,_mJ 1>I;il).wiro 
·lc.g·ar: a . em~nda su.P.tire:SsiYa~ . do Sr __ Serpa~ ·ao a1:t ~ ?-2.. .. .. . . ·_ · __ .... · 

: ;J?ôst-a ~(yú_to~: a ein 0nda ,~--reJeitada ·. · - · · · · · · ·-

E~ - po.SlÓ ;a YOtos" o art . . 22. assiln_ corit"ebià.ó, o qual. é ap-· 
prova·do: • · · · · · 

. · ~Os · n1eüüJros ·da:$ · ~lUa~ c-ainaras. a(t · ton1ai~ ass.enl.o, eOnt1·a- ... 
h irão n eómproiiliBSI.Y . f orn1al, . ern · se5~ão·. publica, . de . .- hem ~ 
cun1prir· 0:5 · s eus deveres.». . _ 

· E~ . posta · a votos ·a emenda -d o· Sr. Tosta.-
. o SH.. T .OS'l".:\:· { P;ela _OJ'dem ) " ·-. -Sr . . Pt'C:Sidi:n.k •; (J art. 22 
dü· 1n~o;iecto deLernlina que 0:5: 111ernbr-os das quas t.:.mnal'a!-3~ ao· 
tumaretn ' aS:3C lllO~ COlltl'C.l Ü.Ull ··o c'ompronÜSSO . .fOl'I11al,· _Cnl. ::5eS:;âo 
publi·ca;· de ben1 -cumprir os.-seus .d everes.. : . . . · ... 
. . . Porl ánlu~ (I _ artig·u ·dl) proj ecttr d~ Ci.•i1~Litu.i~~ão exclue (;IIJU

p1etan11:!llLC o j uean1_ent.o reUg-ioso. · (:.Vão apôi()dos.) . ·. 
~ . . . ' 

U?.t. SH. H.EPH.Es-E~·e.-\.NTE - Quetn quizt.:r jurar pódc jurar.-
0 S~~ . . TOST.:~ , --·-··· .. A ·n1inha ·crhenda . .. · - .. .. 
O Sn. . Pnc:~lDE!\1~E ~ Observo ao nobre Deputádo · que .- não 

:póde ju~tificar. a en1enda neste· .m_.o_mento. . ~ . . 

. . . . ' . : ·· :· .. :. -~ - .. :. 



__ _ O Sa~ TosT_.\· .~ Nã~ estou' justificando; --quero dizer ape:.. 
_nas _qúe a minha ·emenda,.é 1'acultativa; dá áquelles que ·qui-

.. z_~,rem ... pr~~ta.r . o _jura.m(!lito . a faculdade de -Jazel~o; e áquellf:;5 

. que o. não' quizer·em p1·estar a faculdade de ·tomar conlpl"'OI11isso 
. · formai de-· bem -cumprir os seus ·deveres. ·. · . . .. __ _ __ .. . __ 

-· · . 'Ern conclusão; pe<:o .. a V. Ex. que consulte a Casa· si 
.concede que _seja nominal. ;a votação da minha e1nenda4 (Oh! 
Oh!)- __ - _-. _ _ _ · _-

. .Cpnsultado o Congresso, não é approvado o requerimento 
: d(~ .. _,;otacão _ nominal, sendo_ egualmente rejeitada a e~n-crida 
do Sr. Tosta e outros. 
- E' posto a votos e approvado o art.· 23,· assiln concebido: 
« Durante as sessões vencerão os senadores e deputados· utn 
subsidio pecuniario~ além da ajuda 'de custo fixada pelo Con-

-g1.·esso. no filn de cada legislatura~ para a seg·uinte-~» · _ 
- E'· posta a votos a em·enda a~ditiva _ do· Sr. Badaró. 

0 Sn.. R..A.lV(lfRO BARCELLOS (pela, qrdeut.) pergunta :si. eB

tando approvado o art. 23: não· está prejudicada a emenda, 
· visto estar j.á determinada no artigo. a .competencia de cada 
Cumara. ·· 

__ O Sn. _ PRESIDE.:.""TE. l~esponde que não póde declarar si a 
ernenda está prejudicada; é o Congresso quem resolverá. (Lê 
.o ru·tigo e·_ a emenda.) ~--- _ 

_ O Sn. _-\L~IDA BA~RETo (pela ordqm) observa que essa 
emenda apresentada-'::-nã() póde ser acceita de maneira alguma. 
porque o numero:.de ·senadores é apenas de 63~ quando o tü! · 
deputados é n1uito superior; e, assilú, os senadores .. serimn 

= 'V·encidos pelo numerO; por isso entende .que essa emenda não 
devia ser :votada. , · . · 

. -E' em seguida<àppr.ovada a- emenda additiva do Sr. Ba
. daró, -a~sim .concebida: 

. Ao · a1•t. ~ ~3 .: . :Depoi~ d_a palavr-a ---- pecuJ?.iario -__ - accl·es-
ccnte-se esta: _eguaL _ ·-

Fica prejudicada a. emenda do Sr. Zama: por-. ser de 
egual teôr~-- - ·· ----· · · . ·· - ·-

... ~: reclamação de_- diV~ersos Si's. irepresentantes, :-o !Sr. 
Presidente declara ·que vai proceder-se á verificaoão da vo-
taç~o.· · -- · 

~ .. .,.. 

. < O SR. -PRESIDENTE - Attenção! Convido os Srs. represen~ 
tantes á occupar .os seus logares: afim _de ;y~e-r=' sí é possivel 
YBrificar o resultado da votação. . . 

~verificada a votação, reconhece-se •que a emenda foi ap
-provada, tendo votado a favor· 98 e contra 40 n1embros do 
Congresso. · 

· O --SR. PRESI:D:E!.~TE .annuncia a votaçã{) do ar L. 24 e de
eJara. que vai proceder em primeiro logar ú votaç:-ão do sub-
stitutivo da Commissão ao roesn1:o art.· 24: ·-

. «..:\.~t~ - 2..1. Os merilbros do Congresso não poden1 receber 
do Poder E:s:ecutivo emprego ou c9mn1issão r~m:2-neraC!o~, ex

-cepto _._si forem missões diplom~tlcas, comm1ssoes m1htares, 
ou cargos de accesso ou promoçao legal: .. 

·. ~ara.grapho unico. Durante o exerc1C10 legislativo eessa 
. o ee <>utra ([Ualquer funcção.~ 

Substi ttitivo · da Commissão af} . .. . . . ' . . . -
., 
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_ · _ ·· _.frt. : 24. -JfédÜ á~.se -assin1 : ' <tO~ --lb:eriiliros , do > Corio~ésso · 
nao __ podenl-.·_ celebrar_ contracto~ _com_ .. _o :Poder. ~xecutivo, nem 
delle ·_ r.eceber enJr~regos :ou '. .. COIHnlissões. · renruuerados~ .. sah:o 
n;tissões .:di..Plom_atiêas, comm~ssõe.s mHi tare.s: 'oú cargos· de : a e~ 
cesso o_u· promoção ·legal. ·.·- · . . ___ . · - :: ···: · _ · ·•·::-·:: ~,'.~:: :: ~-- . -

•Pa~(lgraP~f?- unic<f. ,o .. ·.manoatq Je..::Oislativo ·é inéompativel 
com·· o· exercro1o de qu.a1guer- outra .funccão dtiran'te ·- as· ·ses-sões . · · . · . · -· · -· · ·· . · -· · · ·· • ·· · - · -- · · 

- :.:\.rtigo additivo. O Depútado ou·_ Senador .não póde--- ser · 
nomeado para cargo diplomati.co ou comn1ando militar ·sem 
licenoa da respectiva Camara.~ . - _ _ __ · ·-

0 Sn. JosÉ l\lAIUA~O (pela or-rle-n1.)-_ Sr. P-r-esidente-· -não 
quero~ nem mesmo posso· justificar as minhas duas eméndas 
ao art. 24. .. · . 

En1 uma dellas peco que, antes. · das -palavrás da erncnda 
dn Cóm1nissão, se diga: ---: desde. que tenham· sido. eleitos -
para. se· evitar o abuso de que o· Dt~put.ado~ · entre a sua cleiç~ão_ 
e o reconhecimento, acceite en1pregos. . 
• .O SR. BADARó -- Só é J?eputado depois de _ reconhecido . 

O SR: .JosÉ •l\I..-u>JA~~o---. Desde que esLá eleito deve-se hn
pedir 1Q.Ue o Governo <rp:eira captai-o.. (Diversos apartes.) 
. QuantQ á s~~nda, deve o Congresso ponder-ar que~ si se 

prohibe qUe o Deputado acceite en1pregos, · com maioria de 
razão deve-se prohibir que acceite cargos de directoria· ou 
presidoncia de bancos c e1npr~BaS~ que dependan1 do ,-Goverr..o 
pelos prazos recebidos. · .. _ 

~ - .0 ~ Sá. PRESIDE-1'\TE - Vai-se votar o substitutivo 'da 
Coirúuissão ao art. 24. salvas as ·emendas aditivas do Sr . .Jos1.! 
Mariano, hoje apresenta_das;.: · · ·· · ·. · · ·· · 

· Posta a votos a emenda substituti\,.a ~ da Co1nmissão: é 
apJ.:>'rovada. · . .. .. , . . _ ... _ .·. 

: São egualmente postas a ·votos _e . appr'Ovadas 'as cn1endas 
. do. Sr~ - José :Mariano ao substitut.i\'0 da .Co:n1missão. ficando 
prejudicado~·· os artigos_~ do ~projecto . e:_ os substitutiv~s. dos . . 
Srs. Fredcr1co .Borges. 1'rane1.sco .Badaro e- Cesar Zama. 

o· SR..~: - PRESIDENTE-__..;;_ Vai proceder-se .. á VQtacão . do ar-
:tigo 25 . , . · · _ . · 

A. disposição _do · projecto exige _. o seguinte ·(lê):· 
. _ «São condições ele elegibilidade riara o. C'ong1.~esso Nac~onal: 

i 0
• Eslê.u .. na posse· dos direitos de _eleito!'; · · · 

2°. Para a Camara, ter mais de quatro: annos de cidadão 
hrazileiro~ e n1ais.· de seis para o- Senado.» 

H a. un1a en1enda . substitutiva do Sr:. -Corrêa- H.abello e 
outro.s -ao ~- 1° deste m·tigQ" qu-e dispõe: . 

« Sub-stitua..;se ·o n. 1 o do art~_ ~5 pelo .. seguinte: .· . 
Estar· na p-osse -·dos direitos de . cida4ão hrazileiro c ·· ser 

~ alish\vel como eleitor.» . ___ . . . · . _ 
. Ha uma emenda : substitutiva que altera essa d.1spos1çao . 

con1 relaoão á exigeilcía · do temno- . . · · ·· ·· · ·. ..·. _ · ·_ 
· Parece-n1e que o substitutivo <l_o Sr:Bernardino de·Can1.pos 

é mais an1plo que o projecto: mesn1o· e á seguinte emend'3. da 
'Con1missão : : . . _ . . . -= .:.. 

Ao § 2°. accresente-se: · < Esta disposição não ·· co-mprehen~ · 
de os c_~dadãos a que se refere -o n. 4 do art . 69. » _. .· 

. .... :... - ,· .. , ... - .. -
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Pc!c:n. pc.li:'i. no (:.-mgt·c~:5~(1 qtH! pt·~~sl.e aUenc;ão. 
~\ ém1.~nda :::ulJ:-5UtuLiYa do Sr. Bernardino de Carnpo~ diz 

(ú?:· : . 
_,_,_ ·,~: .. c:..·:éc.: :.: . :j\it::~5:-·'n~~ --"t"~~ ,-:5Ul•!;Liltta~~c _. "liel(f'':Sc~g'üinte: .· ·=~ ~ .. c.-.:·:o:·.- .-...: .- . . .- .:: -.--_, _,,,_, 

«Para :301" DepuLa(!u~ l.er 1nais de ~5 annos de edade e qualt'c-' 
de i·esidencia . no · J~rt~zil; para ser ~cnador. ter, pelo .mew.•~, ;;r, 
c.n1nos de edade e seb de resjdeucia no Brazil. exec~pl.uach•s. 
q:mnlo ao::- prazo~ de qual:t·o e :-:ei~ anno:-:~ o:; ~idadiio$ a c.Jt.ie :::•~ 
refere_ n n. 't do a ri· . G9. » 

.A Commis:São p1·onõe uma disposic;iio cumplemenlar <w 
' ll' f 1' <r,·, ' . : e-•-'· 

..:\ euleJH.la subsf it.ul.h-a dt.• ~r. Hadm·c·, .-~:-;l.ú redigida nc_~:; 
:5cg-uinte:-5 termos (lê ) : 

.Ao art. 25. Suhsti lua-:-50 I•elo seguinl.e: 

•· Todos á~ -que_• poden1 ~~:·t· elP·il.11r·ps :;fio llalwi:o; para :::c~·t· 
depulado~. · 

~E.xtc~plrmnt-~1~ : 

., . o~ Qlll~ nfít:• f" Í\'t.~f'l'lfl lll<ll:' ,], ~ ;o; (~ ÍJ~ annn:S de eidadão lwa
'1.. i leiro; 

li. (1:' 1111'11ot·•·:' de_• :!;) annc.-.s : . 
. HJ.. o~ qlll.'. ao tempn da eli·i•;ãc.l. nho f.iYl'l"t!lll l'c•:.J(JI.'Il!:Íi.l. 

efú:cl.iYa JW E~lado J)f.•lo qual se proptlZet·em candidalo:.;.» 
:~-:· ~uhruellid~_, :;í. vc.dac.~iio n :Suh:.;lil.tll.in• do St· . Corrôa H.at.wl 

lu <tn 11. ·J. o -qrtal t~ apJ.H'nvadn. l'it~nndc• pl·Pjudiec.vln c• HH.:'!:'Ill" 

11. 1 cJ(• . a ri. :!5 do ·]Jl'Ojecto. 

O Sn. PnE~IDE~TE declara que vai r•u1· a voto:-; a eiJH:!nda. 
::'ub:::tit.u Uva tio Sr·. Bc.·J.~tl-arcJjno d ... Campos e oult·os~ a .rJual. como 
jú te-Ye occusião de dizer~ é mais ainpla que o sub~titutiYo fia 
Conunissão e do Sr. Bada~·(~ ... 

O ' St-L i\lEIIt..-\ DI~ V..-\~GO.XCELLI.IS ( )Jf:la. orrlr: 1u ) diz qUI.' :1 
crnend:.t, t~cmtendn :idéas differente$~ convé1n que :-5eja votadu 
por pat·f e:-; (~, · n;_:~:-:1 '..! ~entido~ _ ~·az á .l\Iósa urn rc~querilnento . 

:-~ O SB .. Pitt-:S_tUE~TE - Pc11~ pa1·tes, uão posso aeceitar a YOL:..t·· 
t.~ão da ewcuda. · · .. 

O CongreSS(• pôde aeceHar (lll n~jeitar o substitut.ivn~ 1na~ 
:1 d1sbão da enwnda~· qu<.· ~ ~s tá formulada ern um s6 período~ não 
m e vat·l_•ee l't~g-ular. porq1.w isl.n cnnsUtue un1a nova emenda. 
Sl·g·undc• a -:\f e sa dl'cjdju ha dias, . (N(7o apfiiodrNL ) · 

U :SH. ~lEHl-\ DE V...-\SC:ONCELLOS - Peço a palavra. 
O SH . .PHESIDE~TE - Tc111 a valav.ea o nobre revre~culante. 

O :~H. JlE!H:\ DE V~\SCO~CELr .. os -- Sr- P r esidente. eu enten-
do que •·:-:Ut qnesl.ã(l p oderá resolvc~r-se dn ~eg·n in tt.!. mÚdo: 

]Jesdc_• qu e Y. Ex:. d•.~elar:a que a emeuda não p~~d0 ~er vu
tada vor parle~ . .Jwnsn (!111~, . para nãn ~e tirar a .. :: Cnng-rc~:-;o n. 
liberdade_• d« ~ rn·mJIInc.iar-se a respeito das ü.léas coutJdas na 
r.1nenda du nohl'P rcrn·c~:o-en tante por S. Paulo. V. Bx .. deve dar 
pref('reneia ú f.'Jr;'f.'JH.la ela. Commi:-::sfi~• de:; 21. <]u e con lt?m . .iú:5La
mcn le~ a idéa da ('11H't::da '1 :; ;\ r.-. i :dJ ; propos ta por qucnl 1'azia. 
parte. daqu ella Cot!lmi:::sã.o. . _ 

V. Ex .. porl.anl .o~ :-:;ujeilando .t vol.a~.;ão a ernenda da Com
mi~~ão, terá perfeitanH~llLe resolvido a .-questão. _ 
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O SR. PRESIDENTE -Ao submetter á votação o substitu
tivo dos Srs. Bernardino de Campos e outros, dei a razão por 
.quª-=ª?Sin1 _Q_.fazia;_= era a mesn1a razão que me levava a prop.t,r 
ha pouc·õ ·a '\.;otãÇã-od<:f~ubstitutivo- = do ~r. Rabello:_--d_~---preferen~ 
cia ao art. 25~ e é porque esta en1enda contém uma disposição"c. --, ,, .. _, 
nmis ampla do que a disposição do project.o~ n1csmo com a 
emenda da Commissão. -

Ett observei que o projecto exige, COil10 requisito para a 
eleicão, acceitar a nacionalizacão durante un1 certo prazo de 
tempo, ao passo que a en1enda se limita a exigir a residencia. 

EsLa foi a razão que me levou a assim proceder; · n1as de 
JJua vontade vou pôr a votos a emenda, ficando- o Congresso 
sabendo que clla contén1 ídéa nova, diffcrente da do projecto. 

Posto a votos, é approvado o n. 2 do art. 25 do projecto e, 
l1em assim, o additivo da Commissão~ ficando pr~judicados. os 
.substitutivos dos Srs. Bernardino -de Campos ·e outros e do Sr. 
Badarô. 

E· rejeitada un1a ·elnenda additiva do Sr An1erico Lobo· 
O Sn. PRESIDEN'rE declara que se vai proceder á votação 

dv art. 26, sobre o qual ha duas en1endas suppressivas, un1a da 
Com1nissão e outra do Sr. Badaró~ além (}e outras emendas que 
1nodi1'ican1 o n1esmo artigo. 

O SR. BAD.-\.RÓ (pela m·dern) deseja ouvir a opinião do 
Sr. Presidente ácerca · do seguinte: =J. Con1nlissão propõe a 
suppressão do art. 26~ remettendo a materja para o pode.t· 
legislativo ordinario; existe, entretanto. un1a emenda. do 
Sr. Senadür Amaro Cavalcanti~ traçando as normas de pro
-ceder para a futura as,serrM:lléa ordhtaria ( precisando etn 
tern1os categoricos ·a impossibilidade de ·serem 'excluídos os 
representantes das diversas religiões - ministros, sacerdo-
_tes, etc. · 

Consulta, pois, ao Sr. Presidente si, -approvada a emenda 
da Commissão, essa deliberação in1plica a nullidade da emenda 
do -Sr. Amaro Cavalcanti. -

iO SR. PRESIDENTE responde que lhe parece que o. Con
gresso tanto póde approvar ou rejeitar a einenda substitutiva 
da ·Co1nmlssão, corr;o a · additiva de Sr. Senador Amaro Ca
valcanti, a qual, en1 todo .o caso, subn1etterá . a votos, si fôr 
approvada a substitutiva. · 
· Submettida a votos, é approvada a emenda suppressl\~a 
da Co1nn1issão, assiln concebida: 

«O Congresso~ en1 lei .especial. declarará os casos de in-
compatibilidade eleitoral.» · 

q SR. PRESIDENTE declara que c.onsidera prejudicadas as 
<l~~1a1s e1nendas apresentadas a este artigo, bem como a ad
dJf:Iva do Sr. Senador ~\maro Cavalcan1.i~ conc{l!büia r1os se
Sl.ll ntes termos : 

« I-~aragraplJO unico. Ninguen1 ser:'i. declarado inc!ompa
tivel peJo shnples i'acto de .ser crente ou rninisb·n de uma : 
re1ig·ião.» -

rvozEs - Está ta1nbem prejudicada. 
Otn'RAS :vozEs -~ Não est4._ · 

-->. 

62 " 
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QUESTÃO D~ ORDEM . 
. - . . . : ...... -- .:. .. _____ ·..:. .....::_ .::. .. . 

,() SR. AMARO CAVALCANTI (pela ordem) Senhores, 
qu!lndo apresentei esse paragrap1lo unico, j.á tin·ha intencão. 
de votar, como fiz, pela emenda substitutiva do art. 26. 

Comprebendeu V. Ex., e decidiu Inuito ben1, .que -o facto 
de.- delegar ao .Congresso qu_e, por lei ordinaria regule a n1a
teria de íncompatibiUdade, isto não exclue_ que ~c âelimílc 
desde já, con1o garantia, como liberdade .de todos, que o Con
gresso não possa declarar incompativel ninguem pelo facto 
ser crente ou n1inistro de un1a r'eligião. Peco, portanto, a 
·v. Ex. que submetta a minha emenda á votação do 
Congresso. · 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Entendo que a vo
tação do substitutivo importava. a rejeição de todas as 
emendas. e que, por '.rotação~ acha-:-:e f;rejuàicada a do nobre 
Senador pe1o Rio Grande do Norte, tanto rnais quanto a n1a
teria dessa emenda não é constitucional. · (i1poiados e não 
apoiados.) 

O SR. CHAGAs iLoBATO (pela ordem.) - Sr. Presidente~ eu 
entendo que a e:menda do Sr. Amaro Cavalcanti não está 
prejudicada. (Apoiados.) 

Trata-se de direitos do cidadão, por "onseguinte, de n1a
tcria constitucional, que não póde ser tratada etn lei ordinaria, 
h a de constar d~ Constituição. -

.o SR. B.IDARó - J.,rata.:.se de direitos politicos. 
O SR. CHAGAS 'LOBATO - Eu não sou suspeito, não sou 

clerical, sou um pensador livre, mas entendo que o direito 
àt· votar e ser votado deve · caber a todo cidadão brazileiro, 
pertença elle a qu_alquer confissão religiosa:, e· o Congresso, a 
quem incumbe consagrar esse direito, . não póde excluir ne-
nhun1 cidadão por pertencer a esta ou áquella confissão. 

Ditas ·estas palavras, Sr. President_e, hei de votar_ para 
que não se considere prejudicada a emenoa do Sr. An1aro 
Cavalcanti. 

',0 SR. BADARÓ :(pela ordem) - ~sr. Presidente, consi_dero 
un1a cilada o que se vai fazer (ProtPstos_: apoiados e 'não 
apoiados). Quando consultámos a y. Ex., foi-nos declarado 
que estava prejudicado o additivo do· 8r. Cavalcanti. Depois 
dessa declaração, grande parte do Congresso .n1anifestou-se, 
mas esperando a votação do artigo (Apa1·tes) . E' esta uma 
questão incandescente, e o paiz recimna a franca opinião do 
CoDoo-resso.. · 

· O SR. RosA JUNIOR: (pela ordem) ~ Sr. Presidente, ma
nifestam-se opiniões em contrario ao que se acabou de votar. 
A emenda da Qommissão ao projecto,- com referencia ao 
art. 26~ determina que seja tratada toda a n1aterja delle em 
uma lei especiaL Ora, desde .que o projecto cogita da in
compatibilidade sem restricção, comprehendo que a aspiração 
da Commissão é· para que se não· trate desta m·ateria em· caso 
algum, sen1 que não seja em umJ. lc•i especial. (Apoiados.) 
Portanto, não tem razã'o de ser a permanencia da em_enda 

. apresentada J)elo Sr. represent~te . Amarp_ •Cavalcanti, porque 
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aqui se trata de um princípio d.e con1patibilidade ou in~ 
compatibilidade. 

:0 SR. A:.."fARO CAVALCANTI - V:~ Ex. dá licença para um 
aparte ? A emenda tem por firo gara.nti.r a egualdade politica . 
. sem saber qual a crenca do individuo.. . · 

O Sa. RosA JUNIOR - Não é occasião~ (Trocam-se 
apa·r~es. ) · · · 

O SR .. A:MARO_ ·CA;VALCANTI - Adiar ·a questão, apenas. (Ha 
outros apa1·tes.) · 

O Sn. RosA JUNIOR - Nunca tive medo algum; quando 
apresentei esta emenda foi com convicção. 

· Sr. Presidente, seria uma co usa odiosa fazer-se excepção. 
Trata-se de ma teria de incompatibilidade. 

IÜ .Sn. BADARÓ - De capacidade eleitoral~ 
O SR. RosA JuNIOR - Si a ·commissão apresentou uma 

emenda e ella foi acceita, não vejo razão en1 que se funden1 
os nobres representantes para adduziren1 n1otivos a favor 
de uma emenda que, não tem a menor procedencia. 

O Sn. PRESIDENTE - &Observo ao nobre I·'epresentanlc 
.que não póde discutir a emenda; deve lin1itar-se a seu rc
qucrirnento de orden1, porque a votacfto não p6de ser inter
ronlpida con1 discussã·o. 

O Sn. RosA JUNIOR - E1u rcsun1o, peço que seja Ie.va·da 
a effei to a deliberação do Congresso com relacão á emenda 
apresentada pela Commissão, ficando prejudicada a 01ncnda 
do Sr. representante .A.n1aro Cavalcanti. 

,o SR. UBALDINO no AMARAL (pela ordem,) - Sr. Presi
dente, julgo de n1eu dever d~r uma explicação sobre a ma
·teria, por ter sido presidente da Commissão Especial. No seio 
dessa Commissão1 como aqui no Congresso~ ba pelo n1enos 
tres grupos divergentes en1 relação· ao assumpto de que se 
trata e, especialmente, em relação á questão religiosa. En-· 
tendemos (appello· para os meus colleg~s de Comn1issão, para 
que me corrijam si interpretei mal o que lá se passou) QQe, 
á vista das divergencias, era ·conveniente não darmos ampl i
tuãe á discussão. não a discuiirm•)S rflesrrl·o, para a re1netter 
para uma lei ordinaria. Esse era:· o áccôrdo que estava en1 
todas as opiniões, tanto assim, que deix:ámos de discutir a 
n1ateria. Eu, por exemplo~ que tinha con1promissos em re
lação a essa n1ateria, conservei-me calado. Parecia-me, por
tanto, ·que era lealdade de todos remetter esta materia p·ara .. 
occasião opportuna. 

Si o Congresso votar a en1enda do Sr. Amaro Cavalcanti, 
sem ter tido -discussão. commetterá un1 acto tnçnos digno com 
rc·1ação ao publico e terá violado o compron1isso que nós outro,:) 
tomán1os. · · · 

Portanto~ de 'harn1onia con'l un1 accôrdo, ·expresso por uns. 
e tacito por outros1 este assun1pto deve ser ·submettido· á 
sessão ordinaria do Congresso, .onde se manifestarão livre
mente todas as opiniões e será resolvida esta questão sem 
prejuízo de ninguem. Si, porénJ, fôr resolvida desde já .esta 
questão, alguns representantes ficarão defraudados no direito 
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de discu~ão. I>arcce. que tl unica c ousa que o Congresso deve 
fm~er~ por l~aldadc a todns us opiniões. é gubmetter esta ma-
te:·ia a uma lei or.dinarü1. ' · . 

.0 SR. Il\.:M:IRO BARCELLOt4 (pda ur•dl~m.) - Pareceu-me 
que V. E~. tinha declarado que a approvn.ção uo substitutivo 
da Cornmissão não importava preJuízo da emenda apresentada 
pelo Sr. Amaro Cavalcanti. Estou con\'cncido de que V. Ex., 
decidindo desta n1aneira, tinha decidido bem. 

Aqui não se trata da ren1etter para o Congres::;o ordina
rio tudo aquillo de que o Congresso Constituinte não quizcr 
tratar. 
· Trata-se~ ·nesta . questão~ .Je 1 e~alvar u1n princ1pw 
(.4.poiados) ~ quero dizer: os congressos futuruti poderão erear 
as incon1patibilidades que quizeren1, menos inc.op1pàtibili
{]ade que- in1porte suppressão da pieua liber-dade espiritual. 

. . (_4poialhjs.) . · 
}-,oi as5im que interpretei a errJenda e declarei .que dava 

o rneu voto. · · 

O Sn .. PRESIDEN'rE - Observo ao nobre Scnad.or que não 
vúde disculir o assumpto da en1enda.~ porque interrompa con1 

. essa discussão a votação. Os Srs. representantes do. Congresso, 
jn,·oluntarianlente, estão concorrendo para anarchizar os nossos 
trabalhos~ já não digo desrespeitando a auctoridadc do Pre
sjdente da Casa~ mas infringindo o proprio Regimento appro-
yad() pelo Congresso. · 

O SR. RA~IIRO BARCELLOS - Sr. Pr~sidente. permilta
nle V. Ex. que eu~ habituado a respeitar todas ·as decisões 
<le V. Ex . ~ neste ponto esteja em desaccôrdo. 

Eu não estou discutindo o assun1pto da en1enda, ·estou 
explicando c.on1o ente~qi o pensan1ento da emen<ia~ o que é 
questão de orden1, e . tanto~ que V. Ex. · ncnhu1na observação 
fez aos outros n1embros ct~J Congr'esso que aca.ban1 de faltar . 

.Q SR. PRESIDENTE - ,Fiz observação a cada u1n delles. 
~o SR. R.:\MIRO BARCELLOs - Ton1o a liberdade de dizer 

qu(\ nã.o só estou discutindo a questão de ordcn1, con1o apoiando 
a decisão de V.· Ex. · 

O SR. BADARó - Em relacão á resposta á minha de
claração. 

0 SH. PRESIDENTE - ·Perdão . .quando CU ia da1·' a 
opinião da Mesa, corneçaran1 os pedidos da pa1avra pela orden1; 
a Mesa não tinha dado a sua opinião. · · 

VOZES -Votos! Votos! 
O SR. PRESIDE~TE - A ~·lesa não tinha decidido que a 

emenda o o Sr. Senador Amaro Ca:va.lc::'l..nti ficava ou não pre
judicada,· n1as era intencão n1inha, á visla do r~sultado da 
:Yo1.acão antes havida cn1 relação a uma emenda do Sr. Depu- .· 
tado· Zan1a, consultar o Congresso si . esLava. ou não · prejudi-
cada essa emenda do Sr. Cavalcanti. · 

Ella está con1 o ~o me de additt vi), mas, na n1inha opinião~ 
como bem ponderou a Commissão dos 21, ella está ·prejudi.cada 
porque o pensan1ento contido na emenda da Con1missão foi 
delegar ao Congresso ordinario toda a · n1ateria relativa á 
incon1patibilidade. 
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.Mas eu ia sujeitar á decisão ·do .Congresso~ eon1o agora 
sujeito, si essa . emenda está ou não prejudicada. 

VozEs - Votos ! Votos ! 
:0 SR. PRESIDENTE--- Os senhores· qu~ são de parecer 'que 

a emenda do Sr. Amaro ·Cavalcanti está preJudicada pela 
adopção do . additivo da Comn1issão, .queiram Je;vantar~e. 

Procede-se á votaÇão. O Sr. Prnsidente declara que, tendo 
votado a favor 74 e contra 57, verifica-se que estão apenas 
131 membros do ·congresso; portanto, não ha casa, e que, na 
fórma do Regimento, vai mandar proceder á chamada. .. 

Procede-se á chamada, á qual respondem os Srs Paes de 
Carvalho, Theodureto Souto; Amaro Cavalcanti, Monteiro de 
Barros, Joaquim Felicio, Prudente de Moraes~ Campos Salles . 
. Joaquim de Souza~ Silva Canedo! · Silva Paranh-os. Pin1heiro 
Guedes, Uchôa Rodrigues! Nina. Ribeiro, Casimiro Junior. Be
zcrril, João ~Lopes. Frederico Borges~ ~Tosé Avelino, .Jo~•S Bevi-

. laqua~ Almino Affonso, Amorin1 Garcia, Epitacio, Sá Andrade~ 
Rctun1ba .. João Barbalho .. José Ma6nnn • .AlmP-ida PP-rnamhucn. 
Sodré Cavalcanti. Meira de Vasconcellos. Luiz de Andrade, 
Oiticiea. Gabino Bczouro. Zama, Arthur Rios, Prisco Paraíso, 
:Muniz Freire. Fonseca Hermes. Urbano Marcondes. Oliveira 
Pinto, Joa.quim Breves, Baptistá da Motta, . Sam_paio Ferraz, 
Antonio Olyntho, Pacifico Mascarenhas, Matta Machado, Gon
çalves Ghaves. Dutra Nicacio, Corrêa RabelJo, Manoel Ful
gencio, Astolpho Pio, Domingos •Rocha, Costa Machado, João de 
Avellar. Bueno de Paiva. Rubião Junior. Fleury .Curado·, 
Guin1arães Natal, Azeredo, ·Lauro. Müller e Schimidt. Ao todo 
60 Srs. r'epresentantes. 

cO. SR. 1° SECRETARIO .declara teren1 respondidl) :í chamada 
~penas 60 Srs. representantes. 

Ví~n,· ú :Mesa as seguintes 

Declo.?·or;ões de . 'noto 

Daclaro qtie votei contra a emenda da . Con1missão ·ao § 2, 
do art. 25, porque entendo que todos os extrangeiros que ac
ceitarem a naturalização. ficam sendo cidadãos brazileiros c, 
portanto, no · gozo de todos os direitos. Não recorrheco justi-
ficação para a excepcãC?. · 

S.ala das sessõest 27 de dezembro de Hmo. - Pinhei1•o 
Guedes. 

Declar.o votar - não - na votação norr:: .. .. l, sobre a 
P.menda ao additivo. 

Sala das ~e~súe~. 27 rl~ dezembro de 1890. - José Be
'Dila cru a • 

· Declaro que vot.ei - não -.~ isto é, que não estava pre
judicada a emenda dn Sr. Zama. · 

Sala das ~P.~~ÕP.~~ 27 rlP- rlPzen1bro de 1 B90. - BeTn.nn.irw 
J.l!endonça. 
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Ao art. 23 

Votámos contra as emendas dos Srs. Zama e Badaró! por 
entendermos, como preceitúa o projecto de Constituicã:_o, q~e 
a fixação ··de su.bsidio é attribuição do Congresso ord1nar10, 
que póde egualar os subsídios dos rep1·esentantes das duas ca-
maras. 

Sala das sessões .27 de dezembro de i890. ·- Gil Goulart. 
-MonteiTo de BaTTOS. - Dorningos Vicente. · 

Damos voto affirmativo ácerca da emenda supressiva do 
Sr. Cesar Zama~ por considerar . que. a votação_ do -Congresso 
approvando a emenda substitutiva da .Comm1::;sao dos 21, pre
judicou effectivamente aquella en1enda. 

iSala da~ sessões. 2·1 de dezembro de 1890. -Belarmin.o 
Carneiro. - Nngueii·a Paranarruá .. 

'Declaramos ter votado pela emenda · do Sr. representante 
do Rio Grande · do Norte, Dr. Amaro Cavalcanti~ relativa :í 
capacidade política do cidadão, sern attencão á sua religião ou 
crença . 

. .Sala das sessões, 27 de dezem~ro de 1890. Almino 
A.lvares Affonso. - José Bernardo de Jledeiros. - A. dc
Arnorim Garcia. 

O SR. PRESIDENTE declara que. não havendo numero Ie.gal 
de 1Srs. representantes, fica adiada a votação da emenda do 
~.r. Amaro Cavalcanti, e dá para 29 a seguinte ordem do dia: 

Conclusão da votação, do cap. 1°, secção 1 .. ; do projecto 
de Constituição; 

Discussão do cap. 2° e seguintes da mesma secção. 
Levanta-s e a sessão ás 4 e 114 horas . da tarde . 

. . 

19a SESS-~0, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1890 
· . . 

PRESIDENCU. DO sa·. PRUDENtrE. DE MORAES 

Ao meio dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Sr~. Py~dente . de 1\foraes, Matta Machado, Paes de Carval'ho, 
Joao Ne1va, Eduardo 1Goncalves, Francisco ·Machado Leovigildo 
Coe!'ho, Joaquim Sarmento, Jo'sé Secundino ~lan'oel Ba~ata 
Antonio B~ena, Joaquim Cruz, Theoqoro Pacheco, _Elyseu Ma:r~ 
tJns, Joaquim Catunda. Bezerra de Albuquerque Junior Theo-
dureto Souto, José Bernardo, :Oliveira Galvão Amaro' Caval
c~nti~ Almeida ~_arreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José 
S1meao, Frederico Serrano, Pedro Paulino, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgilio Damasio Domingos 
Vic.ente, Gil Goulart, Monteiro de Barros, QuintinÓ .-Bocayuva, 
Lape~, Campos Salles, .Santos Andrade, Generoso Marquês, 
Rauhno Horn, Esteves Junior, Luiz Delphino, Pinheiro Ma
chado, · Cesario Alvim, Eduardo . Wandenkolk, Joaquim de 
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Souza, .Silva Canedo, Silva Paranhos, Pinheiro Guedes, J oa.quim 
Murtinho, Saraiva, Belfort V'ieíra, Uchôa Rodrigues, Lauro 
Sodré, Serzedello, : Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Charmont, 
l\1atta Bacellar, · Cesemiro Junior, Rodrigues Fernandes, An
frisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 
Barbosa iLíma, João Lopes, .Bezerril, .Justiniano de Serpa, 
.Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, 'Gonçalo de 
Lagos, Nascimento, · Miguel Castro, Epitacio, Pedro .Americo, 
Sá An-drade, Retumba, Rosa e Silva, João Barba1ho, José Ma-
riano. Almeida Pernambuco, André Cavalcanti, Rayn1undo 
Bandeira, Annibal Falcão, Meira de Vasconcellos, João de 
Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Oi- ·· 
ticica, Gab.ino Besouro, Ivo do Prado, Augu::;to de Freitas, 
Paulo Argollo, Tosta, Antonio Euzebio, Seabra, Zama, Arthur 
Rios, Garcia Pires, Marcolino 1\:loura, Santos Pereira, Custodio 
de Mello, Paula Guimarães, 1\filton, Amphilophio, Francisco 
Sodré, .Dionysio Cerqueira, Barão de S. Marcos, Barão de 
\ illa Viçosa, Prisco Paraíso, l\luniz Freire, Athayde Junior. 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães 
Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgílio Pessoa, 
:b.,ranca Carvalho, Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanabara, Erico Coelho, Aristides Lobo, J\fayrink, Furquim 
~-vverneck, Vinhaes, Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, Badaró, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel M~galhães, Leonel ,Filho, 
Chagas Lobato, ·Alexandre Stockler, Francisco da Veiga, Cosia 
Senna, Lan1ounier, Gonçalves Chaves, Americo ·Luz, Dutra 
Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, · Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Doming.os Porto, Palleta, João de 
Avellar, Bueno de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, Bernardino 
de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Barros! Adolpho Gordo, 
·Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, . Paulino Carlos, Costa 
Junior, Rod__rigues Alves, l\loreira da 1Silva, Rubião Junior, 
Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimarães ·Natal, -~e
redo, Caetano de Albuquer.que, Belarmino de Mendonça, Lauro 
Müller, Carlos , Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victo
rino Monteiro~ Pereira da Costa, Antão ·de Faria, Julio de 
Castilhos, Borges de J\'Iedciros, Alcides Lima, Assis Brazil. 
Thomaz Flores, Abreu, H.omero 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. Fl.oriano Pei
xoto, Ruy Barbosa, Tavares Bastos, Aquilino do Amaral, João 
Pedro, Leandro Maciel, Cesario 1\iotta Junior1 Lopes Chaves, 
Carlos Garcia, Alfredo Ellis~ Ir.dio do Brazil, Henrique de 
Caryalho, Martinho Rodrigues, Couto Carta;x:o, Theophilo dos 
Santos, Medrado, Ferreira Brandão e Alvaro Botel'ho; e, sem 
causa, os Srs. Cunha Junior, Braz Carneiro, Rangel Pestana. 
Ubaldino do · Amaral, Ranüro Barcellos, Julio Fróta, Americo 
Lobo, Joaquim Felicio, João Severiano, Saldanha Marin·hp, 
AI mino Affonso, Pedro Velho, Tolentino ·de Carvalho, Gon
çalves Ferreira, Juvencio de Aguiar, Pereira de iLyra, Belar
nüno Carneiro, Pont~s de Miranda, Felisbello Freire, Santos 
Vieira, Leovigildo Filguéiras, ·Fonseca e Silva, Cyrillo de 
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Lén1os, Alberto Brandão, J"oaquim Breves, Luiz i\lurat, ·Sampaio 
·Ferraz. Lopes Trovão, Domingos J esuino, Conde de Figuei
redo. ~Tacob da ·Pab:ão~ }.,eliciano Penna, Viotti~ Francisco 
Amaral~ Ferreira Rabello, Barão de Santa Helena, Martinho 

· do Prado Junior, Luiz Barreto, DOiningos de . :Moraes, Antonio 
Prado, Aln1eida Nogueira. 1\farciano de 1\fagalhães, Fernando 
Sin1as e Ernesto de Oliveira. · 

E' lida e posta em discussão e sem debate apprcvada a. 
neta da sessão antecedente. 

V-en1 á 1\lesa a seguinte 

Declaração de voto 

Declaro que não n1e achava no recinto desta Casa quando 
se proc·edeu á verificação da votação sobre a emenda que 
eguala o subsidio dos deputados· ao dos senadores. 

Si estivesse presente, teria votado contra, salvo si o seu 
pensamento fosse equiparar o subsidio dos senadores ao quo 
pErc.eben1 actualmente os deputaflos ... porque~ neslc caso. Pssa 
emenda viria em Yantag-em das fin:m~·a.:-; do paiz. e júmai::; dei
~aria de votar por ella. (Lia-se dos ! i:wncciro.~-11a l n Prlição.) 

'Sala das sessões do Congresso~ 2-9 <le dezembro de 1890. 
- Almeida Barreto. 

E~ lida e vai a imprimir~ para l"'nfrar oppm·funam~nf(' na. 
Clrdem dos trabalhos, a. seguinte 

In.dlcat;líO 

Proponho que~ toda vez que neste Congr~sso se tiver de 
tratar de assumptos que entr.ndam com as prerogativas de 
an1bas as camaras aqui reunidas~ durante o período da ap
provacão da Constituição. seja nomeada uma con1missão, com
posta de egual numero de sena.àores e "deputados! para delles 
tomar conhecimento e reso1ver~ considerando-se questão ven- . 
cida a opinião -da n}esma comn1issão! salvo en1pate na votação, 
que~ neste caso! SBrá resolvida pelo voto do Presidente deste 
Congresso. 

Sala das sessões do Congresso, 29 de dezen1bro de 18·9()1• 

- Almeida Barreto . 

. O Sr. Amaro Cavalcanti - Por occasião de votar-se o 
additivo por mim apresentado á emenda que venceu! como 
substitutivo ao art. 26 do projecto de Constituição, o meu 
'honrado an1igo~ Senador pelo Paraná, deixou ver do seu enun
ciado íque se tratava. nada ma'is nada n1enos do que de un1 
a c f .o de surpresa. para o Congresso. · 

·L~io nrn f.opico refercnt.c~ no Diario f){{icin.T. (lfJ) :· 

«Si o Congr·esso votar a emr.nda rlo Sr. Amaro Cavalcanti, 
.sAn"l ter tido discussão. commf'UI"'r:i nm neto rnfmo:=; digno r.on1 
rP.laçfío no publir~o ... » 

üra.~ comprehcnde V. Ex. .que pr~ciso ·:~xpli car meu pro
cedimento a respeite dessa emenda~ porque nem ella é uma 
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surpresa para o Congresso:, e menos ainda a sua votação im
portaria um actp menos digno .para o publico ·a para o Con-
gresso. _ c . -

No seio da :commissão dos 21 foi apresentada uma emenda 
no art. 26, pelo meu collega Julio . de Castilhos. e nessa oc
casião addicíonei, como paragrapho unioo! .á mesma emenda, 
o additivo que ante-bontem foi subm·attido á votação. . 

No seio da Con1miss-ão 1houve -discussão a respeito, ora11do 
os Srs .. João Pin"heiro~ Bernardino de Cam.-pos, Julio· de Cas
tilhps, Lauro Müller, Amaro .Cavalcanti e outros. 

Quando lá se trªtou da votação! · venceu a primeira parte 
da emenda apresenta-da pelo meu collega Julio de Castilhos. e 
foi rejeitado. Q additivo á emenda, apresentado por min1. . ·, 

·Reaberto o Congresso, para ouvir a leitura do parecer da 
Comn1issão, deve V. Ex. lembrar-se que pedi ·então a palavra 
pela oNlem e requeri que, na casa das emendas rejeitadas, 
fosse novamente incluídp· o additivo que havia apresentado no 
seio da Commissão·. 

Póde-.se consultar o D ·ia'rio Oftic'ial, relativo a essa 
sessão, que alli se encontrará. não só o requerimento~ n1as 
ainda a emenda, tal qua.l foi subn1ettida á ·votação de ante
hontem. Ora. assim sendo!" não é !í~ito dizer-se agora. aqui~ 
que a votação importava uma especie de surpre$a~ por não 
ter sido discutida. 

O 8R.· BADARÓ - !Não discutiu quen1 não quiz. 
O Sn .. AMARO CAvALcA .. ~TI -- Não -discutiu quen1 não quiz, 

disse S. ~x. n1uito bem. Precisava, portanto~ dar esta ex
plicação ào ·Congresso, para que este não me suppuzesse capa·z 
de, :.i ultima 'hora. pedir a sua votação sobre n1ateria tão im
portante! qual a:qu·ellá que se contém no additivo,· sen1 que a 
n1esma houvesse tido o percu.rso regin1ental para a sua 
discuss.1o. · · 

l\fas·, quer'endo de alguni n1o·9.o conciliar este entender do 
nobre Senador pelo Paraná e de outros .com as circumstan
cias, e. por outro lado, querendo, tamhen1. dar a este additivo 
toda a importancia~ toda a latitude de discussão·, quanto elle 
n1erece, venho apresentar fi Casa um requerin1ento. do qual 
se verá .que~ em vez da surpresa, o que deseJo é que fique bem 
patente ao paiz e ao Conooore.sso quaeg os que quere.n1 a plena 
liberdade espiritual, garantida na Constituição,- e quaes 
aquelles que não quere:m-n'a. 

Não posso comprehender, .Srs. inen1br.os do Gongresso, 
que, quando estan1os aqui elaborando uma Constituição, que 
tem por fim garantir todas as ljbetdaões publica~, nos seus 
n1oldes mais . an1·p!os, a liberdade da palavra, a liberdade do 
pensamento~ a liberdade religiosa. se venha, contradictoria
nlente. dizer ou allegar · que a min~ha em~nda não envolve 
n1ateria constitucional ! • • • · 

Senhores, é bom que nos entendan1os: não advogo neste 
logar preferencias. privilegias nen1 n1elhoria de condições 
para o clero ou nünist.ros desta ou aquella religião: o que 
quero (; que fique . constitucionalmente reconhecido que 
ni.nguem. pelo facto de ser n1inistro ou cr'ente de un1a religiã.o, 
esteJa, 1:1Jso facto~ co-Bocado: mn posição politica inf~ríor aos 
outros cida<Iãos · (Apoiados) ; porque~ politicamente iallando, 
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é indift'erente que alguen1 traje uma batina, vista uma· farda 
ou uma . simples casaca. Si é cidadão brazileiro, si contribue 
para as necessidades <ia Nação, deve todo· o individuo, perante 
a lettra. da Constituição, ter eguaes <i irei tos políticos. 

O SR. P~ESIDENTE - Observo ao nobre Senador que está 
·discutindo uma emenda cuja discussão já está encerrada. 
Y. Ex. estabelece um máo precedente, porque alguns mel!lbros 
do Congresso vão pedir a palavra para combater a emenda 
de V. Ex. 

A discussão está ·encerrada e V. Ex. não póde continuar . 
. o Sa. _A}.iARO CAVALCANTI - V. Ex., Sr. Presidente, vê 

que trato apenas de justificar corri' clareza, não a en1enda,. 
mas o meu requeriinénto. Quero declarar que se trata · da 
liberdade espiritual ·e não -da preferencia de elegibilidade para 
esta ou aquella classe de individups religiosos. 

Entendo que esta liberdade é de todas a mais importante, 
ou~ ao menos, tanto quanto o são todas aquellas que estão con-: 
sagra-das no art. 72 da qonstituição (:.'\.poiculos); devo. n1esn1o. 
affir'mar que a liberdade espiritual é o fundamento de todas 
as .outras liberdades. (AlJOiados e apm·tes.) 

. Além disso~ o que quero ver explicitan1ente consagrado 
agora, no direito constitucional, é justamente aquillo mesmo 
que já está no der.reto de 7 de janeiro. 

Repito, não venho fallar em favor desta ou daquella 
cgreja, fallo, simples1nente, con1o legislador, en1 non1e da 
liberdade.. · 

No decreto citado ficou proh:ibido ap Governo3Federal 
crear differenças entre os habitantes do paiz por motivo. de 
religião ·ou de crenças. 

Assim, pois, julgando o Congresso bastante · ~sclareci<lo, 
mando á l\1~esa o meu requerimento, para que seja adiada a 
votação da mater'ia para .quando se tratar do art. a2, afim de 
que ·se dê á mesma uma discussão ampla, segundo convém aos 
interesses · <ia propria .liberdade. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

·Requerimento 

Requeiro que a votação da materia dó paragrapho unico, 
por n1im apresentado, como addiíivo, á emenda do art. 26 <io 
projecto de Constituição, fique adiada para quando se tiver 
de votar o art.. .72 do mesmo pr'oj ecto. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. -A. Cavalcanti. 

O Sr. José Mariano - Sr. Presidente ainda no intuito 
da facilitat a discussão do projecto constitucional, peço li
cença para offerecer á consideração do Congresso uma indi
cação, que elle tomará na devida conta. 

Ul\íA voz ---: Para tomar tempo. 
O SR. JosÉ MARIA.~~o - Não e~f.ou. tomando tempo; ao 

contrario, estou tratando do modo J~ ~e aproveitar o tempo·. 
A indicação é a seguinte (lê) : 

\ 

<e Indico que seja reformado · o art. 58 do Regimento, no 
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sentido de poder entrar englobadamente --em 1 a discussão -mais 
de um capitulo do projecto constitucional, .- toda vez que o 
Congresso o -determine por ::votação expressa. 

S. R. -29 de dezembro de 1890.'> 
Ha capitulas da Constitui~ão f"!Ue não têm importancia 

e que, portanto, podem ser discutidos engloba4amente. 
;Outra indicação, que apresento, é r•eferente, ficandq para 

depois de votar, á votação .elos substitutivos. _ -
V. Ex:., Sr. Presidente, de accõrdo -com o Regimento, 

tem entendido que as emendas -substitutivas não deverri ser 
votadas em primeiro logar, mas sim os artigos do projecto, 
ficando as emendas substitutivas. -

As praticas, entretanto, eram contrarias -e, assim, par'a 
firmar a doutrina, mes1no por.que os substitutivos encerran1 
quasi sempre materia nova, apresent-o a se.guhtte indica
ção (lê) : 

~Indico que seja interpretado o art. 58 in ['ine do Regi
n1ento, no sentido de se determinar que as emendas con
stitucionacs sejam votadas primeir_o do que os artigos do 
projecto.~ 

S. ;R. - 29 de dezembro de i890·. ~ 
Si me fosse perrnittido, eu requereria urgenc1a para 

estas indicações, de sorte que pudessem aproveitar ao fim 
que me levou a apresentai-as. 

1São lidas~ apoiada~S e fi~am sobre a mesa: para op.portuni
mente ent:carem na ordem dos trabalhos, as seguintes 

Indicações 
.... -. -·· -··-- . 

Indico que seja reformado o art. 58 do Regimento, no 
sentido de poder entrar englobadamente em 1 • discussão n1ais 

. <ie . um capitulo -do projecto . constitucional, toda vez que o 
Congresso, por votação expres?a, assim entender conveniente. 

Indico que seja interpretado o art. 58 in fine do Regi~ 
rnento, no sentido de se determinar que as emendas substitu
tivas sejam votadas primeiro do que . os artigos do projecto. 
•. . .. 

S. R. - 29 de jezcmbro. - .l:Jsé :Jfariano. " 
O SR. Jost ~f;.~IANO - l\Ias eu tinha requerido urgencia. 
Consultado, Q Congressq concede a urgencia requerida. 

ORDEM DO IDIA 

CONCLUSÃO DA VOTAÇ.~O DO CAPITULO II DO PROJECTO · 
DE CONSTITUIÇÃO 

· -o SR. PRESIDENTE - Na ultima sessão, ao votar-se a 
emenda do Sr. Amaro ·Cavalcanti, verificou-se não haver casa. 

A .questão a resolver era a seguinte: saber si estava ou 
não prejudicada a em·~nda •. O Congresso não poude manifestar-
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s~. Hoje. o auct.o1~ da . err~'enda. apre~cntou o seguinte requeri
mento (lê) : ~ Requeiro que a o votação da materia do para
grapho unieo por mim apresentado, .como additivo á emenda 
do art. 26 do projecto de Constituição, fiqu·e adiada para 
quando se tiver de votar o art. 72. do n1esmo projecto. 

Está em discussão o requerinJento. 

O Sr. André Cavalcanti - Sr. Presidente~ pegi a palavra 
para explicar o meu ·pensamento em relação ás incompatibi
lidades contidas ·no art. 26 do projecto constitucional~ que 
ora se discute. 

Entendi que. esta materia .devia ser tratada. en1 lei ordi
naria·, de accôtdo com o .. parecer da Cornmissão dos 21~ e 
assizn votei symbolicamente. 

Retirando-n1e~ !ogo depois~ deste recinto na passada sessão, 
e vQltando de novo ao mesmo, soube que ia se votar un1a 
emenda <lo Sr. Sena-dor Amaro Cavalcanti. oíferecida ao· al

. ludido art. 26 e concebida nos seguintes tern1os: « Ninguem 
será. declarado incon1pativel pelo sin1ples facto de ser crente 
ou n1inistro de uma religião.'> 

Ora~ estando. implicitament·~~ com1)rehendido nesta en1cnda 
o clero brazileiro~ eu. que não via razão para sua exclusão, 
tanto n1ais quanto fôra a unica -de que cogitou o projecto~ 
como se v(! das disposicões transitorias, art. ·1 o~ § 6°, não 
podia deixar de justificar o n1eu voto contra semelhante ex
clusão, visto que trata-se de uma classe respeitavel~ que en1 
todos os tempos, defendendo os seus proprios direitos~ não 
deixara nunca ·de concorrer-. com o exercício dos .seus dir)e'itos 
politieos 1para a manutenção da organi7ação do paiz. 

Sendo assim! Sr. Presidente~ parece-n1e muito odio3a essa 
exclusão! e! podendQ succeder ·que se proceda ás el-eições dos 
congressos ·dos estados antes de votada a Constituição FedP.:ral, 
penso que é de toào ponto conveniente ser approvada a re
ferida en1enda, a .qual~ ·por· assin1 diz~r~ te1n, além <le outros 
fins, o de levantar esse interdicto poHtjco, que, a n1eu ver, foi 
decretado contra aquella classe. . 

Não existe, pois, nenhuma incohereneia no n1eu modo de 
proceder; o meu voto apenas significa uma n1edida '(]e e.qui
dade:- que procura favorecer immediatamente o direito 
daquelles a quem fôra negaao o ingresso nesta Casa .. E porque 
considero de grande alcance . as ~eforn1a.s das decí5ões . .1quando, 

~porventura, envolvem cllas uma 1njust1ça ao direito de quemf 
quer ~que seja~ não ten.ho .duvida em acr·'editar que para esse 
m·eu procedimento tenha influído a opinião .que acabo de 
expôr. = · 

São, portanto~ estas · as considerações que tinha. a fazer 
sobre a alludida en1enda. (Mtt,ito bem.) · 

O Sr. Cantão - Sr. ·Presidente. tenho de <lar o meu voto' 
contra o requerimento :do Sr. Seriado r Amaro Cavalcanti~ e 
vou ~xpôr as razões em que me furido para assim proceder. 

}i_ primeira é :que não ' rejo na Constit.uiçã'o ]ogae n)ais 
proprio para t.ratar-se· .da n1ateria a. que se refere f:'sta nmenda 
do que o ar-Ligo en1 que ~·oi apresP.ntada~ por'1ue f'\;:;~e al'f.igo 
t.J·af.n. .(]a incompatibit i(}ade eleitoraL e em nen hun1 ouf.ro Sf'\ 
podia n1elhor inclujr a disposição de ;que a crença rP.Jigiosa 
de qualquer cidadão não seja considerada como im-pedirnenio, 
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:para ·ser elle privado de uma parte,-de seus direitos ·politieos; 
entretanto, que o ·JlrL 72, para cuja discussão. o nobre Sa
nador requer que seja aguardada a sua emenda, trata -de 
·outra materia, que não ten1. com elle tanta connexão con1o a do 
art . . 26. 

A segunda razão é que a discussão <lesta en1enda .lá 
tinha sido encerrada; tratava-se sómente ·da. votação, e como 
é que quando si vai tratar da votação de uma materia cuja 
discussão está encerrada, se · requer ·que de novo -seja posta 
e1n discussão e collocada en1. outro logar ? •.(Apoiados.) 

Isso é contra os estylos de . todos os parlamentos, os 
quaes são que~ <lesde que a .discussão de qualquer n1atcrla 6 · 
encerrada~ segue-se a vota(~~ão (Al)Oiados) e não IJôde ser 
subtnettida á nova discussão. (Apoiados e apa1'teõ·. ) 

Isso não n1e parece ser conveniente, não é razoavel, é, 
1nesmo, contra toda~ as praxes parlamentares. Si fosse ado
])tado esse principio~ então seriam interminaveis . as nossas 
discussões .. Desde que, encerrada a discussão de um as
sutnpto~ se pudesse requerer para entrar de novo em dis
cussão~ ·quando se· trata da votação. o preceder.te nos levaria 
n1uito longe, den1oraria muito os nossos trabalhos (Apoiados) 
e seria u1n recurso para os que quizessen1 protelar ou inl
pedir a solução de qualquer questão. 

Por esta razão~ pronuncio-r11e ·contra o r~querin1ento do 
Sr. Senador pelo Geará. . . ~ 

A n1ateria desta ernenda não deve surprehender o Con-: 
gresso; a sua in1portancia faz que todos nós .estejamos~ por . 
assin1 dizer~ prevenidos; já tenhamos o nosso juizo forn1ado 
a respeito de lia; e~ portanto~ nenhun1 de nós se rec.usará ou 
terá a menor duvida de, franca e l~alrnente. rrlanifestar a sua 
opinião a respeito della. (A2JQiados.) . 

NóR son1os independentes! ten1os a isenção necessaria 
iiara sustentar aqui nossas opiniões~ sejan1 ellas ·quaes for'en1, 
e ten1os direito de que essas opiniões sejam· respeitadas 
pelos outros, assin1 como temos o dever de respeitar 
as dos qutros. Neste assun1pto, como em qualquer outro, hei 
de en1ittir . as minhas· opiniões com isenção, franqueza e leal-:
dade; creio ,que todos os n1eus collegas estão no n1esn1o caso, 
devemos ser leaes e francos para com o paiz~ .devemos n1ostrar 
como pensamos, principalmente a . respeito de certas ma
terias tão importantes con1o _esta, que tem por·' fin1 cercear os 
direitos de uma classe numerosa de cidadãos illustrados e 
que n1uitos serviços t<~m prestado ao paiz. classe que re
cebeu a Republica de b1•acos abertos, que não creou a menor 
difficuldade á nova orden1 de cousas, e que~ portanto, não 
tnerece ser tratada como dispõe o projecto de Constituição 
que ·estan1os discutindp. (.Apoiados.) - · 

ü SR. A~IARO CAVALCANTI (pela Oi·denl) - Sr .. Presidente, 
notando _ da parte do • Congresso vohtade de nranifestar-.se 
sobre a· n1ateria de n1in1ha emenda~ retiro o n1cu I:equer·'i-
111ento. . ·-

0 SR. BAD.ARÓ •(pela orden~) - Sr. Presidente~ em vista 
deste requerimento, requeirp que a votação da cn1cnda seja 
no1ninal. 

·. 
:o SR. SERZEDELLO (pela o,·dern) - · Sr. Presidente~ acho 

que não. se ·trata, absolutamente, de liberdade espiritual pem 



-900-

de lib·erda<le de consciencia (IJ.luito bem; apoiados e não 
apoiados) ; trata-se apenas de sermos . coherentes co1n a 

. votação que demos h ontem êm relação á emenda substitutiya. 
Essa emenda ·substitutiva diz claramente· o seguinte: 

. . 
~ O : Congresso, em _lei especial,. 'ha de declarar os casos 

de inc.on1patibiliõade · eleitoral.> 
· No art. 26 vêm especificados. todos· os -casos de incompati

bilidade; ora, a não ser que queiramos ser completamente in
coherentes~ não -podemos fazer restricções nenhumas, desde 
que votámos o art. 26. 

Nessa serie con1pleta de emendas é muito -possível que 
escapasse con1pletan1ente a emenda apresentada pelo Sr. Amaro 
Cavalcanti. e ainda hontem o illustrado relator da Con1mis
são dos 21 membros declarou: aqui que tinha sido o intuito 
pensado e firm1do da Commis~ão. votando. esse substitutivo, 
adiar todas as questões· de incompatibilidade para occasião 
opportuna. Parece-n1e, por conseguinte, que V . . Ex. deve 
consultar a Casa ·si é questão ou não de votar-se o substitu
tivo ou paragrapho unico, apresentado pelo Sr. · _.unaro· 
Cavalcantí. · 

0 SR. DKMETRTO RIBEIRO (pela ordem) - (Attenção) -
Sr. Presidente, considero .que se trata de uma questão 
muito sin1ples. 

Segundo o occorrido na sessão anterior, foi ·votado o ar
Ugc substjtutivo da Con1missão. Depois dessa votação, sur-

. giran1 duviõas quanto ao facto · -de estar ou não rn-'ejudicada a 
err1enda apresentada pelo Sr _ representante A. Cavalcanti, e 
nessa occasião levantou-se um debate mais ou menos confuso 
sobre o assumpto. . . 

Entretanto, acredito que o pensan1ento do legislador~ ao 
elaborar o projecto .de Constituição, .no art. 26, dá logar a 
un1a di~criminação. 

-O art. 26~ § 1°, dispõe quanto a incompatibilidades que -
possan1 resultar aos cidadãos r1ue tenl1am crenças religiosas, 
para occupar cargos de eleição popular. · 

Do § 2° até ·o ultin1o, trata-se··cte incompatibilidades, nas 
qu aes se possam encontrar os cidadãos, para os cargos de 
eleição, .quando sejam representantes do Governo~ governado
res, chefes de policia, etc. 

Ora: Sr. Presidente, parece-me que, feita esta diffe!"ença, 
não poderá o Congresso hesitar em votar pela consideração da 
emenda do Sr. Cavalcanti: e, ainda mais .. em acceitar a sua 
doutrina C!Jfu-ito bem,): porque, si é fóra de duvida que . o 
poder theologico ou espiritual é: na opinião de muitos, um 
poder àecadente, é nã.o menos fóra de duvida que esse po<ler, 
representado em qualquer outr'a ·crença religiosa, · é tambem 
um poder decadente ou ·inviavel. · 

O SR. PRESIDE.:."TTE - Observo ao nobre representante que 
está d1scutindo a emenda~ cuja discussão foi el!cerrada: 

:o SR. DEMETRIO íRIBEIRO - Estou apresentando as 
razões ... 

O SR. P.ffESIDENTE - Sou obrigado a zelar pelo Regi-· 
1nento; todavia, si o Congresso entender. tem a liberdade de 
anarchizar a discussão. 
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. ;Q SR. DEMETRIO RIBEIRo - Estou ·prompto a obedecer á 
observação de V. Ex.; entretanto, parece.-me .que não estou 
fóra da ordem, por.quanto tratava de apresentaiJ as razões 
tendentes a mostrar que á emenda do Sr. Amaro Cavalcanti 
não está prejudicada. · 

Em resumo,. direi: Parece-me . .que· o Congresso ·deve 
.votar em primeiro logar pelo não prejuízo da ern~nda, ·. · em 
segundo logar, . a favor do pensamento nella contido, no que ~ 
não fará mais do que obedecer á Republica, que não admittç 
privilegias nenhuns, nem oppressã.o. Já é un1 acto do Govern:.> 
Provisorio. e devem n1ostrar (rue dles tem todo o nos~5o 
apoio. (Muito bem.) . 

Consultado o Congresso sobre o requerimento do Sr. An1aro 
Cavalcanti. ·:sobre a retirada do requerimento · de adiamentú: 
é approvado o .mesmo requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Por occasião de votar-se· a emenda 
do Sr. Amaro Cavalcanti, na ·ultima sessão, a Mesa Dropô7. 
ao Congresso a seguinte questão: - Si esta emenda, en1 vista 
.do substitutivo da Commissão, approvado pelo Congresso, es-
tava ou não prejudicada. . 

Foi esta a votação, que não se concluiu na ultin1a sessão, 
por verificar'-se não haver casa. 

Conseguintemente~ o Congresso vai agora resolver a 
votac:;ão não verificada h ontem. 

O Sn.. BADARú requ.er votação no1nina1. 
Consultado o Congresso sobre o re-querimento· de vota~ão 

non1inal, é. este r'ejeitado. 
O SR. PRESIDENTE - A. Comn1issão dos 21 propoz que o 

art. 26 f.osse substitui do pela seguint.e disposição: 
« O Congresso~ em lei especial, declarará .os· casos de 

incompatibilidade eleitoral.» 
:mste substitutivo, ou, antes~ esta disposição~ que supprin1c 

as incompatibilidades d.o art. 26, foi _approvada. ~. · 
A emenda do Sr. Ainaro Cavalcanti é concebida nos 

seguintes termos:.: · · 
« Paragrapho unico. - Ninguem será declarado jncompa

tivel pelo simples fae~.o de ser crente ou nünistro de alguma 
religião:» 

Consultado o Congre~so, resolve por 85 votos· contra 75 
que ac·ha-se prejudicada a emenda do Sr. Amaro Cavalcanti. 

V em á l\fesa as seguintes 

. DECLARAÇÕES DE VOTO 

Declaran1os ,qúe votán1os no sentido de não ser conside
rada prejudicada a ·emenda do Sr. A1naro ~c~n::alcanti, que 
consagra assumpto <ie liberdade espiritual. 

S. R. -Frederico Borges .. - F .,rancisco Badaró. -· Pa
cifico lrf ascarenhas. - Demetrio Ribeiro. - José Simeão . -
Annibal Falcão. - Alcindo Guanaba·ra. - Ant.ão de Faria . -
.. 'lJt!anoel Fu,lgencio." - Astolpho P io.- Ca1·los .Chagas. - Fr6es 
da Cruz.~ Fonseca Hermes.- Barbosa Lima. 
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Votei para . que não fosse considerada .prejudicada a 
ernenda do Sr. Amarp Cavalcanti • 

.Sala das ·.sessões. 29 de õezen1br() de 1890. - Bueno de 
Pah~a. · . 

'Declaran1os que votán1os que a en1enda do Sr . . Amaro 
Cavaleanti não estava prejudicada~ por conter materia nova. 
- Chagas Lo bato. - João L ui;;. -. -. /. Avellar. ~ ~Gabriel de 
.!.lfaaalhães. - _4.ntonio Olyntho. · · 

Requeiro .que se insira na acta, ·que votei pela emenda do 
Sr. Senador Amaro Cavalcanti, ~orno uma prova de r.espeito 
á liber~dade de consciencia. · . 

Sala das· sessões, 2~ de dezembro de 1890'. - Gar·cia Pires. 
Declaramos .que votán1os · no sentid<> de não estar pre

judicada a emenda do .Sr. Amaro Cavalcanti, que diz: «Ninguem 
será declarado incon1pativel por s-er crente ou ministro. de 
un1a religião-~ · · 

Em 29 de dezen1bro de 1890. - lgnacio .Tosta. - Santos 
Pe1·eü·a. - F. Sodré. - Paula Guünarães. - Arnphilophio. - · 
A. J.l! ilton. - Custodio de J.ll ello. 

n·eclaro que votei para -que a e1nenda do Sr. Amaro 
Ca\ralcanti não fosse considerada prejudicada~ por me pa
recer uma garantia da liberdade e egualdade dos cidadãos e 
dos · seus direitos políticos; que ficasse consignado na Con
stituição~ como norma da lei · ordinaria que houver de esta
belecer incon1pati.bilidades, que· nenhu1na pó de ser' estabeleci-da 
por _. n1otiv.o de crença religiosa, o que desde já aproveitaria 
nas proximas eleições dos congressos dos estados.. . 

Sala das sessões, 29 de dezen1bro de 1890. J'lonr!eit~o 
de Ban·os ·; 

DISCUSS.~O DO CAPITULO 2°, SECÇÃO 1 11 

'· Entr~ ~m di~cussão o çapitulo 2°, secção 1 :t, do projooto 
de .Constituição. 

São lidas~ apoiadas e entran1 con,junctaznente em. discu~-
são a~. seguin_tes · · -- · · 

Emendas 
Ao art. 27, § 1° 

.. . 

Depois da palavra - habitantes - accrescente-s,3- não 
devendo esse numero ser inferior' a quatro por · qualquer 
Estado. · 

S~Ia das .sessões, 2-i de dezí:!mbro de 1890. - Uci~ôa Ro
drigues. - A.thayde Junio1·. - .4. • .. 4.:;eredo. - Caetano de Al
ln~q.u.e1·que_. - B el{m·t Vieü·a. - _4.qu.ilbw. - 1-lluni;; F:1·e'i1·e. 
- F 'redcrwo Rm•(Jcs. -. - J. Sa7~'lnento ., 

Ao art. 27~ § 1 o 

·O nun1ero de deputa.dos será fixado pelo .congresso~ e 
egual para todos os estados. 

S. R. - Fr,ede'rico Bo'rges. ~ Mar_t.irth() Ro.dr.iuue.s_.; 
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.:\o at't. 27, § 1 o 

:..-\.ccrcsccntc-:Sc: 

..\""ãn pr.lth.!IH.lü ''-'"' ·ca:-::4) ale-ut11 exceder de 250 o numero -de 
r e p 1.·e.::;en l ante:;. 

" l., -. I -1 d ci . ~. .a.. - ~:1 a. ua::; :::e.-:::;ões, 27 · e czemJJro ·de HWO. -
Fran<:isc·o llwlarú ~ 

:;\t;· ''1.''' :')""' ~ 10 
-· u ,_.. -' '' ::> 

Ent n~z de~ setenlu mil diga-~r~ - cem mil - .aecres
t.~mfatrdo-:::e t.h~poj~ -da palavra - llabif.ante -- a:; seguintes: 
- n:i.o ue,··endo~ l)Ol't~n ~~ .E~tado aJg·u1n dar l)l(~!.Hir nu.rnr-ro de 
t!_t.~pu r adll:-5 do q I !e daYa 11(1 tPtn-r:o da proc1a.ma.;;ão ua. Rcpu
J.Hltê.l. 

S. H. Sala (la::: ~cs~ões. ::!9 de de.zcrnlJro de ·1890. --
F~·-rtn-1:1)ico l~euJa. - Custa J.lúlcluúlo. - · Con·(a Rabell).o. -
.loiio L-wi:,. - J:w•no de PaJc't. - Costa Senna. - ~lan-u,el 
Fulyent"in. - · .-\slulp!w Pio. - Pw;,:[ico ZI-Iascarenhas. 
Dominuos ltur;ha. - Lt..~lll-O 'lW-i"«t' (;odoj'redo. 

Bul•~! 1i lll iYcJ ao a ri. 27 e seus lHlt'ag·l'apho~ 

.. \1:t. 27 . .\ Ca 111:1 t·a dn;-; lk.u ulados ::;u eompo1·c.i. de re-pre-
Sclll~•nh .. ~. ell'ilr•~ .p.-·1~•;-; Psladn:::~ ·,! Di~t.rk.tn Federal. _ 

.P~u.-ag-r;z pJ111 WIÍI'"· () lllliJWJ'I l dO dt:\pld~.HIOS C a fÔl'llla 
da. <~ lci,;. f.io scólo Jetcr,_uiuadJJ:L l_ ~t:lo Coug·res~o Nacional. 

:=.:da da~ :;c·.:-:~' -" ·'::5~ .:!~1. de dt_·z•:mbro {le 1890·. - Çaur·iel de 
Jl au alhües . . . 

. .:\o § 1" do art. 27 

Substitua-se pelo seguinte: 
O Congresso fixará o nun1ero de deputados de n1aneira 

que cada Estado e o Districto Federal tenhan1 representação · 
eg·ual. ~ 

Sala das ;-;e::::::õcs. ::~J de . (kzemlJrn de 1800. - EpUacio 
PcssJa. · 

St1b-1~nwnda :t r~ltl•·r~~:la. da Curnn1i:-::~ão e.on-eernente ao ar
Us·o ~:!-7 du J :t·,,j r~do: 

D<~pois da pala\Ta --· l'll'ilo:;; - Jig·a-sc - por _suffl·ag:io 
d!rectu '-~ eil'l't.lln~•'t·ip<.:t•••:-; ,.J,'ii:H·c.u.·:5~ que não podm·ao nllra
P':\S:Sar u~ limilc::; ele um E:-::1.-udo. - Jos_é llyy[lw: - ..José Llfa ... 
1'/ (/1lfl. 

!\t·l·.. ~,,_ ~ 1° - -· I ~ :-> 

-Sul•~t.i lua111-~,, as palan·a::; - s f:: f enla m1l - 1101' - cen1 
1nii -~ e aecrcseL'nl.e-~c: 

§ 3.<> Depois de cada re·visão dü recensca:n1cnto o Con
gl"csso dctern1inarú. o r:umero de . habitantes ·que cada Depu-

63 
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tado dev.e representar, mas de modo que p numero total des
tes não exceda de cento e cin~oenta. 
· . Art. 28. · S!Jpprimam-se as palavras ~ a discussão dos 
proJectos offerec1.dos !.)elo Poder iE..~ecetivo. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. -- B. de Cam
pos. - .~f01·aes Barros. -.- Adolpho Go1·do. - A!ursa. -· Tlto-
7na;; Carvalhal. - Angelo Pinhei1·o. -. - . Paulino Carlos. -
Costa Ju·n~or. - Rubiáo Junior. - Rod·rigues ALves. ~ IU.t-
dolplw Mtranda; - A. Moreira da Silva. _ 

.. 

Substitutivo ao art. 28 

Art. 28. E' da competencia da Camara a jniciativa: 
§ 1°. Das leis de ereação de cesnesas e de impostos; 
§ 2°. Da fixação das forças tle têrra e mar; 

. § ~o. Da discussão das propostas e projectos do Poder 
Execut1vo; -

§ 4-o. Da declaração de procedencia ou improcedencia du. 
accu5ação contra o Presidente da Republica, nos termos do 

·ar+ .-.:;, • . .., • c)_., 
§ &o. Da ratificação dos tratados celebrados pekJ Go

verno; 
!§ 6". Da auctorização do Governo para declarar· guerra 

ou celebrai' a paz .. 
Saia da:; sessões, 29 de dezen1bro de 1890. - Gabriel dt: 

J.11aaalltães. 

·Ao arL. 28 

Depois das palavras - nos termos do art. 52 - diga-se 
. c contra os seet~ctarios do E-gt.ado~ nos crilnes eonne '\:l)l; 

con1 os do Presidente da Republica. - José Hyoino. - José 
llfflr·iano. 

O Sr. 'Retumha (pela o·nlem) -- Sr. Presidente. quando 
se iniciou aqui a discussão do proJecto de Constituição~ V. Ex .. 
com applauso m·eu, determinou que~ ao passá que fosse -en
trando em d·ebate cada capitulo, se pudesse fazer uma cri
tica geral sobre o mesmo projecto. 
. Este alvitre, porérr1'. na pratica, tem dado n1aus resuHa-
·dos. 

Venho fazer a V. Ex. um requerin1ento verbal para que 
obrigue os oradores a cingiren1-sc ao capjtt1lo em' discussão. 

Quando entrou en1 dehate o capitulo I, diversos orado
I'CS tocaram ligeiran1ente neste ponto. ao passo que occupa
ram-sc largamente de todo o pro,íecto. 

O Sn. ZAM,;\. - A carapuça não me cabe. 
O SR. RETUMBA - V. Ex. foi o uni co. 
Acabo, Sr. Presidente! de fazer o meu requerimento ver

bal e, de accôrdo com o Regimento, esp·ero que elle seja ap
·provado. 

O SR. BARBOSA LI:M .... \ - Sr. Pr-esidente, o que o -Regi
n1ento determina não é precisamente o que a·caba de dizer o 
nobre Deputado que me precedeu na tribuna.. 
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- . A proposito de uu1 requcrimcuto ::.qui feito r' elo Sr. ~
nador Saraiva, V. Ex., ·explicando esse requerimento ao Con
gresso, declarou que era :razoavel quo qualquer. ·orador pu
desse eotejar uns com .. outros os artigos do projccto consti-
tucional. ·- · 

~' ' 

:..i\.' vista disto, parece-me que não procede de modo al
gum a observação do meu eollega, que vem reformar aquillo • 
que V. Ex. já -estabeleceu. 

Tratando-se de um a~sumpto, de um proj ecto, cujos ar
tigos se acham mais ou menos ligados, deve ser licito a qual
quer representante .cotejar uns com os outros, não signifi-
cando isso tratar-se <le materia vencida. · · 

Não posso, pois, de modo algum concordar cQrn o reque-
rhnento ·do nobre Deputado. · 

.. O Sa. :PRESIDENTE - O art. . 59 do Regim-ento dispõe o 
seguinte (lê) : 

~ Cada n1embro do Congresso só poderá fallar duas vezes·· 
sobre a materi.a em discussão, não pod·endo exceder de . uma 
hora cada vez. . 

l)arag'l'apbounico. A discussão será rcstricta ao projeclo, 
:>endo absolulam·ente vedado ao membro do Con1:,l'}'esso tratar 
tfc tnateria cxtranha ao debate, oodendo o Presidente cassar
lhe a pal_avra depois de advertiao duas vezes.~ 

O Sa. SARAIVA; pedindo a palavra pela ordem, ~onsultou 
•i !\lesa .si Hw era ! i c i to, a elle. qut! :3Ó J)ret.cndia fallar uma 
v c~ .sobre o projecto de Constituioão, po ·· e fazer algun1as re
ferendas ligeiras sobre outros artigos. 

A l\1esa, nessa occa.sião: decidiu que, con1quanto o Regi
inun lo cstalJeleoa que a discussão deve ser restrict.a ao as
~urnpLo ern debate, por conseó'Uinte. a -cada. um dos capiLulos 
~u~cessivmnente subtneLtidos á discussão, entretanto .esta re
tiLricção não parecia que devesse ir até o ponto de impedir 
ao orador de, incidentemente, :i.'az2r referendas a .disposições 
de outros capítulos connexos ou litg.a.dos com o ~a discussão·: 

u:M:A=;yoz - Decidiu perfeitamente. 
OuTR..:\ ~voz - E sem reclamacão alguma. 
OuTR...:\. ·voz - Mas nunca .sobre máteria vencida. (Apoia

dos.) 
O Sn .. PRESIDENTE - Enfretanto, o nobre rep:çesentante 

que se tinha utiliz~do desta ·con~essão~: e .que agora reclama 
obsc.rvancJi-a do B.eg·1monlo·~ nol(lu, nN.uto ra.zoaveln1-ente, que 
esta concessão <la !\Ilesa., .de poder~m o.:; orador~, incidente
Inentc. referir-se a outros assumptos ligados con1 ~ do debat~, 
ten1 dado 0111 resu.H.a.do, como aconteceu em relaç~ao ·ao capl-
1 .. ulo 2", ter o C• :ng-resso duranLe . dois dias . ouvido brilhantes 
discursos s-obre diversos assumptos, mas n1u1to poucos sobre a 
1nateriu en1 discussão. (Apoiados.) 

.Q -que eshl en1 discussão é .o proj cclo de Constituição con1 
o parecer da. Comrnissão. . . . 

Este, qua aoon1panhou o prO.l·ecto pan pas_$u, deve ta~
.lJem ser discuUdo, 0onjucctan1el}te eom o prOJCCto. ( Ap01.a
. dos.) 

\ . . 
Ul\:t.A voz - Isso é que V. Ex. não tinha declarado. 
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tJ S1t. •PHESIDE:\T B - E~ lá ~ubentendido. Póde-sc dis
t.:utir a varle r elativa au pan~cor em di~t.m:;::;ão, .mas uão todu 
elle. (Apt:•iados.) Isto 6 o que é logicu, é u que é I'acioual. 
(AJJo iados.) · 

ü Sn. BA.nARó dú. um aval'le. 

O Sn. PRES!DBNTB - .PeQo au :3r. Badaró que ao menos 
euusinta a•J p,·.:·~id i'n lo llo CongTes,.;u Jallar ·. (illltitus apoia
dos. ) 

o .Sn KI.DAI\Ó t.lú uut r·o aval'le. 

O Sa. PHESlDli:N'n; (com tn!CI'!JÚt) - Attcnção, S1·. Ba
daró! (Muito bem; nutito bc·m.) 

Como dizia, a vermis~ãiJ do fa%:er-se reJcr·e1wia a outros 
n~stlllli>lo ,.: emwr: x"~ t.om o cpw e:;tá en1. d;t-cus;,;ão, tl:·u o 
resu l Lado de, a ]Jrupusilu do art. .:::··, dis;·ulir- so o easamenlo 
civil, a maleria eiPi loral, emlilll lodos u s as~umptu8 que abso-
lutamente não tinham ligat; iio eom as di~posíl)ões 01Jntidas 
~w5te eap ilu lo. 

~ãu tenho que alter·ur· a deliberavão anlet·íut·mcnle to
mada; enlenrJu que os ur·adot·es. disnüindo o capítulo :2M da 
~~~e~,;ão '1 ", podem J'a(.l:'l' reft.wene ias c apn•ciar disposições 
e1JJmexas com ella;,; v lpoiados) , mas devem !imiLa1·-se :1 essa 
a!)i'eeiat;ão, deixando a aprljCia~ão gl'ral de outros eapitulos da 
C1m.s tilui<;ãu para a oeea~ião OJl\JOI'Itltlll. (jlll' ,·. a :'" dise!l~slo, 
que, pdu Hep:inH~tl 1J1. ~~-~ f az 1'!11 globo, eonJunne li vér sido u 
pruj1•cto Yotadu en> L" discus::d'ío . !Apuiallus. ) 

Esta:., :-;ão a;, tlis pn;;ieõt•::; do Regimi'Jlt.u. 
_\gora. como au as,.;umir a ]Jt'l',;íJlt!neía t.lo Cuug.t•e,.;so, ap

rwllo para U COilt:Ul '~O de• lnt.los. afím 1!1' l]Uü e~ta clisC\.13S[O 
~~~ju l'eSITiela ÚlJUillo qtw t.I<~ Vt.? ~1?1'. afin1 de quiJ esla di:;
t:Lissãn st:ja feila t:om a mainl' eal111a possível, lJara que nosso 
tempo se,ja bem aproveitado, pura que• n Congresso possa em 
um período razuavel desempenhar-se da sua missão. (Muitos 
Ct1JOiarlos.) 

Em nome, pois, do Hegimcn to. p~"ÇO aos Srs. membros do 
Congre:::so que me auxiliem a observal - o . (Muito bem; mu'ito 
bem.) 

O Sr . Epitacio Pessôa \J/ uoim c nlo de ai /f:nçlío) - ·- Sr. 
Jln'sidente. Sr~ . du Cnugre.;;su, v<'r;;; devl'i s eumpr'f\lJemler, ;.;ern 
cim·ida, o · meu l'<'t~~"ÍIJ i• as app!'t•lwusões que me a,;tmltam 
o es pil'ilo ao lt'l' <li', lJI~la pr·ímPil'a Yt•z, dil'igír a palavl'a a 
l?>:il:.l ,\~ti!•mbli.'a: P t•ís Jlf>l'({ lll' cnlll•".,' 'J im·ocandu a vussa )Jf~
Ili'YUI·<'IH:ia, p c·dindo a YO>'>'a. nlt!~n(;ão rnll fa,·nl' daquelle que, 
lliiu a ffd lu ainda ús ltt <: !as da lt' i!Jt.! ll:l parl<ll l">t.'lliat', baldo a iuda 
de elllmentos seienlifieus (JI.W pO;<sarn esclarecer o vu,;so e:;pi
riln mls gravr'~ qu~~;;i1-H~$ qtH' li~:n d1 l st•.r· snhmcfl.icla.s ao 
vu::;,l> c:onhe.cimenlo, Yem, entr1duul.o. CUllllJ L' ll' aqmllo que 
~e llw afigura um deVI'L Yem inl.eulm· uma rdv iudit:tu;ã o elll 
favor do que se vodl'ria t:hamar a eg;ualdade política dos es
tados. 

Si, pois, lJUl' u 111 lado, ;;into-me tolllido pelo r eceio de 
iut.:ul'l'el' em Yil<'Sll de~agradu, privanclu-vus, alguns momeutos, 
tle palavra ymis .auctol'izada subi··~ L~ lu~ .qucs lões, po~ outro 
lado lllv' smto tm·talent.lo, ·::-llltO-llW ammado au ver que 
venho, nu c\esenrpen h o de um elevei', peofligar uma injustiça 
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que. F;e baseia en1 uma t.hcoria _in.iu~tifien,~el e CJUf' fHtdP ilnr 
logar aos n1aior0s inconvcnicontp·~ no ~f'in df'sfp paiz. 

. . Senbore~~ o pro.i ccl o rl(~ Co·n~ti lu i(:ãn quf• (l GnY('t'no: Pro
VISorio suhm~tt~!l ao <·.onlwci!"l1ento do Cnn~"l.'P.Ssn. (Jigpõe. n(• 
?.eu arL 27~ ~ J<'; . o ~eg-u!nli~: «O numcrn do:-; (h•putados Sf'I'Ú 
ü:x:ado pelo Cong!·e;.;;sn ~'lll propnrf:.;io ·que nãn •·xePdt•r·:í df' 1. 
j'-.t~r· 70 1nil habitanl i~.- E". ·eollw SP Yt~. urna appl ie::u;fin lH'l'
feita~ completa~ do prinr-ipjo f.IUt~ .rJc•fPnrle a Jn·nprq·ei(•nalirl·ade 
rln. repl'esrnl.nçfí.o. 

· Doutrina ·1 iheea.I. que g-aranle a jnterveneão {]e todos OB 
jnrJivkh1os na g·est.ãn dos nr~g~oeins puh!ieo:::. ~eu c.mnprehen
dn-a como urna eonrl ieão~ como um el·enTento i nrlispensavcl 
da ycrclaôc. poli t.ica no::: f!'O\.i"I'I'!(tS ur:: tarios. mas. tan1hem. 
eomo uma in.iu::;iiça g1·asr 0 1nr:oúvenicrite nos güvernos fe-
derativo:::. · 

Nos pr·hneiros~ os representantes da Nação são propria
nlente representantes do povo. n1uifo embora sejam eleitos 
por cir-eun1scripções terri tor-iaes die.terminac~as~ pois estas 
circun1scripc.õeB quasi ·que não guardan1 entre si differenca 
alg·uma. apcna~ uma distinccão nominaL de n1aneira que 
cada representante vem. no Centro a ·que todas· ellas estão 
ligadas pelns Jac.~os mn.is estreitos, defender os interesses do 
poyo. isto ~~. os interPsses de toda a Nacão. · 

:X os goY.-·t·nns 1"Pderalivos.. porém. · cada circumscripção 
ü•m urna au f onnm ia propria. I ern qua5i que uma soberanin, 
•~ada fJtHtl rcpre~f·Jlf a um enrp0 político cí parte, tem interes
~r.s pPrfcitamcnl r. dcl incados. perfeitan1ente discrin1inad(l~~ de 
n1nnPírn que os reprrsenl.anf.es são n1a.ndatarios dos esta-dos. 
v(~rn (]efrnder os híterP~se~ do~ estados. cuja somma. consti
tuo o interr-s:::.c da União. (.4)Jolados.) · 

lO Sn. !\IoNrrEirw DE BA1U-tns - Do povo tamben1. Os re-
presr-mt anl.cs dos· estados sfin o:-:. senadores. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA.- Eu e~1cgarei J.á. 
'VOZES - ContimJ.C. 
O SR.· EPtT.-\CTn PEsSôA Senhores. si os estados. no 

íJoverno Fr.·d•::'ral. são os mcsn'los 'IYi:~-lr.-vi.~ da. União~ si todos 
e1les têm tnna f'e1mnm ia á pari~·. I t•!n a11lonntnia 0 inde
pcnc~ene.ia tanto ·:)nan!.n pos~ivcl. __ :::;i_todos cll('~. como estados! 
qnf' :-;ãn. l.ôm n:.; rnP:·nw.-:; ,li!·f'il o~ " d~':I'IY.' ~osat· das rnesmas 
prerogaf.iva:::. não pn:;.;so ~~~lll(~('ltN' eomn :::c c·.onePda a ·qnaJro 
on seis nsl.adn~. a]lt~na~. n d i1:í1í! o d 11 li··~ st'ls dPei-d il'l"m df\ as
Slln1J1f:ns que Sf~ J'l"!'t•e0m :1 ~o~ln::: n~ nntrns lambem~ dclles s6s 
g·crirern in tPrt~:::~r~ tlt• !nela a Uniã'1: n:1n comnrehendo como · 
qun.trn nu ~"i~ ~·~lado.~ .. nnPna~. qtt:•. ptl!' mt;t·a easnalidade. fo
rmn nc·.enpa1· no lr>rnpn ,f(, TnlpPrin 1'f'g'ÍcÍt"~ J1lê!:_Í~ r~oyoa.f!a~ ou 
n1ai:.:: Ya~l as. :111 ft't•·. nor rann·0s do C:nv(•l'no. han =--1do allmen
tado~ r11w uma c·otT!'Ílf.t• iHtmi~Taínt.·ül m~lis.í~aw1<1lnsa. tenhan1 
o dil·pil.n ~'XC<lli~h:n dl' dt'r·1 · iin~n1 naquilln qnr. ·diz r.g·naimente 
l'PSpf'i f n a~~~ 1 ;JI f'!'C'S.:-'!'S 1l<· I:; on 17 nufl·n~ P~!ados. (!.1pat·tcs: 
O{ir,ifu/r,g r• ·m1u u.pr,-ht.d()S.) 

o SR. Gn:-.;cH.vEs Ct:r.\Vt::s E~ qui' o 11~,J.n·t" Dr.C}uf.ado 
11ãn faz diff;l'<"ti'r:a r•tilrP a Yida 1rwnl P a vida mleional.. Pa1·a 
a hwal fnda a atitonnmia. para :1 nadnnal a pl'npor-eionalularlP. 

O Sn. EPTT .. \CIO PEsstL\ Pt·~o lieenl}a ao meu nobre cnl-
lrga par·a continuar. 
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O SR. B.IDARó - Apart.~ da ordem deste encaminham. . . .. 
· O Sa. EPITACio PEsSôA ~ :Meus senhores, acabo de assi

gnaJar o n1éu modo de pensar a .-respeito da organização do 
Poder Legislativ-o nos governos . unitarios e nos governos fe
deralios. Para min1, a F(~~eração .é _uma aggremiação de es
tados~ aggren1iaç:io em qu0 c2da Estado representa -um-,.eorpo ·:.: 
politico~ tendo tod··~ os podel·t~~ indispensaveis em unl" orga- , 
nismo politi-eo. · · . . • 

UJ\-r SR. REPRESENTA:NTE - Mas o ·povo não é contrib-qirite 
da União? E onde está a representação do povo? 

O SR •. CiMPOS SALLES dá úm aP,arte .. 
O SR. EPITACio PEssôA - Sei per:feitam.ente que a dis

tincção que V:. Ex. faz se· funda na theoria de que o Senado 
rcpre~enta os estado~ P a Camara representa. o púY&. 

Uni SR. _RB:Pntt::-l~TANTE - fl.epresenta a NaçãC'. 
O Sn. EPITACio PEssôA - Eu ia dizendo que a Federação 

representa a ag·grcmiação dos estado~: q\.le caàa Estado 
con~t.itue un1 corpo politico á parte~ e que cada corpo poiHico 
tem Lodos os poderes necessaril:ls en1 qualquer orf,"'anismo 
consf.itudonal; pois ben1! sendó assin1, por que razão esses 
qtJC i êm fiS mesmo~ ·~Ienwn to~ eoD~ti f.IJ tiYos. esses que têrn 
a n1csma a.utonon1ia! ~ n1esrna soberania, si me p~rmittem a 
expressão~ l1fio de ser · n)enos aquinhoados na ·gestão dos in-
1.t~r·csses publicas? 

UM Sn. REPRE-SENTANTE - Dos interesses geraes. 

O SR. Er>ITACio .PEssOA - Os interesses geraes, que são 
senão ::t somma dos ·interesses de todos os esta-dos ? 

U};:t SR. REPRESENTANTE - Os estados são circumscripções 
cJ oj toraes. 

O SR. EPITACio PEssôA - O Estado da Para,hyba, que 
tenho a honra de representar neste Con.ig.resso~ é tão Es
tado. gi assim me pos5o exprimir . . e.o:mo o Estado! mais· po
rmJnsn • . de , 1\Iinas Gcr·aes ou o Estado. menos populoso~ de ·· 
l\Taf.to Gro~so; e qual a razã.o por que o Estudo de 1\f.in·as G•~
l'U.('S ha. de ter n1a.ior influencia nos ne:goeios federaes do 

· que o da, Parahyba. ou este do que o de 1\'f:atfo Grossd? 
. ( Ru.1uo·r; a.pnrte.Y ; ap()iall o.~ e 1u1o apoiados. ) 

:.o SR. PRESIDEN'rl~ - Peço que não interrompam o . ora(~ O r'. 

10 Sn . EPIT.\C10 PEssoA - Comprehendo que n n1aioria 
da populnçã.o d(~va intervir immediatamente nos nogocios 
infey·nos do Estado; que a 1naioria, ·da população de l\finn~ 
Geraes. por exemplo~ deva. intervir na solu~.ão dos negocios 
peculinr·es de :\finas G'eracs. rna.s não que, em nrgncins da 
União. isto e. de todos os estados. deva influir mais que qual-
quer outro Estado! embora de menor população. ! 

( Cruzant-se . num.erosos apartes . ) :-
0 SR. ..:-\.LlV!ETDA BARRETo - V. Ex. foi bulir ·com un1 

formigueiro.. (Riso . ) 
O sn. PRESIDENTE Peço aos Srs. rnembros do Con-

gresso deixem o orador continuar. 
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0 SR. EPITACTO PESSOA·- 'E'. fol)l~ •.• 

TJM SR. REPRESENTANTE - V. Ex .. para. ser coherente. 
deve ac.ceH,ar que eada E~t.ado concorra com egual quota 
para as despesas federaes. 

O Sn.. PEnoo·· A:\IERTC9 - A Federn~ão não é tnn banco 
onde cada accionista- tem~''nun1eroc' de"",-- v~otos proporcional ao 
mJn1cro de acções. · 

O SR. EPIT.:\Cio PEssôA Senhores. não ·estou pratico 
uas lu c tas da tr-ibuna parla!m·entar ... 

VOZES - V .. ai perfeitamente. Vai muito bem. 
O SR~ EPITACIO PEssOA - . :. de n1odo que desejava não 

ser tão frequentemente interro.m.pido pelos illustres collegas.: 
entretanto. Y.Ou responder ao aparte com que acaba de me 
honrar o nobre Deputado. · 

Si a representação nüo deve ser pro.porcional á popu
lação~ tambem. não deve sel-o ·a quota de renda com que 
.(~.adn. Estado tenha de concorrer para as despesas federaes: 
quer dizer que. si acceito que a proporcionalidade da re
presentaçfio não se (jcve appli.car aos gov-ernos federados. 
devn~ por rohm·Pncia. aC'ccif.ar qnn c-:Hia Estado entre com 
nrna q lltif a ·~;:!'lHtl rln ~na rPnfla pa1·a a~ desp~sas da União. 

_F;nl.r·dnnfo. nfio ,~ n:;...;;im. .A nh.iecção não procedo: 1H'i
m0 Íl':1lll0l1 r:.l"_c porqne a peopor·cional j(Jadc de represer.f.n.çfío 
~c fnn.-ln. no tnaior on menor numr.ro rle habitantes <lo Es
f.ado e 1~ã·o :;;ohr(.\ o quantu.m da renda que ha.ia~ por
vcnlnl':l. de concoref'r 11ar·a as r"ie:..;.jH!Sas ferleraes. 0 o Esf·.arlti 
m'ais populoso não ~~. prw i~f.o só. --1 rr-::is rendoso. haja vistn. 
Mi-nas (ie.rnrs : (]epois. f.Ol'Qtl ~ as despesas fed'eraes não ~fiP 
sati~f.eHa.s. propriamcnt~. por .quotas deduzidas dae. r~nda~ 
dos estados. 1nas por nn1a taxa di::-x~tamente arrecadada. e, 
finalmrnU~. porque. quan.rln a~sim não fosse. a egualdade f.ri
hntaria. finance-ira ou que meJ•hor nome tenha~ não está. 
subordinada aos mesmos. principias que regem a e.gualdade 
polit.ica. -

Não podemos decretar por , meio de uma lei. que tal ou 
t.a.l' Estado tcn:ba mnis ou m·enos renda. ou que tod<>s os ~~
tados tenhan1 renda egnal: portanto. seria absurdo obrigar 
certos cst.ados a entrar para as despesas da União com quota· 
cgnal :í. de outros mais ricos. 

. O Estado (JllC rrnd~~se 1 O nfi,o poderi•a entrar con1 a 
-rnesn1a quol.a do qn.e rendesse 50: o conf.rario seria tornar 
im·p.o::;~ivel a Federação. desde qur:l impossível seria a · vida 
dos es1ado5 sempr0 que ~ quota excedesse ou pelo n1rnos 
se a,ppro:ximasse muito elo limite maximo de sua rmvla 
total. · 

·Con1 a egualdade poJHica. porén1. não se d:i o mesmo. 
Os intcr~sses de qualqüer orden1 -de ·um pequeno Es

f.ado são tfío dignos de acatamento e í·espeito por parte da. 
UnHto. ·cn:mo os interesses de qualquer or.dem ~de un1 Estado 
ma.is poderoso~ e isto r.erque a ~omma de. interesses do pri
meiro tem .para eJle a mesma Jmport.ancia que paJ'a o se
~ndn tem a sornma do SNlS -proprios intere~ses. 
-. E~ o caso rlo inrlividno que tem mil contos c de outro 
que ten1 dez-; laes fortunas representam para seus ,:respe-

. ctivos donos egual Ynlor. 
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E eis por.que pen~o que ~n1 t=~ c·utro desses estados de
venl ter a n'lesma porção de auctorj{Í::tde na org·anização de-
todos os serviços de cara,cte'r federaL · · 

O meu illu~f.r·aclo collC'ga a eu.io apa1·te ainda . rr-spondo. 
~~ qw~. para Sf'I" en1H·r·,~nu• • .-J..-.vc~ f~lrt•g-âr· ü~ cnn5P.fJllf'lWia:-:: Jo
gieai' f' nec·f·;;o~aria~. fJUf'_c_ _~lJJ::!Jl:l!Jl _dn. seu argnm0nt0: =.i~Io '~
:o:i acc.-• i hr·'· 'cJÜP" ··· ·:l··:~-:·l;P!W~".:;;;t>rHn~:ã0__,()f'Yf' 5f'l' JH'OJifH"I~inn:ll ._1Ó 

nnmf",r(l da pnpui:v~:in 011 :i ~lllclfa da r,.nrJn f·Orn que eada 
E:o:ladn df'Y:l f'nlr·:u· par·n :1~ dr·~qw::.:a:' fNlf'l':lf'~. rlf'Yf' nr:i:~ritar 
1:tillbt"•!l1 illlf> ~~· f•::Ofabrlí.'f.:l. n ~li l'fr·:ll!in 1HtlYf'l'::::fl l I'OJll(l ha:;:c 
i nd i ~pP-n~aYf'l da Yf'r·rladc• i l':l JH·oporr· ional i dn df' •.. 

UJ\L\ ,·o.z - Ca rninhamos para l:í .. 

O SH. EP.iTACTO · PESSÔA. • • e. mais do que isto~ o vot-o 
cun;ula.!.iYo~ isto · é. que cada individuo tenha un1. dois ou 
tres votos~ conforme o numero de pessoas da í~amilia ou se
gundo -o quantlJ'rn de impostos· que pague (.4.pofados ··e não 
apoiados) ; pois é natural que um jndiyiduo ·cru e tem .dez 
pessoas de fa.lnil]a. tenha ·maior interesse na ordem. na t.ran
quHidade e en1 todos os negocios sociaes~ do que o ·individuo 
que tem arenas cinco~ do mosn1o modo que a.quclle que pag·a 
hrrpo:::.l·.o~ na. razã-o {]c ·1 oo. deve tPl-o mais do que aquelle 
nue o~ pag·n, ap.-'nn.s na T·nzflo de 10. Esta .~ que seria então 
a verdadeira pror~~u·eionalidad~. 

·l\leus Sf'nhor('s. trnclu rc~spnndido c·nmn flllltr ... 

O SR. VEIG.-\- Respond(lu nmiln hr•m. 

O SR. EPI1'Ar.Jo PEf.;SÔ.\ - ••• ao apnrf.c dn mfln i'lh1..::t.rc 
11 o- t·. , . :-- 1 ' 4 '>,_ ~ l" I (.. t . co e:::-a. con ,1n11o na al)rc-r tac .• to c D u1. "· -~ ~ ~ r ~ ( n. · ""'ns 1-

tuição. 
Pelo mo.do por que n ConstUu ição esta bel cceu a repre

sentação dos estados - Senado c Camara - jú affirrnei e é 
facil verificar que quatro ou seis estados podem~ elles sós. 
decidir os negocias que dizem, respeito aos 20 ou 21 estados 
que -compõen1 a União. ; 

O .SR. VEIGA - 2 ou 3. 000 brazi1·~1ros póden1 decidir dn. 
sorte de 14 .tb:OO. 000! 

O :SR .. EPITACio PEsSôA - .Já tivem.os a comprovação 
drsta verdade· nr .. votaç~ão de certas f>lllendas mn que os in-
1.rrc~~r::- dn n1aior nnm0ro elos rstaclo-s foram abafado~. 
asph~·xiados · l)fllo m01W1'. nuttl!ero: e . isto :porque. jmmensn. e 
jnju~ta clese.gualdarle se 0stabelecP-u entr1:.' a represent.ac5.o rins 
Pst.nrlos rlo Norte e a dos elo Slll: esf.('s ultin1os forarn arh.i
trarianwnte mC'lhor aauinhoados · flíl que os do Sorte~ -por 
~.lC'easiflo -d~ ~r ennfcccionar o regulamento eleitoral. 

(:J: Sr:.. N"\SCT:\IE?'TO - Qual a razão? • 
O SR. EPTT~\CIO .PESS(ü -· Foram melhor aquinhoados 

pela. sunDosição de que a população do Sul havia· creseido 
e1n rarlida progres-são. ao paSSO (JU(': a . d0 :X ortc ~1a·dn,. pa-
rabt.sado. · · · 

.. O Estado da Parahyba. que no wmpo da !:\Ionarehja dava. 
desde n1uito. c:inco df'rmtados~ continúa. ainda hnjP. a .dar o 
n1e~mo nun1ero: e eom elle outros do Norte. Por conse
quencia~ houve -certo arbitri? na fb::iç5o do numero· de re
presentantes. 



- 1001-

O SR. ZA!VI~ -.Houve n1uito arbítrio. Só por un1· recen
seamento. c-on:;;cwncwsarnente feito~ poder-se-ia .obter a l1ase 
para as representações dos estados.- . , . 

o ~H.. EPM-~\CTO PESSIJ"\ - ·- ü~ Srs. mcnlbro~ dn Con
f!T'r~:'!l · att1'ndan1 par·a . a~ attr·ihuieões. que .lhes ~ eonfc-rr~ .. o 
r, r·n.j C'(·tn N1j1 ::itTt1lFüúlai·'::::il§iim'as.,,_,_rJà~-=~-(jl1àe~ ' ·aff (>et..a m·.:":i:1 r"'·-pl"\rt-n 
o~ rnt ~lN·:.::o:;(•s .âP :tl~uns r>St.<tdo~ sôrnf•nl-e. ta e~ como :..;; que 
~(' r·.-·fl'l'I'Jn :111 ;lll'alldi ... g-amPnln d0 port.6s. aos limill':-:' d ... mn 
r·nm nu I J'O E~l:.üln, :i navegac::fío dn r·in~ que hanhcm :ma·is 
dr• nm .E~tado. r Y~">j<l.m a (Jn 0 :;ravrs inronvrnirntf'~ ptíd f" 
r~nnduzir o ~t·r•~Jn f"Ssas ai.trihuitões eonfed·das a un1 numero 
Jnuito lirnH.ado dr. estados que não reprcsentan1~ nen1 po-
dem repre~(~ntar a Federa(:ão. ' 

A Uendam ós senhores .l11r.-1nbros do Congresso para, o que 
dispõe o proj 0eto constitucional quando tr.a.ta da eleição do 
Presidente da Hcpublica. ' e vejam que a non1eação desse pri
meiro magistrado. que deYe ser·· filha do consenso da n1aioria 
ou de f.odas as unidades federadas. poderá. entretanto. sel-o 
de um:.1 quarta. ·Ou. qnintn parte dessas unidades. · 

U:\1 Sn .• JlEPrtESEXTAXTE- R a · un1a Pmenda da Co1nmissão 
JH':o::::n :-:;.-• Jl!.i dn. 

O Sn. C.\~::;r.\x0 no :\Asf!r:\TE:"TO - O qnr ~~ ah~nrdo é o 
Pre~id(•nl'' !'f'!' ell'iln iH~la . minoeja, .. 

u~r. ~u. m~PHI·:SEXTANTE - Tia nma emenda da Con1n1issão 
t.nmhr:·m pc'•dl.' pr(_~r_lnzir e~::;e cffeil.n. 

O ~n. r:.\s:=;t.\~0 oo NASCI:MENTO • . • assin1 con1o a I c i 
(li" ri"\JYr'('SI"\nla~:fin ('g'llal a cada Estado significa a represcn
t~u;ão da minoria~ o ·que é absurdo. . . . 

10- Sn. EPIT.\CIO PEsstH - O Estado é um conjuncto de 
cidadãoB. como a Federação é un1 conjuncto de estados; o 
cidadão· est.á para o Estado~ :como este está .para a União: 
m.as. si toàos os cida•jãos tên1 perarrta o Estado os n1esn1os 
rliJ.-I~·itos. -as mesmas prerogativas .. qualquer que. seja . o nu
nwro de pegsoas de fatnilia que· tenham~ qualquer que seja 
o qw.mtum de impostos que paguem~ si todos intervém egual
m('ntc. po1· .meio de .delt:.,.gação. na gestão dos negocios pu
h! i e os · do Estado. qual a razão por que . os estados~ perante 
:1 União. hão de; t~r direitos desr.guaes ·e rleseg.uaes prcro
ga!iYas? 

O Sn. CAssrAxo no ~Asr.T~ rENTO- Porque sã. o desogunr'~. 

O SR. ;HAD"\Rt.í d:í. -um apa t'te. 
{\ Sn. EPIT"\CTO Pr.sst•A - Acho -n. com::c·qneneia. um tanto 

for(:ada. 
· -0 Sn..· .ZxyL\ - Paria dr.~te prineinio: a soberania sub

diYide-se . egualmcntc por· todüs o:::: c i darlã.os: o E~ ta do qne 
trm mainr· ·nurncro de ci-da.:Jãos. ten1 maior ~ornma dr sohc
ran ia. (A.poiarl os: apa:l'fes. ) 

O SR. PrtESIDE~TE - .Attenção. 
!Ü 'SR. EPITACIO PESSÔA - i(, !Governo. rProv.i~orio. na 

cnnfeeção -do proj e c to constitucjonal que suhm~">t.f.('U ao iflosso 
conhecin1ento~ fundou-se ·em u:ma theoria que -cu cornccci por 
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qualificar de -injustificn.v~l e que. rle fac.to. não tem a menor 
Ju·ocedencia~ não tem nenhum valor pratico ... 

Q ~n. C:\.S:~U.-\NO no NAsr.Tl\IEN'N) - Por al1i vai n1nito 
bem. · 

O Sn.. EPrr.-\Cio PEssü.-\ - • . • tllenría ~rn Yh'htdc t1a. 
qual .se diz que a Camara representa n pcn··o. ao pasgo fJlW o 
Senado reprcsen t.a o::- estados. 

Sen h ore~. i~l o c; uma pura ficcão. 
O SR. ZAjr.\ - · .:\poiadis~jn1o. 

O Sn. EPIT.-\CIO PEssOA :- tO Deputarlo~ elcH.o direct.a
mcn!e pelo poYo. ~~- tambem. um rPpre:3cnLant.e do Estado. 
porque o povo ~~ que ·c-onstitue o Estadn: (I· 8cn:1dor. eJejto 
pela assembléa do Estado. é~ tan1h(.m1. um rep;·esei!tànte do 
poYo. porque a-que11a assembléa nadq mais é do que uma 
de 1 egação do .povo. · 

O Sn. · CASSIANO oo NAsr.r~rENTú - -Conclusãü: o Senado 
é uma perfeita supcrflnir1ade. 

O 'SR. EPI·T.-\Gio PESStiA - Não -se pôde comprehender 
o ])OVO existindo Uira dos estado:;. nem csles existindo sem 
n :O::l•IJ eJmnl'nl1J eo.n:';lifuUvo - o povo. 

· Nãn é po:-_:.~ivttl sepn.r·a.r· .o f]llc sr ae1w. ner-cs~::u·inment,~. 
f'ill'a ~nas JWt·feil.a:o: condiçf)c8 fl·~ vjda. int.r·in~ec.nm~nf.l" nnido~ 

Bi n pl'n.it•eln. poi::::. :wceil.ou que o :::;enado dova rõpre
Sf\nfar· Pg-nahnenf e !nrlos os estado:"= dcYi:l. Uunbcm. ler· admit
r i rio qun a Carnara ;.i,·csse J'i!! n·e=--;!<lta<;~ão egual~ · on. rr,•esrno~ 
,·111•• ~~~ fnndis~em n.rnhos en1 nm ~ó corpo de repres·anl.nt..~:i.o. 

0 SR. CASSTANO DO NASCIMENTO - Apoiado. 
o Sn. EPtT.M~IO .PESSÔA - 10 projecto, para tornar wmn. 

r·•'alidnde a sua thenria. dl3via im.pedir que . o Senado t01na.sse 
conhecimento das resoluções da Garoara~ e vice-versa. uma 
,-ez q_nc faz differenç.a cntrl3 mteres.se~ do povo e dos es- · 
tndos c faz uma. das camarns rep~·e-sentante -destes c outra 
t'nJH·csentante -da:quelle. 

O Srt. . . PEDRO :-;\.MERI_co - Apoiado. · 
tO SR. EPIT~\cio PEssOA - Por oc-easião de reunir-se a 

Commissão rcvjsora do ]Wojccto. foi·am-J.he por . nüm apre
~·~n I adas f.res en1cndas ~ohT·e. e~ ta. ma.t.eria: uma dizendo res
peito ;\ cgun.ldade rla representa~.ão na Camara. outra sobre· 
o modo -dn, -clei(jão do Senado. regulando-a pelo mesrno pro-

.cesso da eleiç5.o do::; . deputados. c outra~ :finalmente. l'efe
J·indo-~e á eleic-ão {lo .Presidente {]a Re.pnblica~ para o ca:3u 
de nã.o ser a:cceíta a prin1eil'a. 

A primejra emenda foi rejeitada~ a se.gunda foi acceitn 
c f.a;m!hem a terceira~ n1as esta só qua,nto a seu fin1~ nffo 
quanto aos seus n1cio:::;; isto é. a Commisso acceít.ou a eguai
dade da intervenc::.ão dos estados na eleiçã-o presidencial. pão 
pe1o systema que eu propunJla. mas por um outro. 

Ora. sem querer fazer censuras á Hlustre Comm1ssão . 
. peço nccnca .para decla.r·ar que não comprehendo a razao de 
seu procedimento. Si u .Gommissão rejeitou a en1enda aue 
dizia t•egpeito· ;\. Pp:un.1dnde d~ rc1wes•.mta~ã-o na Camarn., por
qu.~ esla repJ~r.sr•n la o povn e rlr.Yc. porl.anto~ s0r proporcwnal 
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á população~ ao contrario do Sena·do, que tem representaÇã-o 
egual porque· representa os estados, pergunto, como acceitou 
a segunda en)_enda. determinun:clo .que a eleição dos sena
dores fosse fm ta pelo n1esn?o processo da eleição dos depu-
tndos? (.4.poin.flo.~. ) . · 

O pro.iecfo- c-onstitucional foi mab3 coherente: acceitou 
a doutrina _e tirou OS seus Corollarios, fazendo COn1 que a 
Camara~ que representa o povo. fosse eleita pelo pov.o, c o 
Se?ado. que representa o Estado. fosse. eleito pelas assen1-
bleas dos estados. . 

Ul\r SR- REPRESENTA~~TE - 1\fas todos não são eleitos pelo 
povo? · · · 

O SR. EPIT.~CIO PEssôA - Não estou tratando disso agora. 
Si o Senado passa . a ser elcit.o directamente pelo povo 

eon1o a Can1ara. de duas urna.~ ou rum!bos devem ser pro
porr.iona~s á população. ou nr~nhum deve sel-o; e então~ ou 
a Cornmis~ão devia . acceHar f'.amhem a minbn, primeira 
0n1cnda, ou rcjei tar t.amhen1 a. segunda. 

Nfio compreh~ndo os moi ivn~ qnc levnrmn a ·Conunissão 
a pr·ncr.der de outra fórn1a. 

U1-.r SR. rmPRt;;SJ.~NT.:\Nrrg ~ Por ou Lrn.~ t•n.zões. qne l"Pt·:in 
rlad:.:' depois. 

ü SR. EPnACJO PESSÔA - Ainda mais: si n. Commi:;.:sfin 
rlns 2 t a.c. h a gr·nyr. in.iusf.içn que a f.'le-ição do Pt·esidcnt •· da 
B.epnhlica possa. ser o resulfa,do. não do 'COI1l"Cnsn unat1in1e. 
nm$ da tninor·ia dos estado~. e c~f.abele·ceu fJUC cnda E:-;ladn 
intez·vcnha. egunlmente na 0.leiçfin dr~:.l.e mngisf;rado. nfio 
CCllnprchendo qual a :razfio pnr qur. :l Com missão não nhol in 
tambcm a n1aior injustiça de se eonccder a um numero 
1imHado -(]e est.ados o direito de resolverem por si as· irn
portantissimas aUrihuições do Congresso. Isto é~ sem duvida. 
rnais grave do que a dese!:ualrJadc de intcrvcncão. na e1eiçlin 
do Presidente. que. em todo o ~aso. está subordinada á Con
~t.if.uição c ii.~ leis que foren1 est.abe1ecida5 pelo Congres~o. 

Estou conYencido .. de que é gr·aYelncnt.c inJusto o modo 
de- representação estabelecido pelo . projecto. ~ me parece que . 
não proccden1 os motivos :al'Iega;âos .pdr um re.presenf.ante 

de S. Paulo e por· un1 dip:nn :membro da .commissão do~ ~1 
q11e lernhraram diffet~ença r.nfore -E'~f.!tdr, e po,ro. como si fn:;;"e 
po8sivc1 estabelecer uma dr.1nar~ação clara e pre-cisa a e~t.e 
respeilo. . · . 

Tcrn1 i no. por i~so, f~zendo urn app('IIO aos represenf;ar.f.es 
rlo~ e~tados pr.quenos~ para que todos nos unamos afirn de 
f.ornar effcc.t.iva essa reivindicação d~ nossos direitos (A.Jwür
dos). e fazendo tambem. um appclio á benevolencia dos es
tado~ grandes~ notandD-Ilies que si '})assar esta parte do 
projecto -constitucional nos termos em que se acha concebida. 
toda a responsabilidade do Governo da Republica passar:í. a 
pesar~ exclusivan1ente, sobre os seu:; rornbros. (Apoiados.) 

UIVr SR. REPRESENTA .. ~TE - No Senado a representação é 
egual. 

ú 'Srt. EPITACIO PEssôA - O Senado representa rnenos de 
un1 terço da Ca.mara; h:t d_c se•· · scn1prc n.baJado. 
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li:\I Sn. nEPRESE~TA~TE Não ha fusão. 
10 Sn. EPIT:\CJO PEssô:t. Sei disto~ mas. _ quando . um-a 

flroposi~-ão não f,)z: acccifa ltelo Senarlo, von.ará á Camara. 
quo a re~b1lH~1ecer-:í. _ .... . . --• .. . .. . . .. . . · . . · ·- .· :,-. __ ;c;._ -= - ~·-- · ... · 

--·· · --· · - ·. - ---Pf'ço~·· j)õi~: · rio~ · i~ ::.: !<irh)s· g·randes que façain algun1a con
cc~:o:fio aos pefluenos. .-\. pas~m~ o projeel o como cst..L toda a. 
r.-·~pnn~ahilid:.HI0 do GoYPrnn lht>s ·tahrJ·:L e isso niio f:n,:í. 
nwi~ do · qu~ fm·tafpr.c·r· estes ciurnP~. e~tas T'ivalidadc .. s. qw~ 
.i c(. flXi·:-:1 .--.m (X ti u apoiru/r,s. ('• 1 ~rn·tr>s ) ~ qt i r f'~l.fin ) ::11 r•n t.e:-:. ·rnflo:-: 
(lesc•:ímno:-' ··l!W" n~~im não ·SP,in. mas P~fa (~ a. vP..rda-de: e :) 
unira. virtud~~ dó . tal de~f'gua]dadc serü enfraquecer os · laçns 
de fJ·atcrnidarlt~ qne .deven1 ligar Pstreitamente todos os · es
tndo.-: da g·rande União Brnzileira. . (JI-u'ito bem.; rnnito bem; 
o · O'i'fJrlnr ,; _CU.1i7p1·ún.enüJ.do.) 

O SR. Al\L\fio C~\VALCA:~TI (pela oJ•dern ) - Sr. Pre~idente~ 
ereia QU(' o Crmg-r·P~so a.ch:1.-~~ h.ast.antemente esclarecido a 
re~pP.it.o desta matet·!a. que já foi bl'.ilhantP-mente discutida. 
c. poe con:::rguinl,~. i·eq.ueiro o encerramento ·da discussão. 

Posto a _ voto~ o r~querin1ent.o .de encerramento. do 
Sr. ;\mar-o CaYalcanli. é approyado. · 

O Sr... PREStnE);TE declar·a. que vni procP-der-se á ,~ot.n.:.. 
0fi•1 rlo a1·f. 37 P ~Pll~ pa1·agTnpho~. assim (~oncrbidos: 

~\r· f.. :?,7. .-\ Cnmri.r·a (:ompü·~-SP df' rlrpu I a.do:" P.leif.ns p0ln::: 
r~tnrJ,,:O: ,. pPln ni:z:t.rido .FPdflra 1. med ian f 0 o ~u ffrn.gjo r1i
r•l(•l o . 

~ L" () n11mN·n do~ rlr~put.ador" srmá fixado pe1o ~Con
i.!rf':"\~0. rrn propnt•<:ii•1. (Jtlf" nfin ('Xt('de-r:í (le um por setentn. 
mil habifanl.r . .::. 

~ 2." P:n·a r.~te fim n1nndarú. o Governo Fe·deral pro
(~rdri~. d~nlr·o f:!m- trr~ annos. da. inaugur·ação doi prin1eiro 
Congres~o. ao J'l'eenseamento da população ·da Republica~ o 
qual se rever:.í rlecennalmente. · ·· 

Ha urnn emr~nda rla Commissã0 dos 21. que diz assim 
(lê ) : :, 

_ArL ~~ - ,di.gn-se: 
A Camar-a dn~ · Deputados ~e compõe dos repr.esentant0~ 

~ fln. Xarão eleito~ nrlo:::; r.~tado~ r -p'rln Distr·icf.o FederaL ml?-
diantr.~ :m fft·ap:1o rllrPdo. .. · 

. .:\o ~ :!'' lta (11.JLrn emc::n·da rla Cornrni~~5·'~. concel1irl::t noi' 
~rguin1fl~ tr:rnF·~ (li~ '\ : -. 

~ :!.') ··S:uppr·imnm-Sf' US pa:laYrnS: 

Drntro •' nl tr·(·::-; anno;.. da inaugtn·::tção do pr·Jmon·o Ccm
!!rrs .;:o - ,. di ::?:a-~1': .dr~::;dn .iit.. 
·- · "Ha o-nlra ·;. ~,wnda. as:;;igTHHln. pelo 1Sr. Gabdel ·de ~fa-
!!alhãf'~. - ~uh::.:Lil uf iva · <-lO art.. _ :n P. srus pa1·ag-ra"[)'hn~. V nu 
~u bmetU•l--a. :í vntnc:;ãn anl rs do arti.g·o do ·1)ro.i ee t.o. 

VozES - :\ fi n, não. 
o' ·sn. PRf::!-;lJ)l~STE - Pater:t:-me mais -de a-r:e(,rr]o com o;, . . , 

pl·rc~c-dPntes votar o substitutivo a.n1 P5 do nrti g·o ._ 
U~L\ YOZ - ·- .o. prf'cedf:'nte ~~ qnc ~e votem de prer~rcncia 

a~ · emr.ndns . (:.Apoiados. i · 
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0° Srt. PimsmE~TE .- .:\. -votadio não pôde- ser~ fcila . DOr ' 
outra Jlírn1a; entretanto" o ·Congrê:S5o re::;olverá comu ent~n~ 
der Inelbor. · . 

. CousuHado:- 9 .Congresso resolve qu_e ____ seja, posto a voto~_ 
eJH ]Jrímeiro Ioga-i o artigo do 'projecto ~ . : . · ·- --- -· ·· 

' . o SB.. EPfT.:\CIO Pli:SSÔ.:\. ui.JtCiltlO a palavra vela ordern, 
I>ede que a .votação seja feita por vartes. 

O Sn.. Pn.E·SJDE~TE diz que assiri1 vai se proceder. 
Posto a votos o a,rf.ig·o, sal v o as en1enda~, ·é approvado. 
O Sn.. PR.E1STDE~TE declara que vai · submetter .á votação 

a emenda da Con1missão . . · -

10 · SH. .Tos1~ HYGJ~C:~ obten du a jHllavta peJa Ol'dem~ diz 
quu ·ú e1nenda. da Commis5ão Joi offereejda uma sub-emenda 
e que, 11ão tendo esta údo publicada, pede ·pernlissiio pa;ra 
d1amar sobr·c ella a atten(:ão d~1 Congr·csso, fazendo s·~ntir 
que essa sub-emenda altera a cnH~nda . no sentido .de deixar 
~alYa aos le.gisladores ordinarios do- Congres~o a faculdade 
de e·stabeleeer que a, eleic;ã{) de dcvuta·dos :Seja: ou .por Es
tado ou por circumscrivções elcitoraes. 

Conclue pedindo que seja yotada a mnenda sem p·r·e
juizo .J?. ::ub-em0nda. 

O S1t. PHESlDE~TE dPelara que a. :-ub-emendu uãu fica 
prejudieada pr~l a v oi :-11;ão da emenda. 

Posta a voto~ ·a enwndn. da Commi:;;:;iiu~ ~~ dia apJH'OYada. 

O Sn. PHESIDE~TE - \"a i ~~: vot:.H· a ~ub-t!lltenda dPS 
Sr.s .. rosé Hndn1_1 e Jn:-:f~ ;\la ri -.lnn. UlW ,~ eoneebiJ.a uo;; S(!

!::;'Uintcs ü•rn1c~s: .«Dt~pois da 1 1ttlav.::a - el•!il o:-; - diea-~e -
por suff1·agi.o dir(!Cto ·e eir·: ~nnlser·ip~,;r1es elnitoraes, que não 
voderãl) ultrapassar o;; I irnile~ . de 1..1 m E~tauo. Fi~ari't o. ar
tig'tl nestes tern10?: A. Camm•a Clo8 Deputado::: ::;c com põe dos 
J'cpresentantes da ~aç:ão eleitos fJ(H' suffrugio directu e cir
cun1scripção, que não poderão ultrapassar os lin1ites de um 
Estado.>> · · , 

Procedendo-se á votação, é rej citada esta cm•enda. 
O SR. J?RESID&"'{TE - E.m- vista dessa vota~~ão. COJ.lSidero 

prcjudicadó o substitutivo ihoj e a.preseritado pelo Sr. Gabriel 
de l\lagalhães; . este é o prec::-dcnte. ~-

Vou põr a votos o § , -1 v, salYa::i as cn1cnuas ~ 
Po~to a votos, é approva(lO o § 1 o. 

iO ~R. PRESTDE:\"TE - Ha uma emenda. dos Sr~. Freut~
l'ico -Borg·es o :~Jartinho. Rodri.;;ue~, concçbida ilo:: seguintes 
ternws (lê) : 

<(0 nun11~ro de deputados :::el'ú ::;.fi>:auo · _pelo CongTcs::;o c_ 
c;ual par:a o::; estados.>> 

\:-ozE~ - Não C$tÜ. prejudicada! 
O Sn.. PnESIDE:\TE - Xão lu~ nct~('ssidadc (IC dizer que 

lendo (,, Congr·esso votado qu c o numero ·da represcn~ação 
~l\ia fixado na pl'('l-HJz·çü-o de urn vara 70 . ~oo~ fi<;a prejudwada 
a emenda, que manda fazer repr~e;;enta~.:ao ~gual. 

O SlL BELFOR'l' VIEIRA (pela m·dejn) - Sr. Presidente, 
parece que a interpretação dada por V. Ex. com relação a 
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est.à ·en1enda não é ·verdadeira. Desde que ha un1a cn1enda, 
ella pôde · altera.r .qualquer <:las partes do paragrapho. 

Supponha-se que a emenda tende a alterar justamente 
a parte relativa á · base de um :para 70 . 000 para a repre-

. $CUtacão. Yê V. Ex.: que. assim, não seria prejudicada a 
emenda. Quando votei . a favor do paragrapho. foi con1 essa . 
intenção, e :c~sse presupposto· voioa -foda esta bancada~ - · - .. 

· Por isso, a ben1 da ordem: peço a V. Ex. que con-.. 
:sulLe a Casa a respeito do que allego~ · 

O. SR. FREDERICO BORGES requér egualmente que se con
s·uiLe a Casa sobre a interpretac~o que se deve dar á dis
posição que prejudica a emen;da. 

O Sa. PRESIDE..~TE - v<:ru submetter á deliberação do 
Congresso. . 

Consultado, o Congresso resolve est_ar ;prejudicada a 
emenda dos Sr:s. Frederico Borge.s" · e Martinho Rodrigues . 

. o SR. PRESIDEN'l'E- Parece que não ha duvi-da. que está 
prejudicada a en1enda. do Sr. Epitacio Pessôa~~ 

Ao art. 27, § 1°! ha uma emenda concebida nos seguintes 
tcrn1o·s: <tSubstituan1-se n.o § 1 o as palavras-· 70.000- por 
-100.000. 

· ·vozEs - Está prejudicada. 
O Sn. BARBOSA LIMA - O ,que o paragrapho cons;1gra 

0 o seguinte: ern proporção que não excederá íO. 000: 
100.000 excedem 70.000; log-o está prejudicada. 

·o SR. Fn.\NCISCO VEIGA (JJela o1·dent)- Con1o signatarío . 
da emenda. que . o Sr.. Presidente acaba. .Ue submGLLer á ap
vrnvação do .Congresso. pede permissü.o para e:xplicat· que não 
está prejudicada a etnenda. · J~sta diz que~ cn1 vez de 70.000 
se diga 100.000. ü que o .C<Jngresso approvou foi a . lJase da 
representação. ·· --

· \() SR. PRESIDENTE diz ._ que não se trata da em:enda do 
nobre represent~nte. 

· O SR. FR.AN-Ósco VEIGA diz que, sendo !dentico o pensa
mento .da· emenda: lida pela ·l\Iesa~ ao ãa. que apresentou~ acre~ 
ui ta v a · ser a sua; em todo o caso. fica. dada a explicação. 

O SR. GA~RIEL DE l\L\.GAJ .. H.:\.Es reclanJa pela prioridade da 
votação de uma sua emenda. _ \ 

O Sn.. PRESIDlli~TE explica ·a razão por que _deixou .pa,:ra 
depois a votação dessa emenda substitutiva. 
· E, posta a votos e re.j citada a em.enda. do Sr. Bernar-
dino de Campos e outros. . 

En1 seguida é posta a votos c egualmcnte :rejeitada. a 
primeira. parte da I?D?enda do Sr. Francisco Veiga .. c outros. 

São ta.mbem rc:TeJtadas· a en1enda do Sr. 'Frederico !Borges 
e a sel!Unda parte da en1enda do Sr. 1Francisco Veiga c outros. 

E' _posta a votos e rejeitada -a emenda do· "Sr. Uchôa 
B.odri~es e outros. 

H'""avendo reclan1a~ões~ ·procede-se á verificação c reco
nhece-se ter sido approvada a referida emenda. 

Fica prejudicado o additivo do Sr. Bernardino de Campos 
e outros. 



São successivamente ·postos a. votos .e aí)pro.vados o 
§ 2'' do art. 27 c a c·m·enda da Gomn1issão ao n1esmo para
grap·ho . .. 

E' posto a votos e approvado o art. 28 do_ projecto: 

«Cornpete 'ú'=-Camara a inieiuLiYa de todas as leis de iul
-- - -_~PQ~_lQ_'S, __ a _ __fixacão __ das .Jorças de .. te1Ta, e __ rnar. a .. discrusão.dos_-------- ·1Woje.clo_s ___ o1'fei;·eciâos __ :P_elo--:P-óder-- Exéciúi~--õ __ e ____ ã ___ declarac~ã.O --

-· ~la vrucedenda ou improcedeúcia, da accusação contra o PÍ·e-
si(.lentc da Hepublica~ nos tern1os do art. 512. » .= "' 

E' eguahnentc approvada a seguinte emenda da Coin
llnissão a.o mesmo artigo : · 

«Ao art. 28 - diga-se: 

Em vez de - a fixação - das leis de fixação - e 
en1 ':·cz de - a discussão - da discussão.» 

O Sn. PHESIDENTE - Vai-se· votar uma onwnda Jo Sr. 
Berua.t·dino de Cam·pos e outros. 

VozEs - Estêi prejudicada. 

ÜUTR.:\S VOZES - Não está. 

O ~Sit. Pm~SIDEN'l'E - E' urna c1nenda que 1nanda. sup
pl'imi e ai:::.; umas palavras do art. 28. 

Po:St.a, a v·olos, é rejeitada. 

:ü Sn. ~loHA~8 E J3Anu.os (pela. ordcnt) pede a verifi
cação da ,·qtac.:ãn: ~uppõc que n1uitos Sr~. rcprcsenlanles não 
ouvit·ant lqi· a. crncnda c~ portanto~ não sabem.: o que se tinha 
do votar.~ -

O Sn.. PH:ESIDE'NTE n1anda ler de novo a emenda. 

Verificada a vota~-ão, reconhece-se ter sido rejeitada a 
cmendn. ·do Sr. -!Bernardino de Campos e outros. 

o SR. PRES!D&~TB declara que vai submetter a v.otos a 
emelida apresentada pelos Sr:S . .Jo:~é Hygino e José Mariano . 

. -
0 Sn. JosÉ HYGINO diz que essa emenda é um coniple-

lllCtlt.o do art. 28~ porque! dando este artigo á Camara dos 
Dcputa.dos a faculdad.c de·- declarar a proc.edencia ou in1pro
ccdcncia da accusação eontnt o Pt·esidente da ·H.epubli-ca~ nos 
termos c) (, art 52. não lhe 'dú. entretanto. a n1esma. faculdade 
CDl r.e)at:ão aos :SccretariD;s de .E:-:'lado. ·L}UUÍ1dO for·cn1 CUrll'PliCCS 
do Pt·csidenLe da Republica~ o que faz a emenda. 

B' posta a votos c approvada a en1enda dos Srs. José 
Hv~·ino 6 Jost~ Mariano. -

~ .... E', fiua;hncntc, rejeitada a e1nentla substitutiva do Sr. Ga-
briel de Magalhães. · · 

f} Sn.. Pn.ESIDEN'l'E - Vai se voLar a ou~ra parte da 
emenda, a parlc que dá á Cam<ara a üdciaLiva ·de auctorizar 
() Governo para declarar guerra e .celebrar a .p~z-. . . 

Posta a votos a segunda parte da emenda, ·e reJeitada. 
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Vem :i :\lesa a .seguhlie: 

JJeclara.çãu de 'VOto 

. · Ih~~.~. ltú·u que ,·ut~i contra a entenáa que a Con1missão 
. apr·«.:::il.~l~lou ao at·t. :!.7. po1·quc estal.wlece .cada Estado colil0 ... ---~-

::.·.;=.:::-7.· • ...,..,., · .. .-l!U}U:::.C·Jl'et:HJl~critJ~i.u~-c~leitoral~-'·'-·· · =--==-===-=-=·=:.::=c:::._c--===--=-=::.:-_ . ..;·-=:....-----·----· 

::;ala. =das ·SessDe~, ~9 de dcze·mbro Je lti90. P/'(.uu:iseo •. 
l.Jadaró: 

DISCUSS.{O DO CAPITULO· 3° 

O ~H. · PnES1DEXTE - Entra em discus:=ão o capitulo 3° 
du lJ!'Ojecto. 

O Sr. Barbosa Lima ( 1) - Sr5. tncmJ)ros do Co.ngresso 
Cun:5t.i1.uinte 'Brazilr"}iro. 

ErudHis~jrnn UJ'ador qu~:;~ dura.til c unia. hora. 0apti,~ou 
Yn~~a altentao. e ao qual re1 rro-me, gTa<;a:::. a um l'Ci.:Urso do 
nlg-uma audacia~ disse ao tern1jna1· seu di~eurso: 

«Senhorc:::., si n pro.jeeto dn GoYer·no (J·•~ferindo-\:e au 
pt·u.kdo de Constituit;fhl \ l.1~1n r~1·ro:". 11ão ~~~1·-ú eom ·eertc•za 
111·~la pat·t~_• ·~ 11a pa!'IP l'Plali\·a ü qu«•slã<."t d1~ l'illêl!l(.'a~\ !c.•l-o::;-á 
t.•m nufy·a~. nta:o:: ,·,.r·!a!lwnf.t· nfi,, :-:;1" fUIII.iam•·nla"~.» 

~ego: o JH'rt.i,•etu dn Ctln:õ5tituit;ãn dn lin\·t ~ J·llu fPJIJ l'l't'n~ 
l':lpÍI<U'~. t) 111·1~ 11'111"~ '' dt>\"t'l' de•. t:UI'I'I':-'POildPllr-ln ao:-: lilnil.1•:-: 
dn mandato qUI.! 1111:-: foi ennl't'l'id~.•. ~~ r:11 qual :'c! 11n:o; di~o:;c~ 
qw• niin YinhanJ.:t:-: aq11i itt~molcc::;:tt· o qt"ll'l'· (jUI! f/t:o:~ ~ ·. Jlla:o; qw~ 
'YinllanH•:-; di::i.~UL.ir· 11111 pl'njPef.n .-It~ Cnn~tit.ui(_:ão que l\(1:0:. era. 
•~Jtl't' . .:en tat.lo enmn mc~ra ·base para o debate_. l.cri·w~ olJl'igw.:ãv 
de• dc~t·non:-;l.rar ,.. f'IIJ'J'Íg.ir r~:-::-:e:;; en·c t:":". · 

{> vr·oj e e to !.1'!11 Ct'l'OS e deJ:! i I o:' c·ap itae:::~ n;1n apontados 
1"-''a pdmeira yez por min1~ obsc:ul'is:;üna indh·idualidade 
•.'Xlio apoiado:~ ) . quP a pena~ l11f! · insp irn no cun1prin1ento ri
goroso de inilludjyel •.1ever; n1as apor.1. ado.s~ djutur:c.an1ente, 
pela in1prensa, que se bate pelos princípios n1ais alevantados~ 
pelos princ1pios compatíveis con1 a fórma republicana, ·que 
vi_cnJos aqui · sanccionar. . -

· Xão ·l)reciso referír-n1e rninuciosarnente a este Otí áquelle 
pnnto: aliás: ser-me-ia f!ifficil J'azd-o. porque~ rcstabclecida a 
11•·a 1 :.\! ·~sa da ·Ü'JJ~ura. J·e::-talJt-.1Pei.r:lo~ •.t:o; J.rr·inci piP~ inqui~í to-

· 1·i~w~ em Y·irtud(•. dos quar~ lYr·eletH.le-~c ,julg:u· da t:unnexão 
c:tic .:~ada orador ·prct('nrlc drs~obt·il' cnf r.·c tal e tal pnntt"1. J'(~S-~ 
Ll'in;:::iu-se i1 urna ~..·,··\·la út·(·~"\. ''· pl'f.(~t·í ;kh~l·rn1nada para ~"l dis
eus:;~\u. qu (•. ;:;c11: !.at•:; ilm i te~ c-1hsur-·ios~ 1nelhm·menl e sctiu. 
(:Jlea rn i nl.t ;J da. 

J!él.~ ba:::la 1(!U.ü Yt"ts lembn~ a · ealnt.·n::;a .cJi:::cus:::.ãn qne~ ~"'Hl 
fu1·nu du::: Yerda.-1.-•i 1"4):; p dnei pi n::.: da Yerdad eira ·~FedPl'~J(:.ãn~ lc
YanlmJ-i:\1_'···<1 prup11:sil.u da. tlUP:'!ão fii-l:~nt.:r~1nt. E lta~l .a. que. pa
raildanrente. Yo~ n•tcH:dc~ n. qll:_•,:;i.;i~• •.1fío t:H•rws eapHal e SIJpü
ri')!· ·úHJU('lla - u da I ílwr·dade rl'!i·:;·io~a: ~~ rlign · ~mpel·in1· pot·
(Jl..W :!dma da regulamcnl.at.:ão material c::;tú a rog·ularnenl.atã~"' 

o 

111 Este di;-;rur::io. rtublicudn -en1 appendico na prinwira 
edição,' substitue o resuroo que a'qui se achava. 
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nwra1~ :.Ieii:o~r, da dif.:crimiua..:ão uns 1Jascs materiacs, sohrc que 
~~stabdeecmo=' a r<~cei la ·~ ,_h•:o:.JH•:.:;a. e:.:; I á ;1. dou lr-inu :.:;ã de 
111..~nhuma int~~rfereneia do pode1· t.cnlf>OJ·al em -do1ninios :per
fcit.umente e:.:;pirituacs. 

E. si a 11ós não cabia def.erminar o:; lilnitcs demite dos 
quac=' · devia ne~r encerrada a intervenção~ quci." da União~ 

. _ . <J\! __ ,!-1'_:4Q,~ __ cstac:Jf~?-·, ~l1~!:-~J~-:: ~:.ouw,,Jutquc~Hc=St~ntldo;-""1lão sei a. que 
'· " "-"-·'~rs:;eriibl•~i:--a qu·~ podr~r. não SPi a quem incumbü·ia tarefa de 

tal 1 llagnilud,-~: creio que sü ao amor proprio daquelle5 que 
~~nt.I·1~gam á diseussão pro.iectos comn estes~ querendo que -o 
lenhamus t;Omo um 111A'i uw tnnyerr:. 

Senlwre:::, tenho· com desgosto dis-crimiúado. dia a dia re
ennhccído. a pruposilo de todas a~ discussões.' duas tendeu
das cliv.ersas nesta A.ssemhl(~a. :\ão venho. com.o se diz na 
phr<lSI! YU lg·at·, talhar e aJaptar <.:ill·aput;as :1 (!UCrll quet· CJUC 
se.ia. Nün pt~rsoJJalizo .. .:\.J10nto. indico as tendencias qw~ CS:
pnnl.aneamentn d1~:iicolH'L QlH~ r_.stão na eonseieneia. dP tndos, a. 
urua das quaes HH' C'IH.:.n:;.;tarc>.i fmnea P dce.idiclarnenl e. 

E:.:;fií. uma ddlas ('lll .s~ pN!l,t•ndPI' cruc a nwllwr pl'f)Ya do 
patriotismo consiste ern Y-ot.aJ·-se a Consti Lu i{.'.fío a lrou;n::
JIItja:re~ l'apjdanH.•nt.e, tão raphl~me11le. 

C)-1 ~~~. HEPHJ~SI<:~T.\~·I'E- ~ã~~ ~e ten1 rli~c:u{idn n Cnn:;ti-
1.11 it,;ftc • a /I'OU.J:t!-'JilOli:J:C. 

U S1t. B.\HIJU~.\ Ll).·J.\ - Cu11J'u:.;arnenl.t~~ digo rapidanH'Hte, 
:;r•:n c•xaiJIÍilUI'JlJo:o; " qw• ~.~~tamo:;.; faZI'IldrJ. 

U .:\IES.:\10 ::=n. HEPHESE~T.\XTE -·Não SI! ll'tll l'r..'iln i:;so. 
U ~~~- .BAitBoS.\ Li.:\1.\- .\'iin dig11 que lodcf:-;·u fenhaut 

feÍI.tl. tli:;o qnc~ ,·, llllm h•lHh•twia.. ~\qtlt~llc.•:-; a cJlll.'lll a t:antpll<;.a 
I~OIIl.J(•J'. r•ndl'lll iOIIJal-a; (I ((UI~ niio I{UI~J·n ~~ iwli\'idualiz<&t·. 

Hepitr.1: un:o; lJI'I'kJJriPIII qw_• a Con::;lil.ui~.:ãu dPvP :-;c·r· YrJ
tatla .:.'apidauJc•nt.:~. quu :-;e dc\'e pas~me aceelet·adarneut.e sobre 

.o;-; :-:pu~ ~·avítuh'8 ·~ quallliJ antes da1·ruos ao paiz o ~odigo 
de ~ua:::; Jl.'is fundamenfae:-5. Qun · ePdi~-o é esse. não dizenl.: 
PaJ·r~e·~ qtl!~. irt~plieilatnenlt•. ••st.it t~unt(da no de.:-;r_•jo do:; que 
a:-;:o;itll :-'e man i l'c~:.:;tam. q~le o cudi!.!o seja aquelle 1nesn10 }H'O
jec.;lo {JUe fui dado a discuLir. 

Em todo o ea~u, ~não se diz qual o pl.'ojectn qun se deve~ 
ad(lpLar tapidarnente.. · Querern outros que se disc.uta d igua
Jijenl.e e~se projcclo de Consl.ituí<;-ão~ melhorando-o e aper
fcit;;.oauclo-o quanto se faz preciso para tornai-o -dcvéras rc-
pultiicano. · 
·- Ora. pergunto: Par·u. ch1~~:.u·inos a estn dcsi.t.ü.:ralu:rn. t~ 
po~sivef deixar de parte a collaboração decidida dos nwrnbros 
de·:-;ta .:\S='Clnl.•l,~a. ? · . 

Seria nece::;~ario ser1nos n1ais do que semi-deuses, seria 
preeiso ~et·mo:; deusés. por(Jur_~ e:-:"te me:311JO oradot·~ a qw•1n cotn 
1, ma i o r aealamentn referi-n1c. (1i:::se. que o Congresso de Phi
JadoJphia C'l'ôl C011l{losfo d0 verdadeirOS Semi-deuses C leVOU 
qual.ro 111r.~ze:; para dar ao ~~·u paiz a .Cuuslillih;ão CJLW c.on-
1 inúa a .:;cr uru )Jad t·üu dt• ;_;l(n-ia para os ~crs auvtorc~ . 

..:-\ssilu discutiu-a de 25 de nJaio a 17 de setmnbro de 1787: 
c. uHd~. ei·an1 Jefferson. Hamilton. Benjamin F!ranklin c tan
tos üuti·os; sern que vá nisto a rnenor quebra de respeito e 
consdieração aos n1eus collegas~ -permittan1-n1c que lhes , d~f!a, 
a•.1Ui não vejo Fl'anklins~ nem Jeffersons. · 

Gi 
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. O SR.. ZAl\r.-\ _:_ E; ainda faltan1 'Va~hingtons. 
. . O Sn. BAHBOSA LBr .. -\ - E~ ainda n1ais, não vejo no nlo-
mento pre5_ente nenhu11.1. \Vashington. 
. Ora~. ~J. homens d~quel1a_ con1petencia. animados de um 

, fervor crv1co~ wn1o ·quen1 n1a1s o tenha aninhado nos refolho~ 
. de sua ahna~ nãQ cons,~gu1ran1 leg-ar aos Estados . Unidos da 
An1erica do Nü:r.f.J~:.:-- UnL-=pr-ojecto=·,-:tiú="·{;onstitui.;-ão -dih>nci:"'· n~l' - àl.:~'- · 
tura das necessidades daquelle n1on1ent.o. sen1 esse tránscurso . 
de quatro 1nezes e sem as discussões ·In ais ·calorosas, sen1 
esses ~spectacuJos qut! se dão no seio de asscmbléas numerosas 
c onde, desde logo~ se f(lrmaranl dois partidos. o de .Jefferson 
c -o de lia1nilton; como 11retendern1os fazer isso~ que se diz 

. por ahi uma obra· original: que corresponda ás exigencias 
1noraes e n1ateriaes de no5sa situação~ depois de -mez e meio 
de trabalho interrompido pelas férias de muitos dias, ã es

. pera elo parecer t..la Commissão dos ~1 '! 

O Sn. ZAl\·L\. - Quern quer isso é o Sr.. Ruy Barbosa. 
. O SR. GosTA Ju~IOR -Isso é uma preoccupação do nobre 

· representante; V. Ex. deve liiquidar as suas antipathias par
ticulares por outro meio . 

. O Sa. BARBOSA LnrA- Assjn1~ depois· de un1 n1ez e meio~ 
'já se .diz que ha falta de pat.r-iotisn1o nesta n1orosidade, por
que, dizem~ a :\ação anccia por fechar o período da Dictadura! 

0 .SR. FONSEC.\ HERMES-.:\ propria ilnprcnsa que V. Ex. 
elogia, .i :i fez essa censura. 

O SR. BARBOSA LIM..-\. - Não individualizo esta ou aquella 
· in1prensa; e -devo declarar ao n1eu · collega que julgo-me com 
a liberdade de acceitar· uns e repudiar outros <:.onceitos da im-
prensa. -

Como quer que seja~ o qlle se julga rnais urgente, o que 
hn. de -rnai.s importante~ a m~ior prova de patrioHsrno (~ fe
char o período da Dic-tadura .. 

O SR. CosTA JuNIOR - E' tratar do assumpto. 
O SR. BARBOSA L!MA :__ E' tratar do assumpto; mas pren

dendo-o a - estas considerações. que donünam toda. a. discussão~ 
que . se·, abeberarn nos P!'in~~ipiC!s 1:epublica?os~ aos . qua~s 
todos nos t entos rrue pedn· JnspJraçocs continuas: J)ara nao 

· -c a h irmo::; en1 cnn tradieçõcs eonstantcs. 
rrheorias, todos 8cS fazen1, a t01l1CÇ:l)' pel·OS a.ud.or-e.s dn 

projecto; e i'azen1-nas porque não Hdaptararn rigorosamenf.c 
ás n os~as e-(ln dü;õc•s urna Consliluição qualquer (Apoiados; 
a]Jw·tes) ~ inspirando-se mais ou rnenos nesta ou naquciia. 
Mas deve forçosamente ter havido un1 criterio~ que lhes ser...:
viu de guia para jrenl buscar este prjncipio~ abandonar 
aquclle, rnodificar ~111.1 te1·ceir9. . . . 

Quaes ·os princ1p10s thcor1-cos que con?tiLuenl a doutrina 
. em que se inspiraram os auctores deste proJecto? 

Tem-se fallado na experienda de outros povos: que pra
ticam a Rcpuhllca federativa. A experiencía suppõe, en1 pri
·.me·iro lof!ar. o ~xame das condições: -desse povo e o. das üOn

. ·die.ões rlÓ nóssn: a expericncia suppõe, no sentido rig-oroso c 
sctentifico desta palavra~ que tenhamos feito esse exame.. 
(Apartes.) 

O meu co I lega verá se estou falando fóra de proposjto .. 



H..Hl-

O Sn. BADAR6 Está f aliando perfeitamente. 
O Sn.. BARBOA LIM"\ - Este é um assun1pto que se prende 

á emenda que pretendo apresentar e que ju·stifico eomo en-
tendo. . . 
· A experiencia · suppõe que tenhamos examinado todas as 

........... eQndições _dQ_ ca_so a . p~ev~_r, __ que tenharpQs_. yeri~i.cadQ a id.en-
.. · ·udade· ·jnilludiver âôs -~aoTs ···rei;hiós dü f•áralJ~lo. c quf.! ·r-;6 · ·-ele~--· 

pois de dernonsLeada essa identidade entre as c·ondic;:.ões da 
c'>utra e da nossa nacionalidade, po.deremo~ transplantar para 
aqui a Constitui cão de outro povo. (Apartes; 1nuito be:ml.) 

Isto o que é? E' a theoria; a outra é a pratica~ que se 
subordina aos princípios espe-ciaes e variaveis da reclama~ 
ção. 

E~·: a ~e ria o empyrismo. não seria sciencia. Repito: neste 
projcel.o de Constitui~ão estão garantidos inuitos princípios 
acleantados, 1nas. tan1hen1~ tenho a coragen1 de dizer que en
contro con1 p-t.~ar excre·seencias que é preciso cortar~ e claros 
que é forçoso preeneher. 

E' nesta política~ que assenta nas leis que regem -os fa
do~ de U11ln:-: fJS dias. qu~ nos elevemos in5piraJ·. e a verdade 
é que, quando não obedecen1os cons-cientemente a esses di
damcs. elles nos dominam. rnáu ~rado nossa incon~ciencia. e. 
~i se 1 i·alnu da adnpc:fí.o d•• urna Ó1nstil.uiç:ão que ~~ o n1odelo 
de todas as con5titui(:õ.es fedCJ'iH~~. então por que motivo fi
c:u·aln de ·part.c tanf.OS J"n·inejp.i-os. 1..tU8. apesar de provocaren1 
divergencias entre os campeões majs notavçis do Congresso 
dr! PhHade lpl 1 Ül~ neham-se inst:ript-o~ na Con:;ti tu iç:ã(l amet'i
cana? 

Diz1.~1r1 : Xü5 n5.o qnernmo.s fazet· experieneia propria e. 
por isso, buscamos a lição na histeria {los Estados Unidos; 
mas~ assin1 como .transportaram certos Pl."incipins~ estavam 
obrigados a transplantar ·outros~ cuja omissão não tem razão 
de ser. un1a y~z que aos auctores do proj-ecto não os guia a 
Lheoria. n1as sin1 e s6m·ente á prati:ea. .. 

E cito exemplos de disposieões de todas as constituic;ões 
c. :principalm·ente.: ela .Constituição americana~ que !'ora1n po,;;
tos :i n1a:-gen1 e que. entretan Lo: mais caracterizan1 a d esccn
tralizacão e as excellencias do rcgimen federativo. 

Assim. por cxempl.o~ a Con~tituie.ão cnncricana, no arL 1°. 
§ 'l 0

: diz (lê) : 
«A-s camar.as legislativas fle cada l!.i'stado regu lariío as 

.-~ptJchas. o Jogar c .o 'modo de C'-leir;ão rios s·euadoJ:·e~ e deuu
f.adns. O Congresso~ · porém~ poderá a todo tempo nmdar ou 
rnollificar -o re:gulanlellto~ salvo no que se refere ao logar da 
clcil-ã·o df\ senadores.» 

~Ist.o o que. quer dizer? Quer dizer que se deixou a com-
pelencia~ dentro da qual se exerce a ·soberania de cada um • 
dos estados. o discriminar o n1odo. o Ioga r e todas as cir- . 
cun1stancias~ nas quaes fossem escolhidos os seus represen
tantes ao -Congresso Nacional: cousa ~que é muito diversa do 
decreto so·2 A, que dá un1 regnla1nento o.os -estados. 

Ul\r..~ voz - Está cotejando cousas differentes . 
,o SR. BARBOSA LIMA - Não estou tal. ( Trocant-se · 'muitcs 

>apa?"tes.) 
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Re~pondo que lú f.J'atava--sc tle esf.ados corn puJança: cada: 
UH} batendo-se pelos seus princípios com mais · fol"Ç-a do que 
:ll:Js o. podemos fazer; cada um batia-se pela sua autonomia, e 
uos vi-mDs _da .:\'lonarchia. da centralização e, agora: estamos 
nos batendo par-a :que se nos dê aquella descentraliz~ão -: 
(Ap«rtes.) · 

-··' :--=- =::· ., ·=---=::--d-:.dii':feren~a- é -==-que -.-lit·--, erarn fortes que impunham aqui 
são ;r:acos que pede1n; isto é: que todos nós: aqui: ten10s feito 
theor1a. Van1os á pratica. · 

l!M SR.~ REPRESENTANTE - [SSO ,quer dizer que V. Ex.: 
deYerJa antes lir::litar-se ao assumpto. · 
. n SR. BARBOSA LI~rA - No organhnno social os aconte
c1~ent9s se passam como no organismo individual: tudo é 
~ollda~ro: tudo converge. tudo cOn6pira; e nós não poden1os 
exa~unar toda-s essa.s partes em separado: Pol'lant.o: não · ha. 
desviO do assumpto no sent.ido restricto da palwvra. Mas o 
nobre representante que acaba de honrar-n1e con1 a sua in
tt:rrupção~ diz que taes apartes significam un1a chamada á 
orden1 e isso poderia parecer .que estou discutindo fóra da 
materia sujeita ao debate . 

U:\1 SR. KEPHESENTANTE - Y. Ex . está falJando muito 
O SR. B.-\HBOSA Ll:\!A - E para pro\·a de que não po

c;cn:os. nem ·hoje nern e1n un1 futuro proximo~ limitar-nos 
<!O que querem •):5 nobre5 representantes~ ahi está a djsposicão 
do proprio projecto que discutimos~ e que passo a lêr. Creio 
que não e~tou exorbitando em trat-ar de u1na dispo~ição que 
u jnda não roi votada e que n1e parece perfeitamente connexa 
t.;Ulll ~J que está en1 discu~são (lê) : 

« Art. 75. A especificação dos direitos e -garantias ex
pre~5a na Con:::titui<,:.ã(' não exclue outras garantias c direitos 
não enun1era.dos: rnas res·ulta11.tes da {ó1·rna de go'verno que 
ella estabelecrf e dos pr·'incipü;s q'ue consigná. » 

Está aqui, pois, consignada a interpretação: ,o trabalho 
de interpretação em virtude do qual seren1os obrigados a 
razer aquillo que a União An1ericana fez~ isto é, ao lado de 
uma Constituição succinta:- organizada em un1 pequeno nu
mero de arti!!os. outra c-onstituição feita á custa de grande 
somn1a de interpretaçõ·es: dando logar a esse volumoso tra
balho, que tanto honra os legistas americanos: os Kent e os 
Story. e mais esta outra ·Constituição~ que resulta da praxe 
G!11 , ;irtude da qual questões capitaes: que foram ·Omittidas 
na Constituição pritnitiva. são hoje resolvidas por doutrinas 
que os costumes sanccionaram -. 

Dizem auctores respeitaveis que deram-se essas omrssoes, 
principalmente~ porque, na Convenção de PhJladelphia, não 
foi possível chegar-se a um accôrdo em relaçao a essas me
didas. ou porque acreditava a Convenção que os estados encon
trariam diffic ... :. !ades em ratificar a Constituição~ por motivo 
destes pontos. · 

E. note-se. os estados encontra'riam difficuldades ern 
·roti{iéar a Constituição, e aqui entre nós trata-se~ nem de 
long-e~ de estados que ratifjquem a Constituição ~ederal ? 

UM.<\ voz - Qual? 
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O Sa.. BARBOSA LIMA - Absolutamente. nem por ~ornbrn 
fallou-se nisso. 

Po.is bem, dizia eu que tal principio consagra a e::ti~
tencia de uma outra Constituição superposta áquella. que 
ficar explicitamen~~ formulada no co digo por nós votado. 

E si assim· é! não é muito que no correr da discussih• 
dos diversos artigos deste pro.j ecto queira algum dos repre
sentantes dos estados formular mais explicitamente dispo
siçõ-es que podem 'dar Jogar a interferentCias mais ou menos 
inconvenientes~ conforme as disposíçõês dos indivíduos que 
na oc.casião forem governo. 

Sei •que neste modo -de exprin1ir-me estou em desaccôrdo 
con1 a opinião respeitavel de muitos collegas meus. 

IE a este proposito Jen1bro que jú se fallou aquL desta . 
tr·ibuna~ nos opp.os~cionistas quand utên~e. · · 

Estou convencido d.e .que é incompleta a classificação! 
fGita Ievianan1ente ..... (J.lJ.uitos apofados.) 

UMA. Voz - E' un1 tanto offensiva. 
O SR. BARBOSA LIMA - . , . de opposi·ciDnistas e gover

nistas. · 
Nfío ha tal. A classificação. para abranger todos os pro

nunciamentos que se derem nesta .Assembléa, ha de corres
ponder a t.res grupos. em que ve.i o opposieionista:.: quaml 
nuJme~ governistas à ou.tranr.e e. para abt·ang-cr t.orlos o~ 
~a.~ns possiveis. verdadeiros an1 ig-os do Governo. 

O Sn. ZA::\1A - E· amigos meus tamhem. (R'i .. ~o.) 

v~rA voz - E' uma outra ela ... ~se. 
O SR. BARBOS~\ LDrA - Estes deven1 diz·er: O projecto 

que offerecestes a nossa apreciação está errado. e para pro
val-o é p1·eciso que a discussão se abra an1plamcnte; é pre
eiso que cada representante da Confedera·ç,ão bra.zileira 
enuncie livre e francamente sua opinião; é preciso. sobr·3-
tudo. que, en1 declarações,· .como as que ora faço, ·não se es
teja ·a enxergar tendencias opposicionistas~ deseJo ou pre
tencão de reprovar continua e constantemente todos os in-
l.nilos n lodas as dcHbe.rações do Govr.eno .Pr.ovisorio. 

Governfstas. na eoncepção vulgar de in.di·viduos dispos
tos conscienten1ente a dizer a1nen a tudo ·quanto vem do alto. 
tudo o que. ainda mesn1o que não ten!ba transitado pelos ca
nar.s officiacs, reuna~ entretanto. uma certa somn1a de ap.oio
{;ffieiaL Que .pareça que é favoneado. n1esn1o indirectam·entc. 
por· quem quer que seja perna do Govcrno.-gov~.rnista· neste 
:=;t:n I i do creio· nã.o póde haver. (Riso.) 

Opposicionist.as. individuos animados da disposicão fer
renha. da disposi.ção quasi hysteric.a e systematica de achar 
ruhn t.udo quanto vem do Governo, tamben1 não posso crer 

. qr:e P:xistam. 
Então que ha? H a e deve· haver arnigos do Governo. 

isto ~~- cidadãos que para aqui vêm con1penetrados da ele
va~~iio do devnr- ffllC têm de curnprir. chei-os da n1aior soli
r,ítude pelos interesses· do Estado. cheios de ~incero e fer
voroso apt3go ao conjuncto de idéa.s capitaes que ·constituen1 
r;~ aUeerces ela RepubHca: pnrque é preciRo .que digan1os que 
P sobre estas idé.as que assentam a paz e a estabilidade futura 
da Federação ... 
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E ass1m~ e é nest·e grupo que tenho a pretenoão de 
classificar-n1e; e é em consequenc1a desta elassificação que 
hei <le ter a coragem de dizer com'O~ quando e porque di.s- , 
eordo de taes disposições, consagradas no projeeto, e como. 
quando . e porque concordo com os actos do- Governo, aindà 
·quando, ào lado de lá, eu veja reunido todo o Congresso, e do 
Iad.o· :: de- . 00.7·'·.fique· -·eu- :s6sinho ·~"·---:(Num·erosos · · apâiaãiis;-==-1rluitõ ·;c· :c· 

bem e apartes.) · 
Esta é a <iisposi~ão que acredito estar no coração pa

triotico de todos os representantes do Congresso. (!lluito 
bem.) ·. · 

Diz no capitulo 3-o do art. 29 (lê) : 

« O Senado con1põe-se dos cidadãos elegiveis nos termos 
do art. 25 e maiores de 35 annos~ es•colhidos pelas legisla
t-uras dos estados. em nun1ero de tres senadores cada um, 
n•ediante pluralidade de votos. . 

Ainda aqui o proj ecto de Constituição afastou-se da 
·Constituioão americana; lá, como todos saben1, são dois se
nadores e não tres; mas não venho · fazer cabedal disto, venho 
pensand~-~ que me estou batendo por un1 dos meios · segundo 
os quaes se manife~ta com n1aior nitidez e ;vigor uma f,tírma 
de go,.-crnn realment-e descent.ralizadora. 11nnt Fe-deração com
pleta; "Venho nprese.ntar uma emenda~ a que esta minha sin
g~la e des.pretenciosa oracão pretende servir de Justificação, 
emenda em que ~e eonsagra a disposição~ que citei ha pouco~ 

: rl:1. Constitniofio americana. Est.a emenda diz. sal,·a a rr.dnc'}fi.o: 
~o Srnado eompõc-se dDs candidato:: eleitos pela f'6rn1a e 
n:::ts condições õeterminadas pelas legislaturas do:; estados~ e1n 
nun1ero de tres senadores ·por Estado e P'elo Districto J~c
dcral. '> ~ 

A cada un1 dos meus àignos collegas é bem vêr que a 
rninln. en1cnda suscitará re:fJexões, em virtude das quaes po
rlel~::i. ser repeHida ou poõerá ser acceita. A n1im cabe a sn.
t!sfn~ção de acredifar qne CUU1pri Unl dever a.presentando urna. 
(~menda que ·traduz o apê~o. que tenlho. que confe~~o e que 
r:spcro que~ evoluindo~ .não deixarei de ter pela Federa(:-áo 
àescentralizadorn. .. 

E~ ao tern1inar~ pern1itti que ·me inspire _ na pcroracão 
do discurso aqui .proferido pelo orador a que n1e referi ao 
t.omar a palav-ra. 

() discurso~ que todos vós ·conheceis, termina com un1 
appello de . 'Vashington ao Congresso Am~ricano (lê) : 

«Desejaria f[11f\ a Constituição proposta fôsse mais per
feita; mas é a melhor que presentemente se podia · alcan(:.ar, 
e deixa entrada aberta a emendas». 

E, mais adeante, accrescentava o orador (lê): 
«Eu .quizera~ senhores, que estes conselhos de uma actua

lidade e?:ritlentissima soassem nesta Casa como um oraculo 
proferido pela s()mbra redh:-iva do pai da União A.n1ericana 
no meio dos nossos debates~ sobre o berço da nossa». 

Sim; é de uma actualidade e:vident.issima com relação ao 
pro.iecto de Constitui·ç.ão .que resultar da ampla e franca dis
cussão, da interven(}ão diuturnal: dos conselhos patrioticos de 
f:otl(IS os repr-esenta.nt~s do pajz, e nã'O ha -homologação pu
s;Jlanime de qualquer proJecto q-ue venha do a1to. (~~!?tito 
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bem.; m.uiLo bem .o o1·ador é felicitado por grande numerd 
de ~tLcrrtbros do Conaresso.) 

São lida.S. apoiadas e entram conjunctamente em dis
cussão as seguinte~, . 

O Senado compõe-se dos cidadãos eleitos pela fórma e 
nas cond.i{.'õ·es determinadas pelas legislaturas dos. estados 
em numero de tres senadores por Es.tado e pelo DisLricto . 
Federal. - S. R.· ~ I. lle Serpa. - ·Barbosa Lima. 

Ao art... 32~ § . 3° 

Depois ·das palavras - ouLras penas - cliga-·se - serão · 
as que estiveren1 estabelecidas ~m lei .penal anterior ao de-
Ucto. -José Hygino. ·· 

O SR. AMARo .. · (lhs.VALCANTI (pela ordem) - Sr. Presi-· 
dente, a materia do capitulo 3° é assaz importante; mas, de-· 
-çois do brilhante discurso feito pelo nosso collega o Sr. Bar
bosa Lima, parece-me que o Congresso se aCJha perfeitamente 
~sch~recid~ vura votar, e~ por isso, requeiro o encerramento 
a a dtscussao. 

. O SR. PRESIDF.~T.F. - O rcquer'in1ento do nobre repre
sentante do Rio Grande do Norte não pód.e ser votado. por 
falta de nun1cro; n1as. não havendo mais oradores inscriptos, 
flca rnccrrada a discussão. (J.lfufto bem.: muito be·m.) 

Não se p6dc proceder á votaç.ão do capitulo 3o1 pela mesma 
razão por que não p1.3d-c sr.r Yot.arlo n requerimento, por. falta 
de numero. 

DISCUSS.:\0 DO CAPITULO IV 

Entra en1 discussão o capitulo 4° do projecto. 
~ão 1idas1 =.apoiada~ e entram conjunctamente em dis

cussao as segu1ntes 

E~:IENDAS 

Supprima-se D àrt. ·311 ~ - F1•ederico Bm·ges. 
Supprima-se o § 1-o do art. 32. -. - Frede·rico Bo1·ge$. 
O .SR~ PRESIDE:NTE - Não havendo oradores inscriptos, 

fica encerrada a discussão . 
O· SR. .A.:."\1:PHILOPHIO p~de que fique ad~ada ~ ... votacão do. 

art. 33, n . 244, até que seJa a·pprovada a_ d1~pos1çao do pro
jecto, que es·tabe.lec-e as bases para -organ1zaçao do_ Poder Ju
diciari{)·. vista a conne:xão que ha entre a mater1a daquena 
disposição e a · da ·. organização judiciaria. 
· ü Sn. PRESIDENTE diz que o Sr. repres·entanLe ~tguarde 
a votação do art.. 3:3~ n. 2.í~ para fazer o seu requerimento ., 
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E~ encerrada a dis{~U5:~ão do capitulo -í(l e adiada a re
spectiva votação. 

DI SGUSS~\o• DO C.:\Pl'rULO 5i) 
· - . ·· --: - ~·--: · -: -:.:.---=---:--.·:-: .:::.-:~ :· 

=: .·· c·:. ~ ,- "'""-""Entra· ên1-. :Cí1scus5~ó- ~'~)---"cap.-fttii~-'c~5~ do . p~ojecto. 
!\'fio havendo oradores inseripto~. fica encerrada a d iF:-

cussão e adiada a vota~ão. · 
O SR. llETu~rB.\ (p(!la m·tlrnn) ~ l~.ndo de ap1·t'::.enta1' urn 

r1:qulWin1ento de urg·encia. pede ao .Sr. Presidenl.c que m:mõc· 
Jnzrr a c hamafla. para Vt_•r·ificar :::i ha. numP-ro. 

O. Sn: PnESIDE~TE. - E~ prrciso que o noln·c .rCJH·e~f·n-
1nn.lf~ llHhqn•C a. ma:f-Ct'Hl. d~) :o:.r.U l'NfU('rlnWnto~ ·I.IU fOJ'IY\\Üf'-1). 

O Sn. llE·ru).rB:\ -- ·Sim. srn hor. 
O Sn.. OtTJCTCA (Jv:lrr. (Ji•dt~ ·m. ) ~ ·pPr~unt a ~i a .rna.l c•ria. (}IH' 

e;:.:!':: ?enclo dada :í rli~(~U~~ãn ... ••nePr't·n•.-ln pnr· f:1lta dP- .,r·ndo
J't..>s. -e~t:í inc·lnifht Jlll . .-wdt•nt . .-h--. di:t. 

O ~ll. PnESlUE~TE - ~hn. :"õc•!l}J(If'. E. c•nnw c•:..:fnrno . ..;; 
Üt'H(J'I'l ila h«Wil l'P-~·illH.•Ilfa). n IIW\1 d·f"\' f'l' ~~ :11111\llli'Í:tl' a di.::'
c·U~~•iU t'. nfiu JJ:l\'f'.Jldn cll'êl-d(IJ't':O: ÍII:O:I'I"Ípfct~. l'llt'I'ITCll-:t. 
(_.t,Joiodo8.) 

O :-'n. 01Ttf:l(:.\ - E:-:lou :"ai i~ ft>·iln. 
0 :--\t:. jJEJn.\ lJJ-: \~.\~c:r,~cl·:t.U•S ( jWIII. fJJ'(~•·m,) ,.,.._ 4Jlll.' 

c•::.:liio :::0ndo dado~ ;i tli~c·u::-~ão •liYc•t·:"õo~ c·nrdf.uln;-; t111 pt·ojf'l'l.u. 
IJ1H~ :-fi(, c:>nN•r·r·:Hin:; p.-n· fall.a de• nt·:Hior·.-•s inf.;tr·ipln~. Pt•r·r:·ltllf.a 
an 81·. 1)r•t-.~idr•nlf• ~i •'~1,-. pr·lwt•dimf\nltt. · ,·uja:-: Yanln:.:·t•n:-: nfi•1 
~ -i' w ,. di ~í~\l f.i r ng-~wa. f'::.:hí df' ;wc·,·q·do eorn o HP~ i nH·n I o . 

.VttZE~ - E,~( .;í! E51.:'t! 

O Sn.. :\fEIRA m~ Y.\SGO~C.ELLOS ü~n1 visl.o. ~i 11:\n ::;e r.n
g-nna~ ela pari. c de S. Ex. mesmo~ a rlcclara«:~ão r1e qn~ 11fi.d 
nriimil.tia in~cwipção ~enfio riepnis que a mat.eria ft)~st• dnda 

T•:ll'n. fll'dí'rn do d1a. 
O ~n. P.\E:i; DE C.-\n.V.\LHO --::- E~ o q1Je se tom feH.o·. 
10 gH. ::\[EIH.A DE VASCONCE'f.LOS diz C}UC Ó prr.ci~o 'Yl'I'Í l'i

e:u·-~e q ur· o Cong·t·c'Ssn e si ;i P.rn vi~i\'('} debandada. (.!.t1JfiJ•lt•s.) 
Par·c·(~~~ .que de alg-n ma ~nl'f e PI'O{mra-sc iJJu(lir a r) ispo

~itão regin1t:~ntal (.4.pm·tr~:.;). pnrquanl.o o Sr . .Prc:!;idenl.e d<i 
para oN)f'm dn din tal cal)ÍI-ulo {\ mais os ~e-guintn~. mas nã.-. 
:-:. .-!mi 1 f c a i n~C-l'i ptão dns neadores senãn na oceasifío f'l1l f}ne 
eada (~a-pi In lo J~ pn~l.o rm di~n~são, Iieanfln. a~si m~ I)r·.-.j tHI i
(•ftdos rnu i 1 o~ mr·mln·os dn Con gl·r.~:.:o qu0. desrjaria:nl 1'allar. 
( .. 4.)Miad tJS.) 
· :Xão t~rn itll,•rc·~Rf' f'm tnmm.· l.r1npn ao Ct~nf.n·esso C' cvit.ar 

a appr·Dvac_:fin da Cnn~Litnit;ão; :;;i. tivc:sse~ tinha <~anl nn va~ln 
par·a .-li~cuUr ~11a d i:;;pn~]eãr. impnr·tant·.is~ima que r rala d1~ 
h:-tni'O::i f'mis:=:nr·r~. 

Pnrl.ant.o. -JWdinclo a ·pa1a'\Ta pe.la <ll'd<'n1~ nãc1 tf'tn. t'(l
p0f , ... intenc;ãn d~: tnmar tc·mpo ao Cnng·rPs~o. _ 

HP~pmhi•-.IH!n a YnTkt~ apat•f.f'.;;. .-1 iz quf' o:; nnbr-1'~ D0pu 
lado:;; nfin allrnd-l•tn ú :nh~~·r·va~ão <IIH~ r, m·adoe frz h:) 
ronco. dt.• qní~ llaYia nm eapit.ulo ela Cnn~f..ifnitiín :;:,--.bre qu(~ · 
r.li\"t:'l'::O~ opnrl(ll'('~ pNlirnm a palavra. IJn :-:: de~istl.l'ilm · de S(lll 
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direito de fallar, o que veiu dê algum n1odo alterar a orden1 
e trazer o imprevisto. (Apartes.) 

0 Sn. PRESIDEN1.'E - Attenção. 
0 SR. l\iEIR:\. DE VASCONCELLOS diz que si O Regin1enlo c~ 

em isso. se ,,torna necessario que a prudencia e ·:sabedoria do 
nosso Pres-idente tempere um pouco o rig·oi· e a omissão do 
Regimento. 

O que está vendo o entristece. Traz-lhe recorda~ão da-
narchia~ quando procuravan1 da=r batalha. ~ 

Espera que o :Sr. Presidente dará ás suas considerações 
quelles n1ane.ios empregado::; pelas velhas camaras da il\'Io
o valor que ellas n1erecem~ fieando -certo de que não teve 
110r fhn tornar tempo ao Congresso e impedir· .que ·se vote o 
pro.iecto de Ci)n~tituição. Si. este fc)sse o seu fim. teria to
mado a palavra no principio da sf'ss.ão e tet·ia preenchido 
toda a hoea. :i nwdirla ~1110 os eapil.ulos fns;.;f'nt entrando en1 
diseus~f.io. 

JO ~n. PrmSlDE.~TE - o Sr. )lr.ira de Vaseonecl10:;;. r•c
dinlln a pa1n.vt·a JWla. nrdem~ cen:;;ura o fH'O(~edimento da 2\'Ie~a 
jll'l'l f:wlo tk l1nn•r· f"n·r.crr·adn a rli~l·n~~f.io rlns dh"rr~os f•api
llllo~ d11 pr·nj0~fn ~~~~ Cnn~liluief.in. 

O· Su. :\lEIH..\ 111~ Y.\:-'C:~t:"CI·:r.r.os - ~fi,) riz e•~r1~ur·a:-: a 
V. Ex. 

n ~ll. Pn.E51nE:'\T.E- En prt::o lir·(•nea para falhu· ag·nl'fl . 

. \ C(·n~urn. do ~L·. repr·r~í'·ntantl~ ~~ inl.t•ir·anwnLf~ imprn
f:rden I e. (j.llu.iiO.o; fJJ)OÜI((os.! A ordCIII do dia da ~p:':;;f.i<• f}jõ 
l~njc~ e~l·;í. rcdig·irla (. fni puhlicarla no Diario O{[icinl .. nn::- 50-
guintfle, tcrtnos: 

«Conclusão da vof.aç:ão do -capil.uln J". Sf't(~fio 1'\ -d11 pr·r·
jecf.o de Constituição. 

«Discussão do capH,ul-o 2n e ~eg-uintcs da mesma ~ec;t;:ão.» 
·Gonsegnintemenf.e. os Srs. representantes. em virtude 

desta ordC!n do dia. -ficaram todos in !.eirados de que na s.es
~5.o de hoje tinha. de tratar-se de lodos ·OS capitu]OS~ pelo 
menos da :::ecç.ão 1 n do. -proj ecto . . 

Estando dentro :'da 11ora~ a. :\lesa et1D111riu o ~C'n ·rlevPr. 
nnnuneiandn :'Ueee:;;~ivament.t~ a rl i~r.n~~ão de tnrl.0~ 1.1::: rap i-
l.n ln~ llrsta secç.ão. . . -

Para. o eapitulo 2" Üls\wevcram-sr diYf:'t·~r.~ ntador·Ps. qne 
dcs i si iram: a l\le:::a entendeu. nãn hay.encin 1W<l•.lor·e::; i~cri
pf:.o:;;. rnceJ~rar a dbcus~ã0: annuneinrla a di:;:;cu:::.~ão dm:; rapi
ftdo~ srg-uintrs. ning:umn · s ... inSCl'PYf\U: a :\fPsa c·nmprin :::Pu 
rlevfol'. c!H·errando támben1 a diseussãn. 

Quanto .ií. ,.-~Ircumstanc.ia de a·clulr-se o Congresso . sen1 
nnrnel'O nara votar. a }\lesa não ;pt'ldc rnr·car o Congr·cssn a est.nr 
Nn numi~I'O no rec-into: o R;~g-in1enl.o d.o Congresso. pm•,-.nl. esta
hclf'CO ~ impflc aos Srs. l'C.]WrrsPnf.ant.f•S o fle.vrr rig:ot·oso ~Je 
rJermancct:'rern aqui durante quatro hm·as de sessão. (.4poia-
do.~õ.) · 

Conseguintrnwnf.r. ~i -n Cong-rr~sn nr~la nccasiãn. finda 
a llora. n1as dP.nh·n ainda dn tf~irnpo T·rg·imrntal. nãt) tem nn
Inern :'Uffidenfe. 11ãn ~~ razão para que se drixe de~ oh~e.r!·nr 
o Rcgim('nt.o (A.J)fJirulos'l·: eada um dn:' !-'enllore~ qu0. queu~a 
falln1·. crnri.xP-:;;:(· dr :::i.~"' Jlf.io d:1 ~l.e3n (~-lJ"~t)i(ldos .·) 
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O SR. PRESIDENTE designa para ordem do dia de ama
nllã o seguinte: 

' 1 a ,parte, até •á uma hora e :f.5 n1inutos: 
Diseussão da proposta do Sr .. José :Mariano para reforn1a 

do Regimento. · 

2• part.e, á i hora e 15 minutos, ou antes: 
V:otacão dos capítulos 3~>~ 4° e 5°, cuja discussão fic.ou 

encerrada; 
Discu:Ssão do capitulo 1 o e seguintes da secção 2~ ~ 

I-4evanta-se a sessão ~s 4 nor!ls da tarde .. 

20:1 SESSÃO, El\I 30 DE DEZEMBRO DE 1890 

PRESIDENCTA DO sn. PrtWENTE DE MORJ\1-;S 

· .Ao meio uia~ · faz-se n chamada. ü. qunl respondem os 
Srs. Prudente de l\forae5. Paes de Carvalho. ·Eduardo Gon
çalrves, .Toão Neiva: netumha~ Costa Rodrigues~ Francis·co 1\fa
chaclo~ J..eovigiJdo .coelho, Joaquiln Sarmento .. José Secundino .. 
:Mn:noel Barata~ .Joaquinl Cruz, Theodoro P:wbccQ~ .Joaquinl 
Cal.unda: Bezerra de Albuquerque .Junior: ThcodurcLo Souto, 
.Tosé Bernardo, Oliveira Galvão~ Amaro Cavalcanti, Almeida. 
Barreto~ Firn1ino da Silveira .. Jo~é Hygino . .José Sin1eão~ Flre
deric-o Serrano~ Pedro Paulino~ Rosa .Junior~ Coelho c Can1po~, 
T. Cruz. Virgili.o Dan1asio. Ruy Barbosa~ Domingos · Vicente, 
Gil Goulart. .Monteiro de Bnrros. Quintino Bocayuva, J.h!.per, 
Braz Carneiro~ Campos Snlles. Ubaldino do Amaral, Santos 
Andrade~ Generoso l\Iarques~ Raulino l:loru~ Esteves Junior, 
Luiz Delphino·~ Ram.i;ro Ba:r.cellos~ Pinheiro l\fa·6,hado. Julio 
Frota: .J:oaqu.im Fe!i(}i·o~ Cesario fJvin1~ EduaTdn \Vanden
kolk~ .João Severiano~ Saldanha Marinho~ Joaqujn1 de Souza, 
Silva Canedo~ Silva Paranhos, Joaquin1 Murt:inho, Pinheiro 
Guedes~ Uchôa Rodrigu·e·s. Serzedello. Indio do Brazil~ Nina 
~ibeiro: Cantão, Pedro Chern10nt, Matta Bacella.r, Casen1iro 
.Junior~ Anfrisio Fialho, Ndgu·eira Parana-guú., Pir~s Ferreira~ 
1\Iart.inho Rodrigues~ Barbosa L'in1a~ Bezerril~ ~Justiniano 
Serpn. Frederico Borges~ .José A:velino~ José Bevilaqua, Gon
çalo Je Lagos, Ahnino Affonso~ Nascin1ento, Pedro Velho. 
1\liguel Castro. Amorim Gar~ia~ Couto Cartaxo~ Sá Andrade, 
Tolentino de Carvalho~ R()sa e Silva~ João Barbalho~ Gonçal
ves Ferreira. J10'Sé l\fnriano. Almeida Pernambuco. Juvencio 
de Aooujar: André Cavalcanti~ Raymundo Bandeira. Annibal 
FaJc.ão, :M:.eira de VasconcelJos, Pereira de Lyra~ João de Si
queira .. João Vieira~ Luiz de Andrade~ Espirito Santo. Bel ar- . 
n1ino Carneiro. Pontes de lVfi.randa. OiHc·ica. Gabino Bezouro. 
Oliveira Valladão, Augusto de Freitas~ Paula Argollo! Tosta, 
Sea])ra. Antonio Eusehio~ Zama!" Arthur Rios, Garcia Pires, 
l\farcolino Moura. Santos Pereira. Custodio de Mello. Paula 
Guin1arães~ :Milton. Amphilophio, · Francisco Sodré, Di{)nysio 
Cerqu~ira: Leovigildo Fngue)ras, Barão rie S. 1\Tarcos, Barão 
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'de Villa Viço·sa, Prisco Paraíso, Muniz Freire, Athayde Ju
nior, Fonseca e Silva~ Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Ur
hano l\:IarcJrtdes, .l\íanhães Barreto, Oliveira Pinto, Viriato de 
1\'Ieq.eiros, ... Virgílio Pess~a, Bapitista da l\Iotta, Fróes da Cruz, 
Alcando (iuanab<u·a. EriCo Coelho~ Lopes Trovão, Jacques 
Ourique, l\Jayrín1~. Don1ingos .. Jesui'no, Thomaz, Delphino, 
Conde de Figu~iredo, Antonio Olyntho~ Badaró, Pacifico 1\!as
carenhas, Gabriel .l\tlagalhães, Chagas Lobato, Alexandre Sto
ekler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Amerieo Luz, 
·Corrêa Rabello, l\íanoel Fulgencio, Ast6lpbo Pio, Aristides 
'l\iaia, Carlos das 'Clhagas, Domingos Rocha: Domingos Porto, 
Costa 1\fachado: Palleta, João de Avellar, Ferreira Rabello, 
Ferreira Pires, Bernardino de ,Campos, Francisco Glicerio, 
~roraes e Barros, Domingos de 1\foraes"' Adolpho Gordo~ Car
vnlhal. l\fursa~ Rodolpho l\firanda. Paulino _ Carlos~ Costa Ju
nior~ Rodrigues Alves~ Moreira da Silva, -Almeida Nogueira, 
JlubiU.o .Junior~ Flcury ~curado. Leopoldo de Bulhões~ Guin1a
rães Na~al, Azeredo, Caetano de Albuquerque. Bellarn1ino de 
1\f.cndonça. l\farciano de .Magalhã·cs. J..~auro 1\Iüllcr. Carlos de 
Can1pos~ Schimidt~ Lacerda Coutinho~ Victorino Monteiro~ Pe
reira da Costa. ~Antã-o de Faria, .Julio <le Castilhos, Borges de 
1\f~d·eiros. Alcides Lin1a~ Assis Brazil. Thon1az Flor~s, .Ahr:e·,, 
H01nero Bn.ptiBta. Rocha O~orio~ Cassiano do 1'\ascimento~ Fer
nando Abbot.t .. Demctrio Ribeiro e ~'lenna Barreto. 

Ahre-sc a sessão. 
Deixan1 cit~ comparecer. corn causa~ os Srs. Floriano Pei

xoto. .Tofío J>cdeo. ...~ntonio B:lenn. Elyseu . ~Iartins. Tavares 
Ba:"ito~. A:qniiino do Amaral~ Hcnri·quc· · de Carvrilllo~ João 
Lopes. ThcophHo dos Sant.os. Lcrtn(h~ü :\Taciel. l\fedrndo. Aris
tides Loho. l\lut.ta Machado. AlYaro Botelho~ Ferreira Brandão, 
Bueno de Palva. Ceso.rio Motta Junio-r~ iLnpes Chaves, l\ lfredo 
E I! i s e C ar los Gar,cia . 

.Sern cau~n. os Srs. Saraiva. Rangel Pestana~ Americo 
Lobo. Belfort Vieira. J.Jauro Sodré. Rodrigues Fernanues. Nel
son, ·Pedro Americo~ Bernardo do l\1endonca, Ivo do Prado, 
Felisbello Freire, Santos ·Vieira: CyriUo de Len1os. Alberto 
Brnndão. J"oaquin1 Breves. França Garvalho. Luiz l\íurat, Saro- ,,_, 
paio Ferraz. Furquim \'\7'errredr~ Vinl1aes .. João PinJ1~iro. Leo
nel FHho. Jacob ,da Paixão~ G-onçalvc-~ Chaves. FeliCiano Pen
na. Viotti. Dutra Nicacio,. Francisco .An1aral~ Joã-o Luiz, Barão 
de· Santa Helena. Martinho Prado Junior. Luiz Barreto, Angelo 
Pinheirn~ Antonio ,praclo, Fernando Sin1as e Ernesto de Oli
veira. 

E' lida, posta en1 discussão e ~em debate approvada a 
ac l.a da sessão antecedente. 

O SR. 2.o SECRETAlUO procede i1 leilura do seguinte 

EXPEDIEl'tlTE 

Rcc;u·erin1entos dos Srs.: 
Conde de Figueiredo. impetrando do Congress_o a neces

sada J:i.cenca para ret.irar-~e~ por urgente necessidade~ para 
f6ra do pa.i,z; , . . 

::\fn.rfinho Rodrigues de Sonz::~~ pedmdo l JePnç.fl rara rc
til'm·-se {lesi.a Capital~ por incom.rnod-o de: sande. 
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O SR. PRESIDl;:NTE nomeia a ::;cguinlc cornmissão parn dar 
pareeer sobre estes dois requer·imentos: .Tosé .A'Velino. Nas
cilnento e :\)n1ino Affonso. 

Vêm ú Mesa as seguinte 

DEef.. .. :\HAÇÕES DE VOTO 

Requeiro que se .consigne na acta a dcclaraoão ele :·pw 
YOLei contra. a. en1enda substitutiva do arL 2(i. e que se Iat~H 
inserir no Diano O{j'ici:al a. mesma. de:elar:.H:üci. no5 seg-uinU·~ 
tern1o~: 

«Votei contra a emenda substitutiva. offcr·eeida prJn 
emnn1issãn dos 2-1 ao art. 2G ílo projecto~ pelos motivos se
f!lJintes: 

J". Por consjderar ma Leria con:-::l.l I ue ional as que::-t.ücs de 
j n0legihilidade~ eonsig11ttdas nc:Sse arl.·igo. e~ consegu inLcmcnf.í\ 
"la esph~~J'êl de ac~eão elo Cong·r.--·:=.~o eonsti tu inle~ uni:tn pod{•r 
eomprtentr_· par·a -e:;;t.n.h~~leerr :J•('!~tr.· ie.r.;õ·es aos d_it~(~i1os pul'i
tico::::: 

2.n. \Por me parecer illogico o procedimento da Con1nliB
si'io. que. consignando na Constituição (art. 25) as condi~,õcs 
de c1egihilirlad('. nft.(• consig;nou eg·ualment.e os casos de in
el•~g:ibilidade, de que cogitou o projeeto e que consLiJ.nmn 
:1:;:~un1pto da ruc::;ma natureza. 

:3n. Por ser in1procedente e contraria {t. verdade 1histodca 
n razijo apresentada pelo Sr. Senador Sarah·a~ no intuHo d• · 
j1,slifkar· a enndnct.a da Comn1issão. - de 1uío con.~ia·no.r 
1whu mn Co/1.-:f i tu i~·iio dis;}o.,·i~·tír·.-.· aftinen/'('s ri inr:ompatibili
díldt·.-:. -vi. ... ! o t·nnw. alf~m de nfín ::Pl'Jn(l:' ()brigado::; a. faz(•r' 
=-''~rllpr·e n qiH' oull',-,:' fi.zetarn. - non lrtln . .:;pr..,cto:lirlu.m. f__>.rd. 

tJtlt.ul n(Hnar· (oclum .-;;il. quarn q·uod Romae f'ie1·i rMbet - .. 
ar·e1·r•:'(·P f]ur. mui I a:;: (•on:::t.i fui çnf'S consi::ma1n d i~po~ições per
Tr•Hanwnf,--, identieas ús elo pro.ier.to. bastando .eitm-. 0nt.re nu
frn5. a in·-g·leza. arts. '150 e '151.. a da Belgiea. aT'L 30. a rlr· 
J.nxemlmrg-o. arts. 53 P. 5~. a da ~uissa . art.::-.- 76 .. 80 e 9G. a 
da Suer·ia. art. 2G. a de Costa Riea. arls. -;:i. 7{ e 76. ai dn 
J-:,Ju:-vJ;nJ·. a1·L 4!:?'. (' a de Pnr·t:ug·-aL :\ef o .-\ddicional. a ri .. 7" . 

.. j_•>. Fin-almenll'. por entender que a~ quc=-:tões de inr:otn
l~fdihiiidade c:onsl.il:uem as:;n .. nnpto delic-ado de majs para ·fir·ar· 
:=11.kiU) :ís -\·ar.ia.ç·õcf: das JrgbJntur·a~ ~n·rJinaria~. 

J)pyn ainda dec:lar·ar qttc. não r1bstant0 p-r.nsar as:::.im~ vntci 
nrr ~..-.ntido dr ~(>; eon:::-idcrar· rn·e.hHJiearla <l r·mcnda apre~Pn
J':lda J)elo ~l'. Senark)J' .\mat·n Cavniean! i ao ar·tig·o :;;ub:;;tit.utiYn. 
aeceHn ·nPlo Conp:t·r.:::::::CI. não por ;;; P r t~nnfJ·arin an ]n·ineirtin 
r·nnlirlo na ernenda .. ma~ -pnr· não poder· ltarmnnizal-a r~nm a 
1\·nln6ict tnrfr•r·inr~ qnr. ·(l(•ll -r•rri J'f'~Ultadtl <1.; af•JiTOYR.~fin do· 
~11l,:::til11fi\'() •. 

f:::aJn. da~ ~es:;:Õ~'~. :30 ,]p -rh .. zelllhrr• rh~ JS!W. -- .!. de s.-f]í'])(f. 

J)ee!ar·o que. na. ~e~~ão · dr• llontr'rn. vnlc·i no ~rnf.idn rlP 
não f'~fal' }ll'f\.ÍtHlir~ado o addit ivu do s.r· . .-\lllal'n Gavah·anLL 
r.~;:,inl eonc·0hido: - « Xingur•n1 ser;.í. rlccla1·ado inenmpatív(\1 
pnt s:r~1· erenle (tn mini:::t1·,) riP uma l·,-•lig·ião » - 0 vnfarin prdn 
mt"·~n1n arld i f Íyn ~i 1-Hr• f,~~:-:~· ~uhmr•ll Í• ln il Ynf.atfí o. 

Sn1a rlas ~cs:::oe~~ ;:to de dezeml•rc• d(~ 1800. - Gene,·oso 
J/r.'IJ'f]1WS • 
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])(~claran1os que não uo~ a~I1avamos nn recinto desla 
Ca:-:a. quando Jni \ 'Ol.ad"t a ~~1nenda do Sr. DepuJ.(!.do .los•~ ;)la
rimJ(, incornpatibilizaw.-Jo ,Jit·,~efore5 e presideules de banco-:;. 

Si_ esfivesscn1os presente:--~ teriam.os :votado ·contra~ por
'lue nao devenJos afastar do par1anJeJ1f.o urna classe habili-
l.ada a 'esclarecer o estado financeiro do paiz. · 

Sala da~ sessões. 30 de dezembro ue 1890. - .4.l·m.c-ida, 
Bot'ruto. - Fí'f·m:irno da .Silveira. - .Toilo JVe'iva. 

' 

O Sr. Erico Coelho - Sl·. Pre~idente. em riseo de In
t.:OITCr no desagTafl'o ela parte üesf.a Assemhléa. que tanto ad
ruÍl'1) e prezo, con1 tornar .iJ. tribuna ... 

VozEs - Não apoiado; U:>n1os o maior praxer em ouvir . . E \' • ~X. 

O SB.. E1ucn CoELHO - . . . veuho. crn non1c dos Srs .. 
rcp;:csentantes qu-e suhserCYf·r·unl a nwção 1·ehüiva ao adia
mento da {n·ganiza·t;Ü(I rlns esta rio_-;. at.ü sm· fi :·ma da a conven
~<"ín frdt ~ral e cnr!'igi{lo .. (I pro<~ í! . ..:;-;o das deif:.íj(~~ provinciae~. 
tH!d i 1.' ao C011g:r:c~~o q ut:· ~ e-om a eosl. urnada independencia c 
l'l·anoneza. emitl.a seu Juizo a rnspoito. (.lpoiados.) 

Fallo~ ainda~ em nornc de muitos outros Srs. congrcssis-
. Las que. eomquanto adver:3os .ü nwção nos termos em que 
elJa se acha redigida~ entendern eom os .primeiros~ que não fica 
airoso ao Congresso .J'.ecusar-se · a proferir .qualquer decisão 
~·ob1·e a rnateria~ uma vez que já entrou na orden1 de suas 
deliberações. · 

U~rA voz - Deve condenuwl-a ou appro-val-a. 
O SH.. Eurco CoELHO - Deve conden1ual-a ou approval-a, 

diz he1n o collega~ ou emenda1-a. 
Quant-o a mim; Sr . Presidente. confes~o que até ben1 

poucos dias tinha perdido a esperança de ouvir o Congresso 
dizer sirn ou não sobre O· a:;::;uin11tu. visto como 1ne parecüt 
que a illustre bancada paulista~ aclversaria systen1atica ·de 
toda a sorte de n1oção, se oppunha a que aquella .que apre-
8c·ntei contilnn'lsse a ser disc;utida. sen1 altender, per.'dôe-me 
Jízcl-1.1. á :::.ua in1porl.anda incornpat'avel c urgeneia. . E !\'. Ex .. 
~aiJe. ~r. Presidente~ q'ue quandu :S. Paulo não quer. 1] rwt:Illú 
Deus não quer. ( ]{ü o) 

O SH. . ::.\loHAES E B .\fU'tOS - Que111 dera! 

O SR. BERNARDINO DE C.:\~IPOS - '1'en10!:: sidu verwidos 
!JOr vezes. 

O Sn .. Emco I)JELr:ro - Ouvincl••. }) (•rc~rn. a Hlusll·e re
i'''e:3el1ta,:ão paulbta .rn·(•lluudar-s~_ .. sobre Yariof.5 assurnptos. 
pela voz sympathica do digno Deputado Sr. Bernardino de 
t<1mpos. recurH.'l'C i. eo1n a esp0ran<;a. o animo de levanftu· a 
mcll'ão. ·d:o abal imcut.u 11U. alri.(!S. do uh·ido . em qw~ eahiu. 

~ En1 n1ateria de di~-c1·üninaç~üo de rendas~ ponto que ~u 
afigura capital para a maior·ia do Congresso~ ouvimos a il
Iu~ire reprcsenf.a1:ão paulista. como orgfio desse E5tado afor
tunado~ sustentar que isso devia ficar para mais tarde; por 

·emquanto~ salve-,s.e quen1 puder. ( S;;,.(}.'HO"J'O.) . 
Respeito ú Federa<:ão~ proprian1ente~ seu parecer foi 

que nada tem .que cver co1n a jnclepcndencia financeira dos 
estados~ mas tu do C0ll1 a ·organização dOS governos locaes, de 
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principio~ auf:onomos. ~esta c-onformidade. os il!usfrr~ repre
~entantes de S. Paulo aconselhan1 ao ConS're~so que ande eon1 
1~to que estan1os fazendo; ubsolva a Dictadura~ con1 a qual 
elles nãJ} syn1pathi~am .. ~e q~alqtJer pcccadilho que~ porYen

· t~ra~ haJa con1metüdo. af1n1 •1•\ aue. quanto antes. regrcssen1os 
aos nossos estados e tratemos de oru-anizal-os como governo 
e administra(:.ão locaes: pois a h i é ·que estão O F: ui ti mos re
ductos . do poder dictatoriat que.. na opinião delles, como na 
da n1aioria do Congresso. deve .éessar quanto antes. 
. U::l\r SR. HEPRESE:\TANTE - .Antes não ha salvação pos-

sivel. . · 
O Sn. ERrco COELHO - Ag·arro-rne á palavra de S. Paulo, 

sen1pre inspirada. Como fluminense - fluminense. Sr. Pre
sidente. na actuaUdadc ... quer d-izer irJand'ez (Apoiaf.los e niín 
apoi~dos ) neste reino unido~ que prOinette adopiar da Re
publ!ca Federativa apenas o nomQ - con1o representante 
flun:nnense. colloco-n1c ao lado da baneada paulista e de
claro-me do partido nutonom ista ... 

ü Sn.. BE&.'iARDI:Ko DE C/~::\rPos - Recebel-o-emos de braços 
abertos . 

. O SH. ERtco CnEr..no - E neste accõrdo de pensmnentos 
esp.ero que os dignos representantes de S. Paulo abran1 
un1a excepçãosinha na sua bonducta systematica. afim de 
concorrerem para que o Congres~o discuta a moÇão que pro
moYi. porqu0 outra cousa nfío eontém senão n-mtetia rle nossa 
CYC.hl~iYa competencia. relativa á organização dDs estados. 

Sr. Presidente~ logo que surgiu a moção~ propalou-se de 
hoeea em bocca. nest.a Casa. que o patriotico Governo Provi
sorio ia cogitar· da promulgação de um ukase~ que Inodifica
ria para n1elhor o processo eleitoral~ no intuito de garantir 
ao povo a expres~ão fiel de seus votos~ con1 olege:r assem
b]éas leg-islativas e governadores dos estados. 

U~14 SR. REPRESENTANTE - .Já. appareceu. 
O Sn. ERIDO .CoELH·O - Posto fosse de extranJhar q,ae o 

Ooverno ProYisorio. cujos 1ncn1bros. na quasi f..ofa1itlaíle. f.•~n' 
assento nesta Casa. estivesse tratando de resolver en1 se
gredo de gabinete ássun1pto que esta Assen1bléa Constituinte 
tinha chmnado a si. incluindo-o na. ord'ern de seus tra!ba1J1ns. 
prescindindo~ desta · sorte~ os dignos ministros representantes 
de ouvir a opinião da maioria do Congr()SSO a respeito; to
davia! tal é a somma ãe consideração, tamanha é a confiança 
que nos merece .o GoYerno Provisorio~ que não le\·{nnos a mal 
~cu procedilnento e aguardán1os ·que elle ton1asse a peito 
eorrigir os defeitos do processo eleHoral~ e eu, princjpahnente. 
confiava e1n que o Governo Provisorio attenderia ás lamen
i.ações con1 que o honrado 1\Iinistro do Interior P.onLuou nesse 
particular a exposição que dirigiu ao digno chefe do Es-
tado. · 

Essa esperança~ essa miragem fagueira desappareceu~ 
Sr. Presidente~ em vista do que publicou a in1prensa jorna
lisl.ic.a: refir{)-m-e ao decreto n . 1..189. de 20 d:O corrent-e~ qnP. 
cYidentemente, não melhorou o processo eleitoral, com sub
metteT o resultado das eleições a mais uma elaboração ma
gica: a primeira~ pela l\iesa escrutadora; a segunda (é nisto 
:CIUe está a novidade): pela intendeneia local; a terceira: pela 
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inLendencia da ,capital. Ficarno-s entendjdos: a: emenda de 20 
. do corrente sahiu tão ruin1 con1o o soneto de 4 de outubro. 
. . .Conlpreh~n?eis, Srs., que o proc~sso das eleições pr·o
vrncraes continua a estm· na dependenc1a immediata dos pre
.Postos do G~Yerno Federal. :A.s intendencias são creaturas dos 
governadores, as 111esas eleitoraes são proj ecüões das inten
dencias, e quanto ·á fiscaLização, incun1bida a uns tantos es
tnfern1os, enterrados pelo honrado Ministro da .Ttustiça e 
desencovados pelo seu collega. dos Negocios do Interior, não 
passa de illusão sobre -profanacão. 

~A ·que se reduzirá a organização dos estados, sendo os 
governadores que movem toda a machina eleitoral?. . . · 

Depois disso, o Governo Provisorio, empenhado, como 
pareee~ em que triumphen1 os seus proconsules em toda a 
linha de fortificações provinciaes, poderia fazer-lhes, en1 
m~teria elei~oral, o n1esn1o que Nero~ em assumptos finan
-ceiros~ repetia sempre que despachava governadores lãs pro-
víncias do Imperio Romano: · 

«.A.rranjem-se como quizerem, cOintanto que ninguem 
mais reconheça o que lhe pertence.» 

Eu tenho, Sr. Prc·sidente~ pelas n1anobra.s eleitoraes do 
honrado Ministro do Interior, cujas qualidades pessoaes acato 
sinceramente, a mesma admiração que ao recruta sempre in
spiram as ordens emanadas de u1n general de brigada; mas, 
como representante do povo ú·landez, quero dizer fluminense~ 
não posso encarar com bons olhos o regulam.ento do conde de 
Lippe~ accon1modado ao processo· eleitoral do meu Estado na..: 
talicio. 

O patriotico Governo Provisorío, está claro~ não quer 
ccn1prehender que, sem jnvestir as intendencias de represen
t~ção popular, é um perigo~ é u1n attentado, é uma vergonha 
para a Republica confiar-lhes o processo eleitoral. (Muitos 
apoiados.) · · 

Este é .o ponto negro que diviso no horizont~· da Repu
blica federal. Ten1o que elle cresça e se transforme en1 
nuven1 tempestuosa. (Muitos aJJOtados.) · 

Sr. !)residente, sem discriminação de rendas, está vistQ, 
Lão se dará a independencia dos estados~ mas sen1 fidelidade 
eleitoral não se organizarão~ con1o -cumpre, governos lo-caes~ 
por outra, não se dará a autonomia pron1ettida ás 1niseras 
Jjronvincias do In1perio. 

O Congresso, portanto~ ~ Ltendendo a essas r.nusj-dera~.:õe.:;, 
{rue Julgo poderosas, resolverrJ, estou certo7 adaptando a mo
l}ão con1 as alteraoües que entender~ conforme as aspirações 
den1ocraticas de todos os Srs. representantes. 

Sei que ha provincias que estão mais ou n1enos prcpa
. r.adas a se coustituiren1 em estados autonon1os: sen1 grande 
abalo~ scn1 grave confUcto de opiniões> graças a governadores 
conscienciosos, sérios, que lhes tocaram por sorte. 

A de S. Paulo. por exemplo~ que teve· a fortuna de ter a 
V. :Ex.~ Sr. Presidente~ como governo. (Apoiados.) 

U]\-r .. -\ voz - Foi um governador modelo. 
O SR. Enico CoEr .. Ho - Reconhe-ço que ha bancadas de 

rept·esentantes nest.a Ass·embléa, ond~ reina o n1aior conLenta.
m.enfo e que~ desejosos ele or?anizar os ·estados r~~ect.iv(l~ o 

. mais depressa possivel, cons1d~ram o menor adiamento In-
conveniente. 
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.h1 1m~=-n <JlH~- i::;='" :-ic.• olt~c.•r·\·a ua p;.u·lc.• 4. ft.~ algum; e~l.ado~ 

laYra lJl'OfUDdO de::-contentamento da parte de OUtl'OS, OS quaeS 
J'I'(JUI.am as nwdidas c.onsig·nada~ na moção. de irJ·ecusavcl 
cffeito nwral. · -

Que fazer o COJJgTes~o. senão .entrar em un1a. tcJinhi
f~ão? 
~ 

U.:\r..\. vüz - Ha 1nuito eg·oisn1o entre nós. 
0 SR. ERICO COELHO - Não sei si cabe qualificar de 

c!goi~mo~ cotno diz o· illustre representante, mas o seu aparto 
me leJnbra que. conversando ha dia~ en1 u.:rna roJa. de ·con
.gTeS5istas ~obre a 1nateria d-esta mo~ão. :ouvi dizm~·. entre 
sério e risonho~ a um illustre represeritaiit.e, o qual senta-se 
na baucada paulista~ que S. Paul-o, v-endo al'àcr as harha~ do 
11io de Janeiro. tratava de ptn· a5 suas de Inc)lho. is!.o ,;_ t~ui
daYa de organizar-se como Eslado o n1ais breve possivel. .• : 

O SH. BEH..:.".;ARDJX(l DE CA~J~Pos - Dcse.i a vamos •que o 
Jlrt·srno a«~onlee-es~e a todos os estados. 

O SR Eruco CoELHo - Sr. Pres·identc. l~eferindo este 
ú.wto~ não quero attribuir aos dig·nos paulistas~ que têrrJ as- . 
sento Hc~ta '..:\ssemJ.,Iéa .. · senthnent.o.s. cg:oi·sfa~. .:\.credito que 
para os i Ilustres representantes de S. Paulo a confraternidade 
11ão é a preoceupação egoística~ en1 vista do que succede na 
ca~'i do visü1ho~ 1nas~ con1o deve sel-o, a compartic.ipa~ão ~or 
tudo que affecta a liberdade, a prosperidade, a felicidade do 

lJOYO hrazileiro. 
· Quando a lilt~.:r·dade p{~J.·icl i ta nurna soeic·dadc~ Sr. Pre

~kh·nt..e. nenlnun eidadão pchl'e ,(•:;;t.ar l ,-a.lHJilÍllo. n inguen1 pc"•dc 
:-;(• . .i nl[!'a1· se1-:!'\1r0 ele ~cus direitos. · 

Üf' ntu;ão ~1 1~ac;õcs. as caJamjdacles de uma repeTüt.d . .c::wl 
d,_ . .::faynr:aYelrnentc ~obre a prosveridadc das outras: ós at.tcn
! ad'-'~ ús liberdade~ publicas de un1a aggrem i ação reflectem-sc 
e1r1 uu t:1·a~. fazendo h a ixar o niYel geral da civilização. 

Si isto ~~ facto de observação~ elo ponto •je vista da~ in
-rlneue ias in I (~.rnacionaes. ünagine-se o que não será~ ·corn re
laç;ftn a. grTIJ!U~ sociaes de urna mesrna nacionalidade. 

:Xfín c~nmprehendo a fraternidade. Sr . . Presidente~ ~edu
z ida <1 ··~~r sentimento eoncentrado~ local, particularista~ ex
,_·ln='h·i:::la. E~ ou tn: senthnento. expansivo. nacional prorn~ia-. 
wenf·.e qu(~ deve palpitar~ unit'orn1ementc~ · en1 todos os peitos 
l.r1·azi l eir(l~ . 

..:\qui YaL Sr. Presidente~ un1 exemplo de confr;aternidad(~ 
j ,.azil ei:ea: a be1la província do Ceará soffre o flagello da 
set~ca. J)ão sv tot.la:-:; as provineias do Brazil ::;e compadPCeln 
eorn a desYentura de ~ua irn1ã. como tambem. c o que é nw.is. 
o poYo brazih~iro aceode pressuroscl a. snccorree o oeare·n:-;e di-. 
zimado pela fome e pela n1olestia. (JJlu·ito bem. A..po ·iv:ulo.~. ) 

·Outro exemplu: r, de:::potisn1o alça n collo en1 Ita i.pü. no 
Jn;..:·ií. r.n1 MacaCiú: não é só a popula«,:ão JI'umjnense que estre
Jr!c:ee e se r.eYolla. mas todP corarã.o rl0. brazilcir·o pnlsa a~
c0rd•~ no mesmo ~entimento de indignação. 

Sr. Presidente. ditas r.st.as r>alavras~ n1c permitt~r;i {JUe~ 
para . eont-11.1 i":·. depni~ de ter exgotl a do ()S 1i1CUS- argnt~lCll
tos en1 favor das medidas contidas .na mo~ão~ eu peça miseri
cordia em nnmc rlos e:::fadns a n1eaçad0s pelo. rcgn J-amento do 
conde de Lippe ... 

O SR • BA:O~\H.Ó - A c h o que só assim . 



.. - Voz1::~ -- H a de ser attcnd ido. 
? .. ~H. F~tiCO CúJi:I.JlO ._. • .; termino f.azen!lo um apt~1f9 

a todo:s os 8rs. congressistas que me hom"ê:lúl 001n a sua :.{t
tenção. 

Appello par:.t os dignos repre5entantc:S de todos 03- eshu:lo~ 
·~"lUe aqui "\:-iermn i(~Oll5agrar a: Iiegen1onia brasileira e que~ por
tanto~ não -se entreolham corn indifferen~.a. como se fossen1 
tribus cxtrangeiras. abrigada:S. de momento~ sob ~uma rnesrna 
t.cnda levantada .ás pressas no n1ejo do deserto. Invoco () sen.,.. 
timento da confraternidade e o concurso de todos~ afin1 de que 
uão · nos separemos sen1 lanÇar os fundament-os liberaes da 
organiza{.'-ão dos est~1dos~ cOITigind'o. quando nmis não seja. 
os vi.cios do regulamento eleitoral vigente .. 

Requeiro~ pois~ Sr. ;Presidente, para ·que se consulte. o 
Congresso. a saber: si está ou não sufficienten1ente inteirado 
da materia da n1oção. No caso negativo: seja o assun1pto ·dadt• 
para orden1 do dia de arnanhã. No caso affirm.ativo. seja a 
n100ão suje i ta jn1mediataniente ú votac-.ã:O. · 

O Sn. CA~T5o -- Que haJa dl.seussão. (Apoü:ul~.) 

O Srt. Eruco CoELHo - Que haja discussão~ n1.e parec-e 
HJ.ais conveniente. (Apoir.u./.1).-;. ) En1 todo ü c.aso, devido a minha 
proposta en1 duas partes: si o Congresso se .iu)gar inteira.do 
da n1ateria. seja a n1ot-ão submetticla a votos. hoje tnesrno; do 
contrario~ seja daaa para. or·den1 do dia da proxirna ses.....;;;ão~ 
ariln de ICIUC os Srs. representantes se pronune.iern it J'esj}eit.(l'. 
(Jluilo úem.: 'JJI'IJ.,ito bern. O oratlm· é m-uito felicilatlo.) 

O SH. PRESIDENTE - O Sr. Eríco Coelho requereu. ou 
que se votasse a moção por elle apresentada no caso do Con
é'Tes~'-' n1ostrar-se intejrado do assun1pto: ou se ooncedesse ~
~cncia para entrar na orden1 do dia da sessão de amanhã. 
~ Parece-me que a votaoão não pódc ~.er logar (Apoiados). 
"dslo nã-o ter sido incluida a materia. na ordem do dia de ~Qje; 
CO!l~cg·uintemente. YOU snbmette1· a votos a 2'• :part-e do -re
qu erhnento. jsto 4>. si •-' Congresso -concede urgencia para. ·que 
a. moção de S. Ex. entre na ordem·· do dia da sessão dê 
:una.n.hã .. 

Cou:;ultatlu: o Congresso concede a Ul'geneia -pedida . 
.O Sn. Ar..1\14ElDA B"\IUlETO- requer urgencia .para .que entre 

na. orden1 do dia da scs~ão seguinte unnt indic.a~,ão que · aprc
~etJtou ::;obrf~ nu.1.teria rcgilncnf.aL 

Con~ult.u{lO: o CongTesso con-cede a urg-encia. pedida. 
··~.P-,. 

VlllMEfflA PAltTE DA ORDEM DO DIA . ? 

Entram em discus~ão as ~eg-uintes indjca~õe.s honten1 apre
sentada:-:; t•Clíl S1.· •. Jo~·é Mar-iano: 

l"'. Ind ic~J qu t'. l:H_\1-a re.foru1adu o ar L :58 elo R:egü:nc~lf..o. 11 ~ -~ 
~entidn· .de poder entr3:r engloba~am~ntc em ta dtscussao mar~ -
de u1n eapitulo d~ proJecto consti!·UC.Ional, toda vez qt!e o Con
gt.~esso~ por votaçao expressa~ assim entender convenrente. 

65 
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2 4
• Indioo que seja interpretado o art. 58 i1~ j'ine do B;e

gin~·ento: ~o sentido de se. de~erminar que as emendas substi
tutrvas seJanl votadas pr1me1ro que os artigos do projecto. 

· S. R. - 29 de · deze1nbro. - J o.~ é .Va1~iano. 
· Ninguem pedindo a :palavra, é a discussão encerrada e, 

pos!-as ~uccessh:-a;nente a votos~ é approvada a primeira destas 
1ndtcacoes e reJeitada a segunda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO tDIA 

'}:ciT~-e,Ão DOS CAPITULOS 3°: 4° E 5°, SECÇ.~O 1 a DO PROJECT~ DE 
CONSTITUIC-~0 

·Procede-se tá votação do capitulo 3°. 
,Posto a votos, é rejeitado o ·art. 29 do projecto: 
«0 Sen'ado .compõB-se dos cidadãos elegíveis nos tern1os 

dD art .. 25 e maiores de 35 annos, escolhidos pelas legislatu
ras dos estados. em numero de· tres senadores em cada um. 
~ediante pluralidade de rvotos. · 

. Paragrapho unico. Os senadores do Districto Federal 
serão eleitos pela fórma instituida. '})ara a eleição do Presi-
dente da Republica.» . . 

E' submettido á vota~.ão e approvado o seguinte substi
tutivo da Con11nissão- a-o mesmo artigo: 

.. '<~:0 Senado compõe-:-se de cidadãos elegiveis nos termos 
do~ art. 25 · e maiores de 35 annos, em numero de tres sen~
dores por Estado ~ o Districto Federal, e eleitos pelo mesmo 
mod<>o por que o são os ~eputados.~ · 

· ·• ·F1ca prejudicada a emenda dos Srs. Serpa e Barbosa 
Lima. 
. Posto a votos~ é approvado 0 art. 30 : 

«0 mandato de Senador durar-á nove annos, renovando-se 
o Senado pelo terço triennalmente. : 

§ · i.~ No primeiro anno da primeira legislatura, .logo nos 
trabàlho~ preparatorios, discrim:na:r.á o Senado o primeiro e 
segundo terços de seus membros, cujo mandato ha de cessar 
no termo do primeiro e segundo triennio. · 

§ 2.0 Essa dise.rimina<:ão effectuar-se-á em tres listas, 
correspondentes aos tres terços, graduando-se os Senadores 
de cada Estado e os do Distrkto Ftederal pela ordem de sua 
votação respectiva, de modo que se distribua ao terço do ul
timo triennio o primeiro 'VOtado no Districto Federal e em 
cada utn · dDs estados, e aos dois t.er·e-os seguintes os . outros 

dois nomes na escala dos suffragios obtidos. 
~ 3.0 Em caso {]e e.mpater considerar-se-ão favorecido~ 

os . mais velhos. decidindo-se por sorteio, .quando a idade fôr 
egual. : 

§ . 4.0 O mandato do Senador . eleito ·e!l?- ~ubstituicão· de 
o.t;trc. durará o tempo restante ao do subst1tu1dos.~ . 

· · . E' ·egualrilente · approvad~ e ·emenda offe_recid.a _pela. Corr!
missão a e.ste art~ t~ansfer1ndo para as dtspostçoe.; · trans1;... 

torias os §§ f o: 2° e · 3°7 passando o § ·.4.~ a ser ·n. ·1. 
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E' rejeitada a emenda suppressiva do Sr .. Frederico Bor
ges ao art. 3!, o qual!' posto a votos, é approvado: 
. ~o Vic-e-Presidente da Republica será. ipso facto o Pre

sidente do Senado, onde só terá o voto de qualidade e será 
substituído~ nas ausencia-s e impedimentos, pelo Vice-Pr~~i
dente dessa CanJara.> 

Vem á Mesa a seguinte 

Declarm;ão de voto 

«Declaro que votei contra o art. Si do -projecto por en
tender que e11e estabelece a -confusão de ·Poderes e .sUbordina 
o Senado ao Poder Executivo. 

Sala das sessões, 30 de dezembro de 1890. - J?itn.heiro 
Guedes." 

I 

E' posta a votos e rejeitada a emenda suppressiva do 
Br. Fr~.derico Borges ao § 1, do art. 32, sendo approvado o 
mesmo artigo : 

~Con1pete privativan1ente ao Senado julgar o Presidente 
da Republica e os demais funccionarios federaes designados 
pela Constituição, nos termos e pela fórma que ella prescreve. 

§ 1.0 O Senado, quando deliberar como tribunal de jus
tiça, será presidido pelo Presiidente .do Supremo Tribunal 
Federal. -

§ 2 ... ~ão fH'oferirá sentenca. condemnatoria senão por 
dois terços dos membros presentes. 

§ 3.0 Não poderá impôr outras penas mais que a perda 
do cargo e a incapacidade de exercer qualquer outro: sem 
pt•ejuizo da ac.ção da justic;a ormnaria contra o condemnado,:u 

E, rejeitada a ~menda additiva do Sr. José Hygino ao 
§ 3" do mesmo artigo. 

O SR. PRESIDENTE'- {{Capitulo 4°. Das attribuicões do 
Congresso. art. 33». Si o Congresso não resolver o contrario, 
vou · subrrietter á votação o art. 33: salvas as emendas da 
.Comnlis-são. Entretanto, o ·Congr.esso póde deliberar que seja 
fP-ita por numeres ou paragra$)hos. O Regirnento manda que 
seja por artigos.. . 

O SR. AMPHILOPHIO (pela ordem.) - Requeiro a Y. Ex: .. 
ha,j a de submetter á deliberação do Congresso si consente qpe 
a matería relativa aos numeros 24 e 27 do art. 33 seja vo
tada depois de acceita ou rejeitada a materia da organização 
:iudicia.ria, cn1 capitulo posterior, attenta a oonnexidade que 
ha entre essas disposições. 

lO SR. JoÃo [)E SIQUEIFL-\ (pela ordetn) - Sr. Presidente,·. 
foi det.erminado no Congresso que esse~ requerimentos de 
adiamento devem ser tomados corno emendas, e as emendas 
na occasião da votar.ão não p6dem ser acceitas: por fsso peço 
a V. Ex. que não ponha a votos o requerimento do Sr. Am
ohüophio~ porque · vai de,-: encontro aos pree.edentes adopta-
dps. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso deixar de submetter a:o 
Congresso o requerimento do nobre representante, tanto ma1s 
.quanto neste sentido já se abriu precedente. O § 2Q do ar-
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i.igo 1 O do projecto~ a requerin1entn de um .Sr. re,presentante, 
.approYuflo pelo- Congresso~ foi adiado para quando se tra
f.a~se do art. 72. TodaYia. o Cougre~so resolverá si é ou não 
razoan~l o que eu dj~se. · 

O Sn. EsPlHI"l'(• ~.\:-.;To ·~pd1t ,_,,·lh~u(· - Sr. Presidente. 
J·equeíro f!IJI~ eMe a!'tfg-o seja Yotad~_, por pa.raf,'1'aphos~ pois 
~rw~. ec.HJit·ndo :;x pnT':t;.:-t·aplr••:'. ('lll'•·r·r·a ... ,,,~i rna.l•.·r·in::: muito 
oh·er~as~ de n1odo que seria eumo ~urr~)car a apre.ciacão do 
Congl'e~~u nd;u· lndn t•:•njnnd~tJIWIIk. 

Consultado, o Conh"''C:Sso approYa o requerimento apre
Séntado pelo Sr . ..:\mphilophio. 

Sãn succe·ssiYamente posl ~)s u VtJ~us r: ·.a:pprov.ad:Js· os se
guintes numer·os do art. 33 do projecto: 

«Compete pJ'ivath·anWiJ f 0 ao Congres::::o .l\aciona!: 
1 ". 01·car a reeei ta ~ fixar a déspesa ff\deral annua!-

lnente; · 
2" . .:\Ul'lorizat· o PcHlel' Execulivt~ a eonlrahit· empre:::.ti

HI0:3 e fazer outras üiJeraçõe~ de credito: 
:3". Legbhu· ~obre a d.iYida JHihlica e· cstal.H:~leeer os méit1:-: 

para o seu paga1nento ; 
•Í 0

• Regular a arrecadac-ão e distribuicão das rendas na
cionaes: 

5" .· Ht·;.!·tthu· l' \'11ll111l•~rcio internacional. ben1 como o do:-: 
:é~l.ado~ en11··· ;-;1 ~_. eont '' Di~!ricl.t• Fe·de!.·al. alfand•?e-ar }'ol'-
tos~ ereal' t)LJ ~upprimir entrepo:;;t.os; 

-;o. Detcrmintn· '' lW~(I~ valor~ i n~eripção~ lYIJ(I c deno
wintu:ãc• da:; rnoedas; 

8°. Crr•nr hanr·o:-:: de em i:'\ .... ã.o. ]P:.:i~lar ~nbre ·~·lla e t t·i-
hutal-a: · ...... 

9". · Fixm· o padrão dü::: pe~O:'= e medidas; 
·1:? . .Auctm·izar· o GnYCJ'I1(• a deelarar a ~'U0l~l·a r fazer a 

paz; 
J :3. Resolver defin itiYamentc~ :-::obre Ds tratados e con

Yenc~M·~ ~~·Jrn a~ nar·i)l~5 f!XI.ran!::·eito.::;: 
-ü:. De!'5ignar a 'capital da ·rnião: 
·i 5. ·Cone•.~dc'~r :-:11li:-::idin~ a:··=- ~~lados. na h~·pnt.IH·~e do ar

ti !!'O 4~·: 
·- 1 ô: Legislar ~obre o serviço dos CorreiD~ e Telegrap1Jos: 

17. Adoptar o rrgimen conveniente ;á ~egurança. da·s 
ftonteiras: 

18. Fixar annualn1ente as forças de te:rra. e rnar. 
20. Gonc·ede1·. ou IH!gar. p.:tssagenl a fortas extrangei1·a5 

·uelo territorio d•:• paiz. para operações militares; · 
... 21. )lnbo1izar {· utiljzar· a força policial dos e:::tados. no~ 
~~asos ta:xados pela Constituição; 

23. Regular . as condições e ·~ prN~e~so da eleição para os 
l'cti•!::·o~ fcdcraes em todo f) paiz: 

·-· 25. Fixar os vencilnentos do~ n1inistros de Estado; 
26. Crear· c 3upprimir en1preg-os pubUcos federaes~ fi

xar-lb c~ as at.tril)ui~ões e estipular-ll1 es os tvencimentos: 
28. LegislaT contra a pirat<"lria e os attentados aos di-

r·eit.o::; das gentes; . 
29. Conceder amnistia; 
30. Commutar e perdoar a~ penas impostas~ por crimes 

de responsabilidade. aos funccionarios . federaes; . . 
3'1 .. Legislár sobre terras de propriedade nactoDal e m1-

nas; 
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3~. Subn1etter :á legisla~ão especial os pontos do territú
J•ic• da Republica necessarios para a funda~ão de arsenaes~ 
ou outros estabelecimentos e instituicões de convenieneia fe-
deral; . 

:35. R·cgnlar os casDs de extradição .entre os estados; 
:lG. Velar na -- guarda da Constituicão e das leis, e pro

,·idenciar sobre as necessidades de caracter federal: 
:3';·. Decretar as leis e resoluçõe::; necessarias ao éx:er~icio 

do::: !)Orier~s~ em que a Constituieão investe o governo da 
fJnifio: 

:38. Decrehlt' as leis organiCas para a execu(}ã.o completa 
da Consl'.ituh~ão.~ · 

Suhmettfda~ opp0r·tunamente ú votação~ são approvadas 
a~ .-(\n-lJ' J·nr· e~ • '-. , e . ...... 

EMENDAS DA COM1\rtSS.~O. 

Additira ao n. 1: 
Tom:n· a~ eúnl.n~ da 1·ernifn r r.l -~~pesa de cnrla nxP.l'CieiD 

rinn.ncl'l:iro. 
Ao r1. 1: 

~nh;;.;l il.na-:::e n palaYra - nacionac~ - pela - fnderaes. 

Ao n. 6 

Snhst.ifua-se TH~In seguinte: 
Lt•g-i~Ia:· 50hrt:.· a naveg-açrto d(•~ rjo~. quandn han hr•m 

rnai~ de nrn E~t.ado ou exlendarn-~e a ler·:t:'ifnJ•ifl:o::. ~xlt·angPiro~ . 

.A.o n. 10 

Divid~-se em dois numeros: 
a) approvar os tratados de limites ·celebrados. :p·elos es.

tados entre si ·e resolver os conflict0s 'que suscite1n entre 
~lh~~ a tal respeito; 

b) resolver definH.ivamente sobro os limites do Districto 
Federal e os do territorio nacional com a:S naç:ões limil.r·ophes. 

Suppl'ima.-se o n. 11~ por contradktorio. 

Ao n. 12 

Aerescen te-si?. d(!pois da pa1a \-ra - · ~·oyerno - e.xg-üt.f..o.do 
o r~cureo de arbitran1ento . 

Dig-a'--Se 
Armaàtl. 

.Ao n. 19 

legislnr ·SObi·e a ()rga:nizar;ão do Ex:(\r·dfo e da 

Ao n. 22· 

Diga-se - declarar em estado de sitio um ou mai::- pon
tos do territori0 nacional~ na e1nergencia de aggrcssão por, 
for<:as extrangeiras ou de CCinuno~ão inlei:na~ e appro\·ar ou 
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su~ender o sitio que hou"\i·er si~o declarado pelo Poder Ex~
·cubvo ou seus agentes .responsa:veis na ausencia do Con
gresso. 

Ao n. 27 

Assim: Organizar à justica federal e nos termos do 
3rt. 54 e seguintes da soocão aa. 

Ao n. 32 

Diga-se : legislar sobre organização n1unicipal do IDis
tricto F1ederal, bem ~omo sobre a. policia, o ensino superior 
e os demais s·ervi.ço~ qu-e na Capital fôrem I'eservados para 
o governo da União. 

A.ú n. 36 

P~sse para o art. 34: a attribui~ão de velar na guarda 
da Constituição ~ das leis. 

Ao n. 37 

Depois da pala"tn-pcderes-diga-CJe :-que pert.enc.em 
á União - e supprima-se o resto. 

· São rejeitados os ns. 6, HO, 19~ 22 e 32 do art. 33 d.o 
projecto. 

São rej eifaclas as ~n1endas offer~idas peta C1mmissão 
aos ns. 17. 25 e 28 do referido artigo, tendo ficado preju
-dicada a do n. 8. 

Em consequencia do requet"imento approvado do Sr. An1-
phi!nnh~o~ fica adiada a votação dos ns. 24 e 27. 

Por t~r sido appp.rovada a emenda ao n. 32, fica pre
judirn.dP o n. 34. 

PC11~ occasHio de se~ annunciada pelo Sr. Presidente a 
votação do n. 36, 

O ~R- LAUR0 ~1:-frr..;LER (pela. O'T'dem) ·explica que n pen
'samento da Commis~ão era fazer passar ~st.a ."tltrihukã·1. que 
neste artigo pertence. privativamente. a{)· Congresso~ para o 
art . 34, ond~ competirá ao mesmo Congresso. mas não pri
vativamente. 

V·em á 1Vfesa a -seguinte · 

D.ECL.AR.-\.ÇÃO DE VOTO 

Votei pela adopção õo art. 38, .Convencido~ aliás~ de que 
são um tant.o illusorias as attribuicões -conferidas ao Con
gresso nos §§ go~ 4° e. 5° deste artigo, limitadas como se acham 
~e!as di.sposícões do art. 6° do projecto~ que importam a . 
consag-ração do n1esmissimo systema tributaria já conde
mnad o do antigo r e gim en. 

E' a ne-gação .quasj completa. do papel economico do 
E~tado esse EYstema crue o Sr. ~finist.ro da Fazend~ tornou 
bem patente decJarando estar disposto a conceder aoo esta

aos i5 % addicionaes aos direitos de importacão~ pagando-
1hes, por demais, as dividas. 
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Como poderá o Congresso conseguir fomentar o desen
volvimento da riqueza, regulándo o commercio internacional, 
estabelec~ndo. os meios de pagar a divida . pública, quando 
est~ consignado pela lei e pela doutrina, que a explica, que 
os Impostos de importação, prin~ipal barrei:l:a opposta ao troco 
natural dos productos. são a sua melhor fo.nte de renda? 

Da discussão havida sobre materia. de rendas e para a 
qual. como si ·desde j.á fossemos apparelhar o primeiro orca
nlento, tem sido pedida toda sorte de esclarecimentos - o 
.que l1a cont.ribuido para tornar mais ~omp1icada a tarefa do 
Congresso · Constituinte - é faeil de deprehender que não se 
está attendendo, nem ;ás actuaes. nem ás futuras condições 
de nossa ex:istencia. · · · 

Do antigo regimen economiéo na.àa mais .podemos espe- : 
rar; é erre. ·entretant.o, que iremos innocu1ar ás prAssas no 

art. 6°, nu1Iificanõ-o a pujança dos va9tos e inexgottaveis r~~ 
cursos do paiz, tolhendo desde logo a accão que poderiam 
dar ao Congresso os citados -parrugrapbos do art. 23. 

Na Constituição não podem figurar. oomo .que formando : 
um system.a, uns impostos de preferencia a outros;··a pre
texto de discriminaeão de rendas: as leis economica~ não são 
immutaveis, mas, simplesmente~ deve apparecer. em toda ~ti
dencia a razão de ordem publica~ o principio politico em que 
se funda a União -para reserval-os para si. 

Assim. para que os citados paranaphos do art. 23 fos
sem um corollario do art. 6° e o completassem. era mister que 
elle não contivesse mais do que QS set!tlintes dizeres: 

S6 a União tem o direito de estabelecer impostos que 
entenderem directamente com o commercio internacional, 
cuja uniformidade tiver de ser regulada por tratados, e, bem 
assim. todos os que incidirem sobre serviços de caracter na
cional. 

J() mais é ··maf.eria de lei ordinaria. - Casimira luniór .. 
E'. em se~ida.- submettido . á votação por numeros .o ar

tig-o 3-'1 do pro.iecto: 
«-Incumbe, outros.im~ aó ·Congresso~ mas não privativa-

mente: · 
i o. Animar. no paiz. o desenvolvimento ca educação -pu-

blica. a a~icu ltura. a indu~tria e a immi.gração; . 
:~. Crear instituições de ensino Stlperior e secunda·rio no 

Estado; · 
3° ." Prover .fi. instrucção primaria e secundaria no tDis

h~i-cto Federal. 
-~ . . 

i~ara.grapho 1.1nico. Quaesqt1er outras despesas de cara
cter locaL na Capital da Repnblica~ incumbem exclusi-va
mente á auctoridade municipal.~ 

E' rejeitado o n~. 1 e ap-provada a $eguinte emenda da 
Cornmissão ao mesmo numero : 

R~d i,ja-se a~sini!~ · 
«Animar no paiz n desen·v-olvimentn das lettra~. arteg e 

sciencias. ben1 c·omo a immigração. a agricultura, a industria ~ 
('Ommercio~ sen1 pri'vilegios que tolham a acção dos governos 
]ocaes.~ . 

São ap-provados os ns. 2 e 3 e rP..ieit.ada a ef!1end~ da 
Com missão que s·npprimia do n. 3, as palaVTas - pr1mar1a e. 
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E\ finahnente~ a.pproyada a en1enda da Con1n1issão." man-
dando passar o paragrapho unico para o art. 66. · . 

_E' subnlettido á votação e approvado o art. 35 do pro
jecto: 

«Salvas a.s excepçõe:- do ~ri. 28. t..odos o~ projectos de. 
lei poden1 f.er orígen1. indist.inetamente. na ·carnara ou no Se

·nado, sob a iniciath-a de. qua.Jiquel' dós s~u~ membrog. ou 
prop<>sfa em mcnsagf!nl do Porler Exf:'e.ut.iYO.'> · 

E~ l:lm]H•m appJ•oyaria a ~r:-g-uint(• cn1e-ncJ.a da Commi;;;~ã:-.: 

Ao art. 35 

.Supprin-mm--se as p.a.lavras - ou pi'oposta en1 nlenBagem 
.flo Podc.r E.xe.cut.iYo - n.."lrit. e-vitar a .contrad1çã.o com () ar-
i .- 0'<\. OC> - ' 
.~v ..:,o. . 

·· Subn1ett.i.do ::i vota.ç.ío ·11()1' .Pa·ra·graphos. é apprnvndn o 
:H'f.., 36: 

~O proJecLo (].,~ IeL arloptarlo cn1 un1a das can1ara.s. f-'~r\i: 
~ubmet.tit.io á oull-a.: P. e.:::ta. :-oi. o upprovar. PJn·ial-o-á a0 PcHh•r 
E~ut.iYo. quC". acqu iescendo. () :;a.nceionarii e JH'Onllllgül'á. 

§ 1."' SL porém~ o P.~esid~nte da R.e]Wblie.:t o julgar in
eonslif.ueinnnl. nu contl'~ario ao~ Í11L(•ressP-5 da :N~!i10. oppôr
ihe-á o Sf~n ,,_~,~to d.i?:nf..rn. de. -lú dias uteis. daqur.ll(} ·em quf•: 

1·Peeheu o pr(ljooto. d~volvendo-o. nesse mesmo prnzo. A Ca-
mara ondf:l' ellc se hou,·er inieiadn. cnm os n1otivo:-o ~·la re.ensa. .. 

~ 2." O :::.il~nr.i(l do Poder F.xecntiv{l no dí"el!ndio ilrtl••wl.u 
:t ~ari<·~:.ã.o~ ~a1Yn :o::i 05Se termo ~e cnmprir j:i r.n~rrra.d·(• o Cnn
:ll'f>~~o. 

§ :3." D~Yolvido o pr·o.i~to ü Can1ara. iniciadora. alli ~e 
sn.il}itaJ~:í. a un1a di~us~1(1 e :i Yotacão non1inal. con~iderandn
-~~~ appl'ovaJJo~ ~i obtiver dois terços dns suffrngio~ presen
rP.-~: f". nr.ste ca~o. se re.n1etfeT1á :í. outr·a Camara, de ond-e. si 
,-AncN·. pP1os n)e~mof: tr·arnitP~. a mestna n1aioria. volt.ar~ 
c·omo l~i. ao Pndror· Exf'cutivo p.:n·a a ~olennidade da pronmi
g-n.rão. 

~ ~-" .\ ;;;;ancç:üo e- a. pr·on1nlg·;lc:iio ~ff,"'f>fu:tm-;;;;r• pm· 0:::fa::; 
ftírmnla::: : ·.- · 

L~~. ~o Congr·f>s:3o Na-cional drrrcta~ (l eu .:::n.nr.c.iono a se
~nrnte k~i (ou rr~olu<::,ão) :» 

~.9 «0 Congresso Nacional rlN~r~~-l:a~ ~ cu pl'O.mu1.go a s~
~uintfl·l~i (ou J'esolueão) .»-

Sfio O]lporhHl.amente po-sfa.s: a vnfo:;: e a)'lprov:lda.::; :1:-: ~f"
gí1int.P·~ Ptnr~nf!;l:-: da f:nmmi~~ão: 

Ao art . 36. § 2° 

Snhsli hUl-~(' a n lt.ima parte por P~f as palavra~ rlar:l: 
p-u1)1iridad(' :í~ :.:nn:::: l'nzõf':::. no ca~o rh'\ . rN~u~a 'de :;:nnc(:â0. 
iJ.U:1ndo ~~t h·er en r•f1t·r::trlo 0 Çong·t·es~r\. 
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Artigo additivo ao art. 36·. 

Não sendo a lei promulgada pelo. Presidente da Rcr,uhlica, 
nos easos dos §§ 2° e 3°. dentro em 48 horas, o· Presidcnt I) do 
Senado a pron1ulgar:<~ usando da· segudnte"::f'<:)rmuht,:··~:·._-,_-, ._ 

«0 Congec·s~o Xac ional decr·eta t? promuJg:l a. :-;f'g-uinte 
ll'i (on ref'oluçfio)~. 

Ern se;:."ttida. ~~ po~(_tl a vot.1)~ ~ :lppr:;-,y;uJo o ad.. :17 elo 
JH:O,jf'<;tO: - ~ 

«0 prnJccto de 1ci tif~ um'l Ca:nla.t·a. en1endado na on l.ra. 
volverá á pt·itncira. qne! si acceit.·:u· a:;:. !!:·u(!ntla~. NlV!ai-•)-<Í. 
modificado em coni'orn1ídade dciias. ao .Poder Exccuth·o. 

~ L" rso c.aso contrario. voln:!rú ;i Can1ara revi:;ora. onde
&J sé consjdernrão a]ll)rovada.s 'as alterações, si obtiveren1 
rlois Lcrç:.os dos suffragios. presentes, c! nesta hypothese. tor
nnr:.í :í. Camar·a inrlicndor;l~~ qnc ."::ú as poder·•"t J·•~pr0Y<\r rnediante 
dni~ ter~os dos seus votos. 

§ 2.'' Rej eit.adas de~t c modo a~ ai t.erações, o 1woj r• r. to 
i-ililJmel'.t.cr-se-á ::::em el1as á sanccüd. 

E'. rinahnent.e. po:;t{) a Y·nf os e appro,·afl.o o ar L 38: 

<<0:; pro,jccl.n5 tot.ahncnte r.-.g·ei t.a(fos. ou não $Unceionadn~, 
niin ~e pod-::'râ·o ~r•IH"'\·ar- na nv~sm<l ~e.~sã.o l egi::;laliva..>> 

Ta.mhrm .~ ap pr·c•Yada a en1cHÔêl da Cc1mmL~:;ão qn~ ~llp-
prime n palavra totaln1ente. 

DlS!";US~ÃO DO CAPlTUr .. o 1 o DA SECÇ~\o 2" DO PRO.ri~C'J'O n.E 
CO N ST!'I'Vl Ç.~ O 

Enf.rn mn primeira àiscu~sfio o eapitulo 1., da ~cr·(:ão :?:' rlo 
pr11jeeto rlc Con::Lif.uioão com a::; enwndas a.presen.t..atla~. 

Drvmt~os SP.s. JtEPRJ=:SE);'T~-\?-i1'ES pedem a pala \'t:a pf\Ja ilt-
d~m. · 

O Sn. PnESTDENTE 
..To::;é \latia no. 

Tem a palavra pPla. ltrdem o Se. 

·O Sr. José Maria-no fpela onleiil ) - Sr. Pre.sidcn.t.e: de 
aceôrdo com o Ycncidó boj c 110 Conf,'1.·es~o~ pe~:o a ·y. Ex. í .. :n~ 
con~ultc ao Cong1·esso ~i <:.nnseut .. ~ qnc . seja disentida t';l.:;ln
h<Hln n1cnte toda a mater·in z·ef,:·r·nnlr- ú or.~·aniz:&ç·ãn do Pnder 
Ext1r.n liY<i. (AJ)Oirtdo . .;.) 

O I~R. SEABRA - I~~o ~~ dcma~~. 

O Sn .• rosÉ i\fAP.TANO - · Não (~ â(:rnni~. não. Yi~l o con1o r~~ 
üillen capit.ulos C01l~tituen1 ma{e.t.'ia conncxa . . 

ConsuHado. 0 Cong·ressn appr·twa f\5t.e r·cquer·ünnnt.n. 
Entram~ poe conacgui~lfe. em rli~(·nssão o~ cinco capi-

tulos da 2:\ 3ecr,:ão. · · 



Sã.o lidas, apoiadas e entram conjunctan1ente en1 dis
cussão as seguintes 

EMENDAS · 

Ao art. 40 

Onde se diz - O Presidente exercerá o cargo por seis 
annos- diga-se -O Presidente exercerá o cargo por cinco 
annos . 

S. R. - Sala dns ~essõe~. 30 ele dezembro de 189{). -
~4t!Wydc .Tuwior. 

Ao :1 rt. !, O 

Em vez de - seis annos - diga-se - quatro annos. 
S. S. - .tlla?·colino Mo'ltra. 

Ao art.. 44 
Ac-crescente-se: 
§ São inelegiveis para os ca1gos de Presidente e Vice

Presidente os parentes consanguine-os e affins, nos l100 e 
2° gráos~ do Presidente ou Vi-ce-Presidente que se ache 
ein exercicio no momento da. eleiçã-o~ ou o que tenha deixalio 
até seis mezes antes. - Bellarmino 3fendow;a. - Frederico 
Borge.~. - Barbosa Lima. 

Substitua-se: 
Ao art. 47, n. 3 

Exercer ou designar .quem deva exercer o commando su
r.>remo das forcas d.e terra e mar,. quando chamadas á.s armas 
em defesa interna ou ·externa da f(JJilião. - G. Besouro. 

O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Presidente, o meu iiiustr-t~ 
com-panheiro de bancada Dr. Bernardino de Campos~ em um 
discurso que proferiu h.a dias. nesta. 1C3.sa. e:q)l3z os motivos 
que ü~m determinado o silencio dos representantes de São 
Paulo. mesmo quando têm sido trazidos ao debate assum!p.fos 
da maior importancia. 

E' que nós consideramos õ projecto àe .Constituição of
ferecido pelo GoY·erno Provisorio como vasado em moldes 
perfeitan1ente, demo-craticos e lhTJ'e.s! satisf~z.e.ndo as aspjra
ções e necessidades do paiz. e entendemos. em cni!Sequencia. 
que o maior ~P.rviço que podemos prestar á nossa Patria nest~ 
momento é converter esse projecto em lei. 

A Dictarlura. dj&se a1guem. é uma eX'J)re~sfio elegante do 
dr.spot.ismo~ e comcruanto s6 devamo~ ter applausos para um 
Governo rrue cnm f..?.nt0 criterio e tão l'levado patriotismo 
sDube dirig-ir os nep-ocios pubHcos. en1 uma quadra tão cheia 
de djfficnJdades con1o esta: todavia. como verdadeiros repre
sentantes do pai7:. temos. · con1o ma:ximo empenho e . como 
primeiro dever. pôr fim á Dict!l.dura, rporcrue a p-rimeira con
dição de felicjdade fie um povo é a sua f:.ranquillida<ic e se
gurança.. e não póde haver t.ranquillidade e seguranca SP,m 
leis e~fnhclec.id~.s. ~em uma .Ccnstftuiçã.o. (AtJoiados.) 



.. - - ·-- ... 

Entretant'O, Sr. Presidente~ artigos ha no projecto de 
Constituição. que~ attentos interesses de crdem elev~da, não 

\: podem prevalecer~ ·e subo á tribuna para justificar uma 
emP-nda que eu e alguns representantes de S. Paulo formu

·lámos aos artigos do projecto referentes á eleição presi
dencial. ... 

U~rA YOZ - · E, a emenca da .Commissão 
O SR· .ADoLPRO Gonoo - • . . emenda essa -que tenho a 

honra de submetter! á apreciar,:.ão do Congresso. 
:S.r. Pre·sidente~ a. -organização do Poder Exeautivo~ esse 

problema qne em un1 regimen verdadeiramente livre tanto 
ten1 occ.upado a atten~ão~ quer dos legi~ladores. quer dos pu
blic!·stas. foL a nosso ver, perfeftamenf.e r:es.oivido pelos digno~ 
auetore!S do proje·cto de Constituição. 

Pa:ra que a organização seja bôa, seja perfeita~ é rhist~:r 
que, ao mêsmo tempo que garanta a força do poder, garanta 
a segurança do povo~ e tal como se acha institujdo pelo pro
jecto~ pelas attribuições que lhe f.oram conferidas, e, ·finai
mente~ pela · responsabilidade claramente definida do seu 
éhefe. o Poder Executivo preenche aquellas duas condições 
que deve ter em um systema puramente democ:raUco. 

Mas. por isso n1esmo que o Poder Executivo tem attri
huicões importantes·, desde a de oppor-se com o 1.·eto ás delibe
rações do Poder I~egis1n.tivo até a <lc non1ear e demittir milha
res de funccionarios federaes. decidindo da politica interior, 
(':(\ffiO, mesmo! da exterior~ jogand-o, emfi.m, com os interesse.~ 
vitn(_)s dn. Nncão . .n eJei~ão dt) d1.~f~ cio Pod~r Executi\•r_,, rln 

· vri nw;t·(l mn;i~l rado dt\ n •mnhl ica. l'~ :1.ssumpto de 6XcepCio
na1 grn:vidarlc. que deve demandar a mai-or attenção e cui
dado p0r parte do legislador. 

Sr. Presidente .. os illustrcs auctores do projecto de Con
~t.i lu i cão inspirn.ram-s~. ~m rctacã<.Y n ele i cão presidenciaL 
nas in~it.\.lições consagradas n~ Constituição dos Estados 
Unidos da America do Norte. e comquanto! a n1eu ve:r. até 
ho.i~. a lei i'undament.al da America do Norte constitua um 
modelo de um verdadeiro codi~?O fie liha:rdades publicas. to
davi:t. nessa parte. -essa adn1iravel lei tem defeitos gravrs: 
a~re~endo :: quc nem sempre :..e pód~ a.ppiie.ar a um paiz leis 
de nn1 paiz extranho. O paiz deve viver Q.e sua propria vida~ 
tendo leis corre::pond~nt.es ás suas necessidade-s e ao estad-o 
de sua civilização. 

E o assumpto é ·grave; si uma ·dás primeiras - condi
r,ões de liberdade de um povo é que o Poder Exec~tivo seja 
ben1 constitui-do. é tambem um interesse de -ordem eleva
dissima que ·o primeiro representante da Nacão, em um go
verno derrtocratico e- representativo, seja eleito por um .sys
tema. perfeitamente legitimo: o contrario será expôr o paiz 
aos maiores. de.sastres e, mesmo~ á dissolução da união, em 
uma. Federação. . 

Pois bem: as disposições da Co!lstituição american2, 
relativas á elei~ão presidencial, constituem o resultado de 
:u.ma t.ran~ac-ção haYida n.a Convencão de Philade1.ph1a de 
1.787~ e qne não se inspirou nos verdadeiros principies. 

Os debates que se travaram no. seio dessa Convenção rc- . 
velam essa transacção . · 

J:ogo !JU~ se in~ciou o debate - si, representantes como 
-0 eminentissimo Wilson~ .suste-ntando c.Jn1 t-oda a energia 01 
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Ycrdadeiro~ principi(l::: democraticos. ·queriam· que o ·Poder 
J~xceutÍYofJ PJilallaSSe dlrt •[IIOYO - outr{)~: J•e-pr·e.sen&ant.es d~ 
estados de populae.ão pequena~ temen(lo ·que con1 esse sys
tcn1a os ~eu~ estados perdessen1 a sua influencia na eleitão 
presidenr:ial. sendo absorvidos pela elei~ão geral. oppunham- . 
s~ ·en1 nome do~ int.ere~~es federaes. ú:; idéa.;;: de \Vilson e 
r-:tÚ;t(mf.aYanl qne a cleiefio deveria ser feHa ou pP,l(J~ gover
rnc~m·es ou pe1as legislaturas <!os .estados . 

.:\ 1ue.ta. pois. e:~!. a-helereur-s,~ no s~guínte !erTenf•: 11n~ 
qof~J·iam ·n prcdominio do .ele-nwnto ~~sJ.arJnaL outr·o::: o -vr·e ~ 
dominio do clfl.nH~nt.o federaL e. depois de longos debates. 
chegaram os diverso.-- representante-s at> seguinte accordo: -
r.m cada Estado JlaYeria un1 c~orpo eleitoral especial p~u·a :1 
J'(~rerida. i!l()ição~ compo~to 1!c tanto~ tnemhr·o~ qttnn!.o:;;; 
:f:o.ssem o~ l'I'J)l'('~nn !:nn l ''-o::. rlf1.:õ:~e~ P~ü1:dns !lD Crmgrc~·-~o Fc.dera.L 

Xão obtendo. porc~m. candidato algun1 1naioria abso.Juta. 
íle vr,tos ne::::~a elejçã.o. fica1·ja á Can1ara dos re.presentanJ·~~ a 
attr·íhnirfin rle o~cDlher o Pr4?sídente dt1 Hcpublica, de enl r'!~ 
n:-: l !'('~ ,.,l_ndírbtn~ qu.f• i iYfl~~en1 J'f'll!1ir1{ ) mai.ot· lHlnlN"O ilC 
yr,tn~ . . 

.\"t'~l a f~.~ci>Hn.L ptn·~~in~ .()~~ ynf n.~ S·f•tiazn !.onutdo:3'- por· ~:;
t::u1n~. tendo a. reprcscntaç:.ão de earla Estado un1 voto . 

O primit.iYo .-.ystoma eJejtoral foi n1ais tarde n1odificado~ 
ma~ aN:~ hoje a Cnn~lit.ui<.:ão an10rirana eonsagra nqnr.lht::: 
d is.pn~icóe$ capit.aes. 

Jt:::;fas di~posic0(>·:'3. f•nm algnma~ n1odRJü.:.ncõe.-.. ftH·arn 
tr•an:-:planlailn~ par·a a lc•i fnndamr-m1al da Rt:·puhlica Arg·en
Lina. I' 1) prn.ic•d .-1 d'' 1\(\:-;~a (:on~t.it.ui(.'fin tarnhern (·~t alwlrc-c• n 
lW' :"lllo :-:y~f f•mn. 

c:om r•fft•ifn, ~1'. l 1 ('1~f: id :··nl('. pr•)u .. ;;: (}.f'f~. -\f (' .'J;) r'Jn re
f~r.·id(l pl'(l.kel n. o P .t·c~~ideni.e e •O Vice-Pr~sidnnt.e da H.e![JU
hli<~a ~~·rfin .~F-:eo1lliiltl~ pelo poYo. 1ncdiante eleição índirccta. 
r•ar·a ü Qno lun·c·r:( l! lll (·ada Estado e no Di:'tricto Federal 
(•lí.l.itore.o:: é~p~ei3PS <~In mn11ero duplo do da respectiva re
pr·r~~('lll af;fin :td Cnng·1·e:-:~o. 

~6 ~flt:í eon~idci·arlo etei f o (') candidato que tiver r(\nn ido 
sm\inria ah::;nlt1ta ,fp vnto~. f' ~i nenhum candidato obtiver 
1'=--:~a l'll:llol'Ín n Cc)l):..!'!'fl~·f:O r·lt~g·PI':'i (I Pt·r-~ir1f;'ntP nu o Yicc~
PI'fl~ id•~n h• dt·' r~nft·,ct d~ t:r·c~s · f'::tll d irlatn$ ma i:-: :-:uffra;::·ado~. 

·· I r,nflo. porc~m. nesta I)}O)t;ão. c:vla ' Estado~ como o Dis.trícto 
.·FNlPr·al. ar.~nas nm voto. 

Sr ~ Prf::idcnte. n !=;y~Lema americann tem _ _. fp·a-ve:-:. · dP.fe-
1 05. (~ t ãn g-r·ave., qnr· <l imprensa daquelle raiz diz qn e a~ 
in5t.it.nitõ0:-; r~.fi~I·t·ntr~ á r.lcic:ão presidencial cahirarn enl 
Ye~dad-eira falleneja e necessit.arn de- un1a reforn1a radicaL 

_\ histnria da:3 _;.;ueccssos p·olitie{•~ que têm-se de~rnro
ln.thl naqnellc pa.iz. d(~i;.dE' n Conveneiio de Plrí ladeiph3a~ rlr:!
m!:·,nstra ns Yieins d:l t·ombinn~·~o.. P -que n~P Ying,.,rl. eomo llà(l 
podia Yíngar. n<l pr-a.tfea. '" pen~an:1•nr0 t1n~ d0111inon os 
(·.nnst.it11int~~ . 

.\ ínstituiçã0 dP um cnr·po ~~pecía1 de eJeitorf.l~ pm·a a 
pf ,. ieãn , Jt• Ptr:-~·id r•n i(' ':' V i f•,.._)) r·:·:i d t•n t ,.. da Rf'p 11 h l ica di:1 
h)gnr an qtw ~P (h~u na .-\mt>rica do Nort.e - conYP.rtP.r esses 
~lei fin--es e rn instr·ninento5 cegos·! em Yerd.adeiTas macbinas 
na.~ 1nãos d(l:;: nartidos p<:•Iitlco~. (A.Jwiarlos .) 

. Tf>m--..:(\ nhservad 0 naqnella ·R0.p1.1blica - desrl~ qn(> f.-d 
po~! o r•m I!Xt?Cil(:ãn n ~y . .:-:= tr•ma r0n~ap:r·adn 0-m scq r.ndi~~o :fun
danwnl:Jl ,_ i f!l·(• o~ f•ldt~.ll·tt~_ r<'CPltP!I1 um man:da!o impf\ra- . 
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tivo. -de modo qne não agem ~eguudo o::; ilupulsos de .5ua 
con:5ciencia e do ~eu patriotisrno. mas de. accordo con1 o seu 
1na.ndato~ pot·quc jú ::;ão (~leitos con1 a ,missão especial de es
colher un1 ·certo e determinado candidato. (Apoiados.) · 

Entret-anto~ não foi este- o pensa111ento que dominou os 
úonst:ituintes anH·ril-ano~: es$e l>en5aJnento~ diz um con1men...; 
tador daqueHas iustitu i~~ões! foi que en1 cada Estado seriam 
eseolhid(lo:; par·a eleil.nn·s 05 ddadãos n1ai:; distinctos, os ho
mens de maior C.oüfianc;a. c se lhes diria: - Elegei o cida
dã-o n1ais tapaz para uns governar. 

Ha1niHon. e111 uns et~ldn·cs artigos que publicou logo que 
foi ·concl11 ida a obra da CnnYf:nção. ~ com n in.tu if.n de. just.ifi
cal-a pcrantl:! os l~~tados~ .aiJi.rn1ava flLh~ O:' t•ldtores pre~i
denchH~B cumpt·iriam sua devadissilna 1nissão sen1 idéa al
guma preconcebida~ ohedeeendu apc~1as aos dicta111es de sua 
constienc i a. 

Entretanto. a pratic-a demonst-rou que .os partidos polí
ticos exercem tal influencia sobre e.sse l(:.olle;;i•.t int.mm·bidn of
Jac.ialmen!..ü de ,:•=--eofh(~r ., Pr,.!:;identP. que .cada el(>.itor receb~~ 
um 111andato imverat jy,_,_ e no exercicio dess1~ rnandato não 1'az 
mais ·do que. Cl.Ullpl"ie un1a ordem recebida . 

.:\e(Te:-:ee que. como ponde1·a un1 notavel . pubiicista~ si . 
nos ·prünoh·o~ ten1pos .da Rcpublica An1ericana~ nomes . como 
I)S de \Vashington~ df~ .JohJi ;\.dan1s. de ,.Jefferso~ de !l\Iadison~ 
:.Se in1puuhanL ao paiz. 111ais tarde, com o a.uf,'TilCnto do terri
torio eolonial e eon1 (• desenvolvünento ext.raordinario da po
pu laç:.ão. ar1~ · ltr•mf>tl~ •!Jnilw-nJc~ do p r·in1CiT'{' periodo :Succcd(•
ranl-~e pol itico~ ~em notnl'irdarlc sulTiri(~nte para imr .. ~w-~e 
ao:; :;:li ffra .~·i c.•;;: .do povo. 

ne JJ'I(ld(l que nn;n 41;': , ·.]t·il··r·t~~ e~p••eiac~ pqdiu.rn e:'l~.:tlllf~l'. 
de~ enl r·1~ o:-: •lin~t·;:.;n~ candidalo:3 iÍ pr·.-•:-:idc~ncia. n ddadfi•.• qu(~ 
J·c~unis:;e mais condic;.cíf!~ para o exe1·c i cio- de~:'a f'leYada fune
ç;:!..'J. 

Sr. Pl'("~id•!nl,:.'. -o.~ i'llustt·e:; auct(n·es do pl'O.ÍN'Io aduplt~r·:un 
{ l mesm.o sysl'ema: ql.t('.m vai "ll~ger o f'r·imPiro mnr..:i:;;l r·atl•.' tia. 
Hepuhlica {! 11111 eh:itorado especial~ nos te-rn1os da lei anle
ricana. ?\las. si .-::;t,• :.:,·~ti·túa r#·nr: dad:.J tãu d~"S:ISI r·adt~:; r·c·~ul
t.ados, :;:i a. expPricnei~t ·tem clen1onstJ·ado qu e cllc é dei'c:•ituo.: 
sissin1o~ couro ô que Yarnos trasplantal-o para a nossa lcgis
Ja<;ão? 

.Alf:~m di ~;-; (1·. ~l.' • .Pr·c~:; i.flentc . .SC!f!·tmdo a ,Cctllsf.i tn h;ãc:. ~\me
J'iean:t c :3egundo (I ru·ojceto: {(tlandq . n enlúnn--randidatc• pc.Jde 
obter nu1..ioria ah~·oluta de vM,os na primeira eleicão~ n Coll
p-re·~so eseol·hPrá ,.. Pt'f":::iclie.nü~ ele P.nl.r'<' o:.:: .t.J·(::; candkla.to:-; maL3 
suffraf!·ado:::~ ·1 <'ndo nesta e~tolha cada Estado apenas 1.un vott) _-: 

Dar· ao Congr:e:;~n un1a atf ribuiç.ão tão in1portante pal'e
e<·-mn un1 sm·in v..-~J'ig·n par'a n ~0ciedade. O .Congresso rc
llllt.~-~e na CapH.al Federal. e o nTeio cn1 que ag:e. as circurn
gtaneia:-; que o c-eream .e tantos outros factos podem influir de 
tal mnd n nn an.im1.• dn~ enng;r·es:-::i sta~~ que lhes tirP-m ccnnple
tamentc a isenç-ão e a calma para ex-ercer com todo o pa
tl·j•)t.i~nw a ~ua grande rnissão. (A..poia.llos. ) 

Depois. quen1 não conhrce "~~se~ concha.Yo~. essas trans
ac~ões de ulUma hnra~ qnc se fazenl. no seio do CongrP.sso c 
que n0n1 ~empi'C se inspjram no::: legHimos interesses pn-
bUcos? · 

..:\ inda l1a poncn um D.:~p1lf:.ado hou lang:ista revelava a ~;· 
t1·m•~r.e~:,)e:5 e=--candulu~as tentadas por BnuJang-er, por occasiüo 

.... :-: 
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da eleiç~ Carnot. .n1e:3n1o no dia da eleição, com o intuito de 
obter do. Preside.ilte que fosse -eléito á pasta de Ministro da 
Guerra, e trabir, depois, as instituioões republicanas de sua. 
Patria em favor do partido realista. 

Além ·disso, -um -outro defeito tem o systema: - -sendo
o Congresso quem escolhe o Presidente, de entre os tres can
didatos n1ais votados na i Jl eleicão, póde ser escolhido justa
mente o candidato menos votado. accrescendo ainda esta· cir- · 
cumstancia grave: - nesta .esOOlha cada Estado ten1 alpena~ 
um voto~ de m-odo q!le a questão é resolvid~ P.ela. maio~ia dos 
estados. que nem sen1pre repres·enta a rnalOl"Ia ·do ele1torado 
ou da população! 

O SR. ZA..'l\I.:\ - Apoiado. 
O SR. .A.DOLPHO GoRDo - Si~ portanto, a maioria dos es

tados póde algumas yezes não representar a maioria do elei
torado do paiz, aquelle systen1a não póde ser adoptado pela . 
nossa lei fundamental, porque póde dar 1-ogar á eventualidade 
seguinte: .- ser eleito para chefe do Poder Executivo um 
candidato contra o qual se tenha manifestaáo a maioria da 
Naç.ão ! (Apoiados. ) 

0 SR. AMARO CAVALCANTI - Ten1-se dado isso muitas ve
zes nos Estados Unidos. 

O SR. -ADOLPH<J Gor'\~Do- A Commissão dos 21. examinando 
est.a parte do projecto constitucional, foi de parecer que, pre
cisava ser emendada: 1°, porqu-e o systema era artificial; 2°7 
porque o prooes~o constante· das emendas d.Jue offereci-3.: era 
o unic.o que podia affirmar verdadeiramente a união de es-
tados neste paiz. ·· · 

Sr. Presidente, a. -Go-n1mjssão considera artificial o pl'O
ces:So de eleição -do projecto constitucional, mas~ si este pro
cesso é artificial e nã.o satisfaz, n1uito mais artificial é o pro
cesso oonstanf..e da. ~cn1enda formulada pela Comn1i.ssão. 
(.4.poiados.) 

O Sn. ZAMA - . .:\.hi tem V. Ex. um apoiado meu e muito 
convencido. 

O SR. ADoLPHo Goooo - Segundo o systema proposto pela 
illustre Commis~ão: · a eleição para os cargos de Presidente e 
Vice-Pr-esidente da Republica será direeta. n1as cada Estado 
terá apenas um voto, de modo que se chamárá ás urnas o elei
torado todo do paiz~ agitar-se-á violentamente· a, opinião 
publica e~ afin~J: cada Estado fica apenas com o direito a um 
voto. 

Minas! que. tem 1nais . de 200.000 eleitores, depois de de
positar nas urnas mais de 2;00. 000 votos, fica apenas com um 
voto - isto é, fica com direito egual ao Rio Grande do Norte. 
que não tem 15.000 eleitores!' . 

Pergunto aos illustre n1embr:os da Con1n1issão dos 21 si 
este systetna não é mais artificial ainda do que o systema do 
projec.to constitu~iopal? (Apoiados e apartes.) ·. 

D1z a Comm1ssao que ·o seu processo é o_ unieo que póde 
tornar fórte o laço de união ~entre os diversos estados, porque 
é o unico que estabelece o equilíbrio entre elles, e fortalece 
o elemento feuer.al; rn:.=ts~ desde qu·e por -este processo os es
tados fic!lm com direit<Js_ ·eguaes~ não obstante a desporporcão 
de sua população e eleitorado, tendo cada um apenas um voto 

. I 
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.Póde .dar logar ao mesmo facto que o projeeto constitucional 
póde provooar, ist-o é~ póde 8.contecer que a rr~J.ioria dos es
tados, que nem sempre representa a mai<lria .do eleitorado. 
decida a questão de um modo <;Ontrario ao da maioria da 
.Nação; pód:c acontecer qure ~·eja. eleito ·primeiro magh;trado da 
Républica~ primeiro representante do paiz um candidato con
tra o voto expresso e 1nanifesto da maioria de todo 9 paizl 
(Muitos; apoiados. ) 

VozEs -Essa é que ~ a hoa disciplina. 
O SR- -4..ooLPHO GoRDo - E onde t'ica, então: o principio de 

maioria do systema representativo? 
Portanto, o processo constante da emenda formulada _pela 

Con~n::issão ten1 .mais defeitos ainda do que o do proJecto 
constitucional, e não me _parece, Sr . . Presidente, que () meio 
lembrado pela Com1nissão para melhor .firntar a · solidari-edade 
e união entre <>S divers·os estad'Os seja .esse, desde que pódt} 
e-stabelecer desharmonia entre o chefe do Estado e a maioria 
da Nação. Este systema: até~ póde ·prov·ocar a dissolução da 
União. (Apoiados e ap<:r:rtes.) · 

Não me satisfaz, pois, o projecto de Constituição, e muito 
menos o systema da Comn1issão dos 21. · 

VoZIEs - Apoiados! Tem os mesmos .defe-itos. , ' 

O SR. A.DOLPIIO GQnoo - Sr. Presidente, ·o systema que o::; 
princípios indicam seria o do suffragio directo, mas acre
<iito - e neste ponto devo declarar que não represento toda 
a minha bancada, e sim o, meu voto e o de alguns amigos, -
acredito qu-e, nas circumsta:ncias do p:aiz, este ·.systema não 
póde ser applicado'. · 

Ninguen1 ignora que uma eleição de tanta magnitude, 
de tanta · importancia como a do Presidente e do Vice-Pre
sidente qa Republica, vai agitar de um modo violentissimo o 
paiz~ dando logar a utna perturbação séria de ordem, e, mesmo 
a sérios conflictos. -

Além disso - devemos dizer as cousas· francamente eon1o 
ellas são - ·O nosso ·povo ainda não está preparado para tanto 
quanto é nec·essario, para poder desempenhar ·com todo o 
criterio e patriotismo ess.a importante funccão; e, em um paiz 
tão vasto como o nosso~ onqe a população cada vez mais se 
avoluma. pelo desenyolvin1ento da corrente inunigratoria. 
onde airi.da são tão difficeis os meios .. __ de communicac;ão7 o 
eleitorado~ sobretudo, o do interior, não póde. n1-esn1o, co

.. ·nhecer os candidatos~ de modo a escolher aquelles que. ~elas 
suas virtudes e talentos~ sejan1 os n1ais dignos de exercer 
aquelle elev"'3.do cargo. (Apartes.) . 

!Parece-me. Sr: presidente~ que o melhor systezna é ·O· que 
confia a eleição ás legis.Iaturas (}.os estados. Os 1nen1bros das 
legislaturas. os h01ne.ns escolhidos. pelos eshados para cuidar 
dos seus interesses mais importantes, são aquelles que7 pelo co
nhecimento dos Iiegocios piiblicos, pela sua posição e pela sua 
responsabilidade. estã(} ·em melhores condições de eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente da Republica. -

Ul\r SR· REPRESENT~"'TE - Este systerna tambero tem 
defeitos. · 

O SR. AnoPHO GoRDo - ~ão digo que.() systema seja per
feito. mas acredito sincerame-nte. ser o que melhor consulta 
todos o.s interesses. ' · ·· · · · · 
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Ouc.:o -tHr ... ~r •1ue- a~ 1egí$Jatura.:~ do.~ esU!dos !)Õdcin deixar 
de r(•pt·e~enlar a maior·ja do paiz. Gon1 effeito~ desde que cada 
Eslnú(l. m.• excrcicio de sua autonornia~ póde organizar a sua 
Jêgi51atur·a. como entender. de nJodo que un1. Estado ·pequeno 
póde ter un1 nun1ero de representantes locaes 1naíor de que 
tun grande ]~~tado. o·· t:yst.en1a deixaria de consultar -os jn~
ress~s da Jnaioria. 'si. prevendo já 11ypothese da organiza
rão de lcgislaturaÁ. tendo-se em vista a ~leição ·presidencial~ 
não tivesse· cu, 11n emenda que tenl1o a h0nra: de suhmetter 
ao Congresso. dt~terminado q..ue cada Estado 1 ct:l apenas tantos 
volo:: quanto~ são os :3eus representantes no Con&'lcsso .Na
cional. · 

Passo a lt-~r a err1cnda. que é bastante clara~ e ~stá conce
.lJida no5 seguintes tt>rn1os (lê) : 

. ~Os arUg·o.s •U.~ -15 c -1.6 substituam-se pclo5 .~eguíntes: 

Art. · O Pre-sidente e Vice-Pre.~ideÚJe ~e-rftc.t f:!IBit.os pela.s 
Jegi:-::latut·a do.~ estados e Illt.nücipalidadc tlo ·Distrit:f..(l Fe
deral. 

~ ·L'' (:ada· }~sl.adn c n Dist.riclo Federal t.e1·ão nu1nero J2 
YO t:.o:'i t~g·u ai ao (h_... ~cus _:·epresenl aut~~$ no Congr~sso X<t-
cionnl. · · 

§ :?." ~\ cJeic,:ãu terá logar 110 dia 1 .. do HHlill do uH.iuw 
amw do periodc.' pJ'esidencial~ reunindo-se especialinente ·rara 
1~.so a lcg:i::;latura de cada Estado e a Municipalidade do Dis
tdcto Ferleral. 

~ :~." A el~_d!:iio ~e1·:í pu1· ese1·utinio St~ei'clo. e a do Prt~:;i
dl'r!l.e l)l't:~•.·(•derá a · do Yice-Prcsident ~~~ que· ~cr<í feita em ael.u 
't)(•p.;;'iYc I 
~ · · · ·§· 4.0 ·conclnidn. a deicão1 será luxráda a acta circun1~ta1l
eia.lla. da nw::ma~ a .. ·sjgr1uda pela Mesa e pelos representantes · 
pr·(!~en te~. . 

§ 5." 10: J•e;-;rdlado da eleição serti publicado in1n1edjata
rru:nt.•-~. J>Ol" edlt<ll f.' peht irnp1·en~a. e da J:especUva ac.la ~~..n·ã(~ 
r.:xt.raJljda;;;: trc~::; et.ipia::;. assíguada~ l)ela ~Iesa~ que a.s renv~t-.lerú: 
f•~dntda ., sclJai.IH. uma ao Presidente do .Senado. oul1·a ;t :J 
:Ministro c!(• Interior e outra ao .:\rc.hivo ~aciona.l. -

Art:. Logo que o Presidente do Senado estiver de po!:3:5c: 
(h! todas as authentica~. deter1ninará o .dia p~.ra· a apuração 
üa elcitão~ que! en1 torlo o caso~ será feita dentro do pr·azo d1:~ 
noventa dias. contado~ da 1nesu1a. · . . 

~ ·L" Xo. dia deternünado~ reunido o Congresso Nacional. 
éln n1aioria .abs-oluta de seus 1nenibro5, sob a presidencia do 
P1·esidt~nt:e do Senado~ serão abertas c apuradas as - aut.hen
tica~~ e prodantt-ldo.~ Presidcnt.e c Vice-Presidente do~ Estados 
t:·nido:5 do Brazil o::: eidadãos que tiveren1 obf.jdo n1aior nu
Jnero ele votos. 

§ 2." Nesta eleit;ào. cada Estado. hern e-um o o JJist.rkt . .._._ Ft=-
d•!ral. tcrã.n t.anto:; Yotos quantos foi·cn1 os seus reprc~entant e~ 
n•) {1ongre~:5o Nacior.s.l; e es~es_ serão contados na ·apuraoão e1n 
:r:~vor do candidatü que tiver alcançado n1a!or numero de suf
tr·ag'io~ das respecth~as 1egislaturas e ·da ln.unicipalid:vf~~ do 
Di~fricto Fedet·al. 

~ :3.0 .A apuratão será feita en1 uma .só sessão! não . po
dendo os rnenlbros do Congresso retirar-se. antes de concluida~ 
pn.ra o que ser5.0 tomad!ls as medidas convenientes. 

§ ~-o Conclui da · a apuração~ será la'--rada acta ch~cun1-
.sf anciada da. sessão~ assignada pela Mesa do Congresso c pelo5 
rt;prcs~n~anles presente~. 
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§ 5.'' O re3uliado du apura~Jão s-erú. hnmcui_a.ltuncnte Pl}
liEcauo vor edital c pela imprensa. c da rc"Specllv:r, al3t.M. ::e_J.~tú 
cxtn..,hida:; cinco cüpia~. a:;signada:~ pela. Mesa. que a.3 renit.r{
f.crü ao l'resideutc ·~ Vii.~t~-Jh·e~idente eleitos, i.Í.:; ~ec.re.taria8 · d•.a 
::3-cnado c ua Gama~·a. f! ao Arf.iili,·u Nacional . 

.Sala da~ se:;sõe~, :.>0 de dezembro de 1890. - Adolplto 
Uordtj. - Paulino Carlo:~. - Jh.o·sa. ·- ~~fm·aes e Barros. -
Bodolpho .. Miranda.» 

Sr. Prcsidcnl.c. u lJL'Ocesso constante desta muenua é '-' 
· ql.H.~ n1e parece 1nelhot· para urna eleição desta ·natureza:· ú~ 
membros da:.~ legi5laturas locae:; nft.o ~.ão eleitos esp~cial
rnen.tc para de.~·el' v Presidente -c. YiCI:!-P.r·e='idcnle da Hepu
:blica. n1as par:.t tratar do:; intert~S8es mais in1porta:1tcs do . l~
tado.· de modo tfLW não. estão nas c-ondicõcs de um c-ollegiu cs
J!I!ciahnente incumbiq:o JaqueJia cleic_:ão~ e antes são os 1.nai:: 
diga(•~ e cOnlJH.'t.-f:nte:-: !·'PJH·es.~nkult.es do E~ta.d.o para _cscolh~r. 
~Je enl r·, _~ lndt•::; ' ··:-; t'anunJ.atc~~. o qw_• 1nel1Inr pos~a ~c1·vn· 1) J.>UlZ . 
. \cerese-e QUl'. não fnnécionando · todos cn1 um mesmo logar, 
rnas ~~-ada l'l~IH'esenta~:ãü t.•m seu rt~svecUvo· E:;tado~ t~~JH o:::. re
}Jre:;enta.nf..t~.s rnais cahna. c isenção de csiJirüo c estão Jne
nos sujeitos ii-s t.ransac.çõcs c conehaso~ . . 

E J:.tara P\·itm· '' inconveniente grave de <!e:Hla E~l.ado f4Jr·
rmu· a ~ua lPg-islal.ura j:~ com o pensan:'.lcnto de 1m.· :gt·ande nu
nH~rt• fie.~ Yoto-:; • . pod~_•tHf~", um Eé.~()O n1enot ter maior· nunwrn 
,Je YOI· •:-:: que lllll mahll'. dcf.,~rmina a. emenda t{W.:. ac' mrudidai.•J 
~lllf~ obt.iYer· mait_,t·ia. de votos no Congresso local :::erã•.1 -c(•n
l.ad•J~ tant.o~ Yofn:-_; qtHUJtn~ ·tt:'m esse Estado no Con0T(":::~o ·Na
cicma.I . 

.Fic·a a:;:.:;illJ ~~~nú:a;:.;•.·ado f.l pr:inci]>ic.t da 1naio.da. 
:\à1.1 dig-u. Sr. Prcsid,:.!ntl'. que esfP systen1a seja verl'eito. 

111a::-: HJ•~ pa.r·ece que. ~~nf..rt~ o .~ystcma do projecLo de ·Constif:.ui
~;fiü. •.·nt._,.,~ (' pt·ol.'f.~:-:::;<..1. indie::vfo ]Jda Connnissão d(ls :!1 ~ e o sul'- . 
rr•;_t; .. :'ÍII di,., .•. , n ... l'j)JI'Illla que :;ul.nnet.ft) á aprcc.iac;ão do Con- -
;.:·t·•~:-:~u ,~ a qtw t.-J'f,~t·f•t.·t~ rnai~ gar·antia~. · 

J ,,.,.,I dedat·:.u·. p(H~~~Ill. quê ~i pnt· at:a:;o a 1naior:ia do c:~~~·
;.!'J'P:-':O:t • r•·.kilar· a t _•mc~n•ln ... enl.ão Yotar·ei JJela. cm,!nda offer·c~
dda .ru.•l1l ~~-•• Julio d1~ Cast.illtn!'j (.:1J.wiados). f1lle estaheleee o 
~rJI'I'r·nt.::-·i•.J diJ·ed.o. (JtuUo bem,_: ·u1.uüo bem .. ) 

u St:. FnEIYr::mcw Boltc:tEs - .:\h L sim. 
O ~Jt. ~\L~~ •LPao GüiUH.l - ~uh i. ü. t dbuun. ~t·. · Pn~sident .. ~. 

afirn de~ 1r1•· dfJ!llOJ'ar· " tcrnpo e~tl'icl.amentc · ncee~='ari(' pa;l'a: 
.ÍH:'I.ifi1·:n·. C:(I!Jl ~ucdnla :::: eon~id~~ r·:u.:-üe-;~ a e1ncnda que li e q-ue 
" .. ,,u ~-4'IJII!ll•·r· ü. :\[e:::a.. · 

Fil-o t'~ de$(.'•) dc.t l..ribun.a e~lando . eonv~neidt) de q_Ut'~ n 
1 :ungrP:-::o:"c' l111naJ·á (• a:-::;u1npf..o na con~idera«::-fio que rnerece. 
purqu•·· 11 a ~~tunpt.' ~~ ,!:;'I'H.Ye. e lemo:-; u e~tricf..D dever de bcnt 
l't!:;uJYt..•r a qu(~~lão~ :1 l'im· de dotarrnos o pajz com uma b{Hl 
Cc:ms1.it.llif~ão. · 

:\. c:,~n:-:tituic;.ãt.t de nn1 povtJ . exerce a n1ais decisiva in
J:uenda ~ohr(~ o~ seus destino::; (.:.l.luitos apoiádo.<;) : para qu .. 
nrn po,·:.l pt:t:-:':o;c.t Yiyer fel. i~ c prosJ?ero: .e ·preciso que viva ií 
~t:•rnbra. _r!._• ·Jun -c.od:gu pohlwo. q~1e~ 1nspu·apd9-sc em. principio~ 
v.-~rdarlen:anwn te hheraes~ sabsfac::a a mmorm da vontade na
cional. (Jl?âtos apoiados_: m.u-ito ben1,.) 

Só nestas condições. Sr. P1·esidente. só co1n uma Consti-
1.nição 3:3:3lll1 feita. ~~ (Jlli~· a flOS='a "Patria, ·aproveitando as ooran
dcs fm·c::as naturac~ . dc quc . dispõe~ poderá at.tingir. {t }n·ospcri-

&; 
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d;tde~ ~i. grà.hdcza é gloi:ia a que tém dii~eiiõ. (.:.lluito bem_: 
niüito bent. O v1·ailor é cu1npr-im.eriúii:lo por 1úuitos Sr~;. re
preséntai~tes.) . ·· : 

São lidas. apoiadas e entr;.am ~onjunlamcnte en1 discussão 
as seguintes · 

Emendas 

Ao arL 40, § 1° 
• 

substituãm-se as palavras -· pelos tres ultiinôs ani.tós dó 
pê:Fíódo 13re.sidericial - pelas seoo-Uintes: - no nltin1o· nnno do 
perieàd preside:riêial. -· A.dálphó Gordo e outros. 

Aos arts. _44, 45 e 46 

· - .SubstitLiain-se pelos seguintes: 
--i1'L O P1;esid_erite e. ~Zi ce-)?resídepte_serão eleito·s pelas 

legislaturas dos estados _e municipalidàde do Districto Federal. 
.. . § _1:0 _ Cada Esta~ o e_ 9 .. Districto Federal terão nume.ro de 

''otos egual ao de .se.us representantes no Congresso Nac1ona:l. 
. · ~ ~-o .:\ êle_ição terá Jogar no dia 1 de maio do . ultimo 

aano do_ periq~-o presi-dencial~. reunindo-se especialmente para 
isso a- legislatura de cada Estado e a municipalidade· do Dis
trictô :Fecterái. 

§ 3.0 
.:\ eleü~ão será .p0r escrutínio secreto e a do Presiden

t_c•. pr~eederâ a do Viee-Presiderite:o que será feita erri aeto' suc-
cessiyo~ ... . . . . . . . . · . 

. § 4.0 Ooneluida a eleição~ será: JairTada a acta: circumstan
< ci-ada da 1nes·ma. assignada- pe!a. Mesa e· pelos representantes 

presentes. · · 
.. _ § 5.0 O resultado da e_leição será publicado irnmediata

mr:nte por edital e pela imprensa~ e da respectiva ácta serão 
extrahjdas tres cópias, assignadas peia Mesa~ que as remetterá~ 
f<:chad~s e selladas~ umri.· a:o Presidente do Senado, outra ao· 
l\iinjstro do Interior e outra ao .Archivo NacionaL 

Art. Logo que' o Presidente- do Senado' 'estiver de posse 
de todas as aú.thentiéas~ dêtermin·árá o' dia pará apuraoão da 
eleição~ que,- ern todo o caso·~ ser~í feita denti·o do prazo de· ilo-
venta dia:s .. conta:dos da mesma. . 
· ~ Lo No dja dete1·n1h1ado~ reunido o Co1_1gresso. Nacion3J 
0rn maioria absoluta de seus r.1embros. sob. a presiclé.ncia do 
Plesidente do Senado·; serão a-b~das e a_i:ruradas as authcnticas~ 
e- proclamados Presidente e vjce-Presidentc do3 Estados Unidos 
(}:;. Brazii os cidadãos q~:·.=- tivercnJ. obtido maior numero de 
Yotos. 

~· 2.0 ~e.sta elc!i~ã(•. càda Estado. bern como- o Districto l11e
dcraf~ terão tantos· ·~·_citqs~ _qua11f:os foTem ás :Seus répre·sénú~.n
fes no Congresso Nacional: e· estes serão contados na apuração 
e::ú. favor do c"andidiltO que ii-\:-.er alcançado maior numero de 
suffràgios das resp·ectiva-s legislaturas e da municir)alidade 
do Districfo Federal. 

§· 3.0 A apuraç-.flo se}"á_ fejfa em :tnria só ses·sãó~ qão po
dendo os n1en'!bro~ do Congresso retirar.:..se antes de eonclUida, 
i)ara o· que sert'i6' t-oriiàdás as medida-s cortve'Iiieiités: 

: 



§ 4.ó boííciüiéiã ã 'apÜráÇ_ão, serâ iãvrâdá acta. 2.lr~umstã:ii.j 
9}~-q~_.d~ .. ~~?s~g, .. ~s~iQYada pela: 1\iesa do Congresso e pelos re
presentantes P.r~senles-,., .· . , .... -. _ .. . . . _ ~ .. ._ .. _ .... _ .. . _ . , . 

. ~ 5.0 o. resultado da apuracão será immediatamente publi
ê*!Io-por ~ditai ~ pela. impreii.s~,,. é 4a. ~espeÇtivá_à.c_tâ serã.o_ e~.:. 
t:dthWa.s ei~có,_pppiá~, assignaàas- pela 1\le.sa;. qp.~ as_.remet
ter~i... ào r-residente e Vice:.:.:Presiderite ~eleitos, ás secretarias 
&o Seziàüo e aà Câmáí;a B ao_ Arclíivô NáciôiíàL 
.. Sttia dâs sáSsões; 30 cie dézémJ:iro ile 1.S9d.: ~ Ãdblplio 

floii!.o . . -.- .Pâúlinb Cci1·los~ -·· -· .Jliása: -· Jlóráes e Bài'rós . ..:..:__ 
R.odolpho ~1i1·an"da . 

. o Sr. Amaro Cavalcanti (AttenÇão) .:.::.:...:. Sr~ Presidente. 
v"enho dizer poucas palavr-aS SOJ:rre à }·mpOJ:tante qties:ãó dâ 
eleicão prc_sidcncint .ponto que~ a meu ver; se ávárttajn. a_ tôdos 
os. demais que se acham coinprehendidtis na secção 2a do pro.:. 
j ecto de Consti.tuiçã_o ~ . ·· .. 
. ; __ . ~~o (~ . a_rrrtm-eira, vez~. S:r:. Pres·i.dente~ que ri6 sy~tem~, fê:.. 
derativo _ se .. nota a ddsvánt~ge.m fnndamen.tal d~ havér graii:. 
des e pequenos estados federados. E' lição d~ _Histori.~ é ô 
:C-aGt.Q dv, _e:x:p_e.rimcirr; que; desde q_ue se .trala .de tomàr me
qjq~S: ·qp_e .affectarn 6 tntere·sse g-eral~ ôs grandes estados Pt9:.. 
curam .. scmprei ou que taes medidas. sejam ao: seu- sabor . ~ in:. 
ter esse .Pecvliar. .ou ... então: qUe ellas de modo algum devam 
ou pos$a,m ser adopt.ild~s ... ;. . . . . 
_ .. .Assirrt é~ .Sr:~ Peesident.e. que~ tratando-se da impqr.fnnte 

questão da cleiçã_o do primeiro ma~istrado da Iléptihlic:Í, 
quando na disc_u~~~o., p:a , C.onst~tui,cão._ .allJ~r_ic;:tna _p:roc~rara_m 
os seus auctores adoptar un1 syst.cma CI11 que. o~· pequ_enos n'~o 
fq~;S.cm._ por assjm drzer; absorvidos pela prepotencüi dos 
grandes ... 

# • .. ' • "· , • ..... - : . -.., .... .. .; ~ , • ~ •• 

O SR: ZA:\!A ..:.:.::... Isso é lei natura]. 
. . G _SR. A:MARO C~~YALé:~~T~ . ---· • -~: surgia desde logo a mes~a 

!J_ifficulqaçiÇ qu c .o.r~ ~ppar.e_ce -ehtr~ nós! E' pre0iso notar: na:. 
qr:.el_l~~ gr,a:nd~. R_epu_}Jlica, _J3ntão. composta de 13 . estados, s9:. 
1ncnte tres destes poderiam reclamar para si o titulo de gran.:. 
dos ;estados - Virg-in1a~ l\fassachussets e Pennsylvania. e 
;~i.rid~~. é)~.reçJsô _âizqi~ôj·. ~r:inde~ .i:e.l~tl.\;an_iéiite á ép_ocha, ~pprqu.e 
:o:iJ um delles -- Vü·g1n1a: <:-:7-:~tJ-.Iitta _1. 000. QOO. de. hab1 tantes; 
·OS mais_ ti11ham. -_-- _)\fassacl:].uss~ts .... 450 .. 0{)0; __ Penn~y]yania 
.}00 .iOOO, Nova,.. York. 300. 000 .. e nos· restantes a populaçatr era. 
jnferinr a 200.000 I1abitantes. 
. . . E'. pois~ verdade; .coin_o bem dissê o m~u ijobr_e .. côlie~ 
que.~tt:.tba de preccder·-:-me nâ 'trihana; qüê Çlepois de exgqtt_ai}_0_5 
todos os .n1eios d~ di.scnssâl!: .t.odns os êxped_ientes. Pt:àticôs 
para che!!ar a uma concili::tçãn. satisfáctoriá~ '\;erificóu-se que, 
na bypoJhese . . n.ã.o _se .Pn.dia .c~eg~r, a 11,m s~·stema. capaz de 
har·rrirrrdzar dcfinlt.ivamente o d?reifo dá~ entidades - esta
dos - com a pretenção süstenta:da aà ±nâiorjà;. da populaçã-o. 

M2-=~ -no.r f~1.iz àÇ;1~ô:. ~ntrt8 .. __ $i~.:. ,P-r~csid.enic~ todos tiri_hàn_, 
o.~ olhos fitos_ ~ín um. ho:n)em:~ ClJLTim rnesn1o vulto! que pàm 
;;Iles rÃl_)T~~P.rita~·?-, ~- ,.:r;làfr_tc;>.t.i~tqQ; ~á .. N~.cão .. o~ . está,r:·_ _ • . ~· 
por conseguinte ... conf1..ar:am .~11}. que_ .o dQfeJ f o . do systema ado
pJ ado nara a .eleiç?lo. présicJ?.~ciªl·. -~r-.rja çorrig:irlo p~l~ é~evâç.ão 
do caracter. pelo tatrf.cilismo provado d(l .. çicJa.d.~o .. elei.td . . ...... . 

Era o nome de Washington; que todôs tinham nos Iabibs~. 



N·u a fi_g·•Jl'a de \Vasl!ing·to~ que todos Yi5aYam nu p_residencia 
da HeptÍblica. 

E assin1~ na prírneira el~it.:ão de '1789 e na :.cgunda eleição 
4Je 179:L 11ão 1'•jra logo na pratica notado o profundo defeito. 
t:Jue :1s disposi'.:V(!S constil ueio11aes havian1 eonsag1·ado; mas~ 
já na 3:• elci'::ãu de 1"7~6~ . •quanclu \Yashington recusou~ e.rn 
·JJOnle do::; p;:ineipio;-:; repnblieai1(•5~ a 1.una_. terceira reeleíção~ 
e 'foi aht:>rta cmnpanha entre doi~ candidatos dífferente:5~ 
:!.ttn•esentados llt~lP::' pa1.·1.ido:; )JO li tieo:;: ~Pm eu~to se verifico a 
(IUC a llypothe~,_. da Constjfujc,:ITo de~ por:,_um eldtor·ado especiai. 
obter. ou l'll·.~~.::ar a uma IJ 11.'1lllll.' 1':0:1'1 illia ~Jo eanuidato pre:':'iden
daL era~ na ·pr:llkn. mn m;- i o 1mprr•fie~tn~ um proeesso con- · 
denmaY•:Ol pdu~ I'P:O:Illtadu~. 

De::de e~~e h·rnpo i.: q11e (1;;:" eleit•.tJ'e:-: fonun e :::ãn eleito::. 
o~,;OD1 o cotniYr·ornj~:'·.) f'ornval dt· Yol.ar •·nt c:andidn to determinado 
'-'~ por con~·~g·uüJI.l'~ f~:tls.-!ado fica t(l! alm~nte o fim que tiverent 
.enl Yi:3ta os audor.·e:: da Con:-;tiluü;fio. ·~staheh!eendo um eleito
rado c·spt.~dal. co1no Ü!~ldo nu1 íor criterio. maior eapacidade 
,1Jara escolher un1 cidadão, bem. qualificado~ aeima das facções 
partidaria::::~ par::1. o alto 'ti:trgo de Chefe do Execut:iYo e da. 
~acfío. 

Con1 effeito~ o que 5e passa pre~enternente na Norte Ame
Tiea é o ~·eguintc: a C.(•nYentão nacional dos partidos Re.pu
J:Iliet1,UO e J.kmcwJ'ara (out1·'ora J::"t:deralista e Rcpublic.ano). re
·linida no nwz di~ junho (\U jnl hc1 do anno em que se ten1 d.o 
proeed~~r ~~ (dt•iç;iio p!~e:3ideneial. dcsig·na~ por· votação, quae~ 
so,!am os seu~ candidatos para u~ Jogares de Pre:=:idente c Vice
Pr-e~idenle. 

t):)r Sn.. tP"EPl<ESE~·l'A:-.:·J'E - Em 1)lataforn1a. 
O SH. ~.\.).J.AHO CAVALGA:\ TI - E desde então~ na plaÚt

f•_:nna. na jmprensa. por todos os Inodos·~ são taes nomes im
vosl.os~ sen! onl!·a liberdade para cada urn dos lados poliUco::;~ 
s(·não n de Y()Üt!.' en1 um desses nom1~.s. · 

Si querei:-: saber· quanto naquelle paiz~ en1 g·cral~ e na 
IJpiniã o de todc·~ o~ e:::c.riptores: se ten1 desacreditado seme
lhante ·systcllW~ 10cle indi3tictal1l('llte .quanto a r-E'.speito se 
Lem publicado-

. Ajnda h a poueos dia~, lia' eu: nas · pag·inas que Br:n.;c. 
(•f.:.criptor ing:]ez, •~:Sc.reveu. áccrca da. eleição presidenciaL en1 

=dias de-,:~ anno pa~~adG. este cone,eito: · ~~·.: 

« Xenhu1n plc.tno~ dizia eile, da Con~tituição arnericu.ua 
dt·~:ncnUu tiio :11JJ~u·~·amente u:; ::;eus auctores. cotno a fórma 
eon:;:agTa{la ;para a efciçãc1 preside.ncial; os eleitores são n1eros 
'})Ortadores de c1I<tpa~: nãD se cogita do saber ou crit.erio da 
p,~~.r::::onalidade dü eleitor~ rnas pura e sin1plesn1entc do cun
did:lto que. ~i: Convenc:::ão :Nacional indicou.» 

lJ::.vr SH. REPI'lESEXT~\XTE -· !.E:rn tod<;t a parte é assj m. 
O 8H • .A:\L-\Ro CAVALC~\~Tr - Ora: senhores. si esse sys

h·ma len1 proYado tão 1nal~ en1 un·Ja nação livre: con1o a 
1 ~njão An1e1·icana~ em un1 povo ()nde o que rege soberanan1ente 
·~m todas as relações publicas é a opinião publica; si lá, du
J·ante 111~1 seculo de e~-periencias, elle tem servido apenas 
r•ara deí110nstrar a sua hn:prestabilidade: não é de adm.irar 
que nós outros, que nos constituimos no n1omento actua1, serr1 
tc1·mos ain·da educação politica feita ... 



uM SR. =RiEPRESENTANTE - . Temo~ n1áis r.riferio paro 
e5colher. · 

O SR. Al\l:\RO CAV.ALCA~Tl - ••• {Restat p1·obandwrn.) ..• · 
não é de adn1ir-ar que nós~ que não temos essa ·(lpinião pu
hl~ca firn1e e conscienciosa~ nem educação popular h<l.~t.ante. 
não o queiramos estabelecer .. para nii.o c.hegartnos :1os mcs-

: r fiOS ou a pcores resultados. 
Xão precisa~ia repetil-o. porque cada un1 de. vós ·o sn.ht:". 

!\a pratica~ nen1 ao n1enos este systen1a ten1 dado como resul
tado, que os pr-esidentes da Republica represent.cn1 á 111aioria. 
dn · r.'l~if orado popular. · Varios pr·e:=:;iclente.s eleito::;. q uc ft;n, 
n. ::P11 favor·. bern se v•;.! a maiDria. do eleito~ado ~~spcciaL 
quando se de.sdobra este en1 eleitoradü popular~ vedfica-sP 
íJII(' re.prcscntanl apenas grandes n1jnoria~~ ás vezes n1enc's 
d:! rnci~Hh.~ do vMo popular. 

Cil :11'-Yns-ei .Lincoln~ 1:,or exe1nplo~ que t.eye 180 Yoto:=; 
r·.,.ml ra. ·t~:;, do eleHorarlo: C~JWCi-nl: ent.ret~nto~ aqu01.1Ps 180 
ynfo~ "'~Pr·~~Pnhlvam T11P.nr.s da. rnef-arle do. elr~itorndo ptapu
lar . 

.. Antes de Lincüln, outro .. -; havi:un ~ido eleitos com. minnrht. 
0 ma.is rccenten1ente tivemos :- Haynes~ e.lcito em -LS.7G c~mn 
no I aYcl 111 in'ori-a cont.r·a . . seu iCOI11lpet.i•dor Tilden ~ JI-arrisson. 
lltte aet.ualmente oceupa a .presidencia da Repuhliea. foi eleit··· 
.-•m J 888 com 195.000 vnf.os rl'•:' minnria contra :::eu ~~on1petidoe 
(:1 f•Yelanr.L · 

~en hnre~. o adoptar-se~ t:·Omr, ~y~l.en1a para no~:=:a Cnn~t.i
Ir lirJ.•\ e~:::.P: q w~ 5abidan1ente (y inr.a.pnz de as~~~;;nrar ao pri
rn.-;irn n1a.g·i:::.tradl) da RepubUca _1.una eloição que ~cja a ex
lH·e~~ã.o dn. Yon1 a de nacional~ i!, a meu Yer~ commeUt-1· un1 
~J'::l.YC êl'l'O· 
· Temo~ a ~x:perieneia feita. e feita no poyo mais ljyre que · 
ennhecemos. 

A' vista disto~ senhores do Congresso, quando. na Conl
nli~·são Especial dos 21~ se tratou de procurar un1 out.ro s~ste
ma que fos&e de maior ace.rto. 1'ui um dos, que Yotaram .pela 
en1enda rlo projecf.o ne~~e. s~ntido. Declaro-vos de. ante 1não: 
não descDnheeo a objecção que se :faz ao substií.ur·i.yo da COin
lni:;~ão~ objecção que ha pouco fcd produzi-da neF;t.~ .. trjbuna de 
qu0~ rnuitas ycz~s~ a n1aioria dos t?sf·.arlo:; significar~. a n1inorht: 
d(' Yoto nacional que o Presid(~nJn deve representar. Estou cl;:· 
~;~;rfeit.o accoNlo- -:\Ia~. antes de tudo. importa 110nde-t'êlr que o 
!-'y~tema- do projec.to rle Con~titnioão c.hega ao n10smo re~ml-
1 ado, por meios n1ais tortnnsos. P para. desde lngo. acccnt.ua1.· 
0~te ont.ro syst.ema (JUC ~-aba de ~c.r lido p(•Jo Sr. ;\.dolpho 
Gordn. parlecc dn eg:ual defeito. 

Emqnanf.o o projPcto ~i~ {Jo.n~tlf:ni(:ão e:-:Lahcleee q11.e o 
pif~i!orado J)('Pl~lar dcsig:ria1·ú o d1-"itorado ~~:=;pP.cial. que tem de 
eiC'ger o Pr·e:=;irlcnte da Hepuhlica. 0~te 11ltin1o r·~Jahelt~CP n1ai~ : 
1lm :3'' g·r·;'io (lr. elriç:ão ~~ na.rla ·ma i:::. I~to é-. prnpõe que as · 
;-;,::;sen1b1t~a~ · h·~ds!al.ivas dos d ·iffel~en I cs ~~sí.aflos. eonsf. it uinflo 
nn1 prünrirn Í:leitnrado. elejan1 o eleitorado c~pecial. r este 
•'!l~ja o Prrsiden1:e da H.cpublica. 

Vede bem. senhores, que na base o defeito é o mesrno. Si 
a populac.ão que tiver eleito essas assembléas legislativas, que· 
ha,iam de eleger o eleitorado especial para o ·Presidente da 
Republica~ for a de estados· de minorias populares: u consi .... 
quencia final será inevitaveln1ente identica. 
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Di~,os a~ cons~$, P<?r factp~: ~P.P.~:Q~;ppo~ ,qu~ JJ ·Rio· 
Grande do Norf.e. Parahyba, Pit nhy. Sergipe, Ama7on~§ ~ PP-:
tro~ cslndos pouc9 populosos:- votam todos ~ accord~mente em fll('.Í fores para suffragar a um s6 nome . com'o . candidato 
pr~sidenciat. . . · · · · · · · · · · · · 

F~5c accordo de Yisfn.s cn1 favor de um só candidato le
vará de vencida·. ~em duvida. o-~ ' canrlirlalos : diversos . . dos 
~!_:.fados mais popplQsp$. CJ.>lnQ S. Pnuto. 1\linns. Rio de .Janeiro. 
~te.~ .~te. :· · · 

O ~R. SERZ'F,:DELLo - Ha de ser difficil. 
~ ... . .... -. . . . ... ' " . ~ - . ... . .. . . 

. Q SR. AMARO CAVAt.CANn - Em todo o cnso. scnh('res. 
é coúsa possivet. ·e. sí isto ·sé der. o numero dos elcHorc· .. cs
T>r.ciaps f]ps àh~rrêqs e~fados . reunidos ·imp.or'tnrá em tÚna mi
riOl·ia. que elea:e o Presicl~n f e na Rcpuhlica: poronc a ha~c elei
tora) das a~sembléas legishtivas será. nnrriericamente. infe
rior ' á . àessá~.; . 'oufràs ponnhúiões 'ou 'P.sf'a'flós venci tios . . 

. Port~rifo . . esta queslãQ · ~~- ~heg~rmos .. çi pi-ecisao matQ~
·matiea iie qúc o r~~nrésenfanfe do pa!z·. dip-o o chefe do Pqq~r 
E~ecufivq~ r.epres~nt ~ scmnre a somm::~. ab$Oh1la da vontacif~ 
nnéirin~r~ . expr~$~à pelo· elcHClr.~úio ·poi;n11ar~ é. -in11 ito de$ejaye1. 
se"r.ia. n1esmo . . a mais deseiavel. . na praticá~ ·nias haveis de 
êon}hr qÚe ·ncnhnlll Õ0~ ~V:stemas .. nerl1 ' () ' consa~rad6 rio prO.:... 
j~cf.r, .dP. n'nc:sa Con~tHúfçãÕ. · f.rari$ladádcl daque11e~ dos · E~tadf1s
Unidos da· N nrte A mP.rica. nem o apre~en tado pe1o meu fllustr~ 
colle~n. o Sr. ~\nolnho GQrdo. Aue tem simplesmente a des
~ra.ntag:em ele aug-n1enfár.· ma1s ün1 cleifor~úJo intcrmer1io. se
r!~m cap·azes de · Iev~:p:~no~··a essa e~-})rêssao d~ ~na~oria pr9-:-
~~rad~ ~ · · · · · · · ·· · ·- - · · ·· ~ ·· · · · · · ·· · · · · 

O Sr.. BADAP.6 - Entreguemos a eleição de Presidente ao 
Congresso Nacional. · -- ' · · · · · · · ~ · ·· · · · · 

O ·sn. -~ ~.:\Rf'l C.~:v,.l\r .. c:~NT.I - Esta hypothes~ de entr.egar
rno!? . a cleicãp. do PresiàP.nf.e da República . ao Cáhgresso' Na
Çional paroceria. sopr.etl]do pelá-· simplicidade do seu processo. 
;i prin:r.ira ·ri ;:{a. ;iccejt.avP.l; e ·até· ri1esn1o ·teremos de nrati~ 
c~.l~a f1enfro de pm1Cos· (11as. · ·· · · · · · · · · · · · · 
- . ~fas! corp(1 regra or.(jfna~ia. não: porque. !lO SY.$t.ema fe
q~rat.iyo; ·t:1 fündati1ental · o · pt:>inciT)i'{) da iDp~·nendencia dos 
p~deres; elJes s~ constifu~ri1, não só ·independepf.es · pas : ~sphe
r:ts da a ~ção pronr:ia. corno: aipda~· nara servirem dé contra.
P~~ps est~y~is. rec!P.~oco~. ·pa' ~an·l~ Ü''!;! ç?. ó ··e salvágriar.da das 
Iiberà~(i~;:; puhH~as - ~ pti:varlas pq ciqnrH~o. · ·· · · .. · · · · 

~~$im! · pqi~, ~ hyntithé~e oe continuar. a eleição a ser 
feita· nelo- Cnrici'res·sn deve ser ' fenêllfda. :P11r'qne· tornaria . o 
I-'re~1dP.nt~ da Rç~nul;llica. un:t a~~'llfe. · urii· instrumento. tah·ei~ 
da fa·~ção · qo · Cong~esso que·· o- el~geS?~e. .. · · 
~ ~ .' . . . . . . . . . . . ·. ~ . . . . . 

VozEs - Não apoiado. ... . .... 

O 8R· AMA'fW ÇAY,ATA":AX::q -.. Compreq~ndei-:~e bem. O çme 
~cabo àe di~~r não e~clu~· a " 1ly,pqthe~e d~ um momento' extrâ
ord1nario como . o presetife. em ·,~ü0. ·e;ste.' é e . 'de·da ser o mero 
l~~Himq: n~o exclu~ n. hypqthes-e dq. ·auando ·entr.e os 'candi
datos ~p~es~ntado~ ~- in:~~~iç,Ie-qCia· n~n'Qtirh po_ssa ol;ter · à in~io-: 
f~~ .. ~~i~'i~a · p·or ~ei. 'q ·congt.es59·"da Naçãp s~ pronunciar a · ~~te 
re§u~Ho.: "cmnp_ ~liás ~stã ' c~:>Ii~ªgr~:do ria nossa·· ~ . eri:i' outr~s 
constituições~··- - ~ ~·,.;... --~ .· .. - ~·-~ ., ..... .... .... ~ ,,J - -~ •• • ~ •••·• , • v ·. ' . 
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1\fas, como norma como meio normal, seria tornar um 

podér ··publico; o·· Ex~uthi-o~~ que deve· ... ser· tãô ' 'indei:;eridente 
c~1mo os demais, virf.ualmente subordinado ao Poder L'eg'islâ.:. 
t·~VQ. (Jt;f~âto~ appiatlo.$.) · · 

E! o que en:Sinam os .escr-iptor.es que tratar.n da mat~r.ia. 
E~ -~ intuitivo que istO. - seria · for.mar Q padamentar.ismo na 
suã mais aJt.a expre5Jsão, porquP-. ·af.é. tor-naria a exi~tencia do 
prnnrir.: chefe do Estado dependente do votQ e da· vontade dó 
par1ar!lento... · ·· · · ·· 

Não; esta questão da inrJependencia dos uoderes, em qne 
ent.r-el. Fe~ponnP.pdp ao an~rf.~ do · -nobre Deputado Sr. Badar6~ 
é funnamenfal no ~y:::tema federativo~ · · · · · 

. }\;}io quP.rO '_o PociP.r Ex~cut.ivo SllhOr-àinado a ouf.ro. por.-:
que :. não ·podP.ria ~r.vir cie ·cn11traforte . . à e resiste.ncia. · ou 
c:ontra-peso aos ~xcessos . dç poder que o eleg-e~se. · : · 

Con~e~6 los~ A ~!~O -.-. V. ~~~ c~art;1a f~~c~~ {~ ma:ior~a dq 

O Sn- A~rARO CAVALCAt-.""TI - A''s vezes essa maioria vem 
d,~ · um · sfn1ples conchavo, ob~: de · ~ma facção · e nada mais . .. . 

Conf l'núo. Sr. Pre~iõPnfe. VêPm m; Sr.~. m~mbro~ rlo Cor.t
~TP.~so que, Si n~m O sy~f.ema anrmfatio. pplQ ;.prn1P.~fo liP. f!nns~ 
titu~r-fio. nem ::r~uell~ rm~ R~ nronõ~. conin o ~nb~fitutivn :lOT'e
Rf.mtaõn li à pnncn ·rH~10 nrndnr qti~ me pr~cenén. sãn· c~n~zes ~ie 
lElva-r n. e~~a exnr~~~fio r(\nl õa m:tinrin. cnmn ~!\· de~eia. resta 
prnc11r.ar l.1m t.erceiro ~ysf P.m~. Qn~l deve ~er? ~:ti~terri dnns_ a 
esco1hPr. - existe n tia ~"TnPll0~ r1a r.nmmissão ~m que ,~otci, 
e exic:-fP. nnt.rn. crnc 11:ln fni votncln ainda· · . · 

Um r1P.c:fp~ õon~. ~y::::temrts deve ser ·o prefeririA· On cntre
gue-:~e. á ·?Var.ãn Çl õ~rcHn nlrno (\_ e~r.!n·sh·0 oe d1zP-r ··por todas 
as ·suas bo.ccas aur.todzadas. p~!o. . suffragio popular ... . . ' . . . . - . 

O Sa. JosÉ A'rELTNo - Não apoiado. 
6 SR. Al\rAnn C:\VAT.c~·rl\!I - ••• nelo vnfo. directo do eleit.o

racio anPm é o PresirlPnfe rla · RÃnuh1ica. pr')rque. ac:;~hn. ficará 
r~nre~~1Úado. todo o e1P.mento nacional. sem se -poder levantár 
ob.i~ccijo séria. ou enH~o arlopfe:-:se o s-yst.cma 0~. Commissão. 

-porm1P- r~te f-epresenfa . famhrmr a.' egua:Idaçle po1it.ica das e~-
tidadP,!=: de qne se compõe a União. · · 
·- · Para aquell~s que ~npnõcn1 qne. em um 'f:>aiz conv> o nosso., 
o 'POYO n:lo fl:Sffi nn altura de P.~colhP.r o s~u Pres!rlP.nte~ nfio 
ten1 n grá0 de ~J;t.J_gJligencia esclarecida para de!;e:-n-penhar tal 
fnn cçã0 .. rest-a o .. ultimo systema a ado.ptar. ~i derx:aes o. sys~ 
tema· ·P!?Pular... : · · · · · · · · · 

O SR. RA~nRo BARCEJ-Lo.s - Aliás adaptado para o Le- -
gislativo. · -· 

o SR. A='·;"ARO CAV~\T,CANT! - ••• então. np reg-imen da Fe
àoj;nrãn. séi fendes outro a e$co1her : é o do e1ement.n, q11e e~1 
cJ,arna~ej r.sf.anoal. é a re.prese'f1t.p.f!fío P·g-Pal nos E>stanos. ne:sse 
processo. Entendei-me hem: si i.fesprezarrles a .unidade popular, . o novo. eomo n5.o sendo c.::ronz. ou não senrlo conv~niente. 
·enf::io. na Fer1eraG?.o .. ·só vos fica 1.1ma ouf.ra: é -a unidade es
ta-doai. Ao menns este. s·eg-undo syst.~ma t~ria. sobre o do pro-:
jc-:r.to e o do snbsf.if.utivo do Sr. Aàolnho Gordo. a vant.a~em ·dn 
e~t.ahol ecer r.i~orosamenfe a egualdade politica das differentes 
cntidade.s federaes~ na ·eleicão do chefe· da· 'União. 



O SR •. MOR\ES .BAsnos -- Egualdade que eguale -1\finas a 
8ergipe. 

O Sn . ..-\::\r~\RO CAVAJ.CAXTt - l\linas. a quen1 respeito muito. 
debaixo do ponto ·de vista de Estado~· não ·~ mais nen1 111enos 
.-Jo que o Rio Grande do Norte! tanto é egual a S. Paulo~ como ;t 

: •Ji!~llquer ont.ro. (A.poiado.~.) . 
Portanto~ si o ·valor poliU co- é o n1esn1o, :"i a entidacte é 

a n1esn1a~ não venha dizer-se que o systen1a da Con1missão ,~ 
nn1 systen1a inteiramente vicioso. Elle póde ser vicioso,. ~si 
o tomaes con1o representando a e)..-pressão popular con1pl~t.a; 
1nas conili representando os elenv~ntos e:;t.atisLicos de. que 
fl'ispõe a· União! el1 e é un1 .systema n1anisfest~unente c.orrect.o; 
•'!. tanto assim o é!· que o propriD pro.iecto de Constituiciio j{í. 
n consagrou. 

X o . art. -15 deste~ cuja rli~posoicão cor responde ii do art. 
z·· da Constituicão Xort.e-..:\Jnerieana. est.c.'t estabelecido que~· 
qu:1ndo os candidatos não l.ivt•renl .ohtido 1naioria absoluta~ 
~Pja· a. elf'-iç:ão feita p~lo~ rr.pr-f1:;;('nlnntP.:;.: rlo::; n~tado:"~ rl'prr. .. ~cn-
t:1ndo eada Estado um vof:o. · . 

n~ onde ·Yê-:.:e Cjue a ICOJnnti:-:~fto. simpl t"~rn~nr ('. :1rllpllou-o. 
adupt.andn-o de u1oclo normaJ. 

Como~ pois~ dizer-se agora quê o ~ysLema. {fil ComnJi~:.;:in 
~f'-ria. cou~:sa jnapplicaYcL quando t'lle jti r~t-ú tnand:Hil:• ap
plkar pelo$ propric)s n.udor~~ do projecto ? ! 

:Rest-a. portanto~ Sr~- do Cnngrcs~o. o segn int·~ dilrmrnu : (•U 
n Fresid~llU~ .la. Republic.a •! eleito pelo pOY(•, ou 4' ;. pr~l.:.:- •'"
tndtl:;: nfin !ta <i11t1·0 systema. rnelhor. pr(l-frr·h·r·l .•• 

Y(•7.F:s - Ahi e~í.:í ]Dg:ico- · 

(• ~H. A~IARo G.o\YALC..\.o.,TI - Si. ente-ndei~ qu,~ íl,.•Ye-.;;e 
f•ün:=:ulf.:lr· a vontade pOpular. de prefe1·eneia á dt)~ estado:::~ 
t t'IY·i~ o n1eu voto: no ca~~0 contrario. ficarei fir·mr· {~1nn n Yoto 
Yen(·edor- da. Comrn.issfio. -

Sr. .Presidente, .i :i quf.~ fall!3i da dualld:.Vl(• na FNI~ra(:üo. 
i~t.n f~! o~ AStactos e a Xaeiío. hnporta. que aproveite o f•nsr:-jo 

p11r·:l. ahlnHlnr· em ~~lgunt:l~ eon~hlf'.ra.~:õr.F; :-l c~tr- re.::;pe.il(•. 
Honf.C•n1. po1· nec~asiiio de fli~cut.ir-~c n art. :?7' d11 1n·ojec-1.o 

d1• C:on~ti1ui.:;fi.o, mn talontüF-;c• l"l~prr.BC'n1ant.n· d·~ um Esf<1dn 
.-~,; ~nrtf1! proctu·r•u cl••n1onstrar que e.s~a. dnal ir.htdf• Pra f·s
l!nsa.da. 1nera fie0ão. porque o }~:;;lado era a :\ae-ão. a~~im f'i:trno 
a Xa.tfí.o era a CnHio . 

.:\~ pnndoraçõf\.-. qur. ynu fa7.vr· lcndf~m. a inda. a dernnn~;;:trar 
qtn•. a. :vhnit.th·-~(~ para a elcir;ão 1Wf'.-.idencía1 a votaç:ão pnr· 
r•;;;tado:S. aceeifar-:-: ... -á um:l ~·nUdadc a::;:;ús auetnrizat'la f'. d{!fi- ·~· 
nicla~ rc•pr~scn1.a.P.dn inl eres:::r~~ d~ :prin1r.ira nrcirm, tanfrt quanf u 
'' qn e ma i~ o for ... 

. \~:::in1 conw Jta a~ a~r.iratões e nccf~ssidades do~ indivi
dWlS qu~ eonst.itnPm a Xarfio t• que são. ern rr~Ta. contida~ no 
de~f~nyn}Yilllt!nf o da:-:. arfe:;;, da~ letras. das :::.eienchl:-'. (:f,L r·Pli- · 
;::ifi.n. d(• comn1t~rein. da. indtH::tria. crn tnflas a~ ~na:::: manlfr-~
l:ll~õr:~. f•tc··. ~~te. ... · 

O ~r:.- TlA~JJ.nn .B.-ÚH:::Er.r~ns - 0:=; estados não ::;fio rrnidafles 
r:oliticas na organizaeiio cio Poder Legislativo! porque a .~U;i 
rrprcscntn.(;áo. '1lumm~icmncnl.e·. fallando, é rlesc~unl. Ptwta.nt.o. 
não proced.e o ·ar-g·umento de que os e$tados rlevnm tPr yn10 
q;nal "J}:1.!'3. a org-:rT~izaçfío r.lo Poder ]~xecut.h·o .. 



0 SR. ..:\l\IARO . CAVALCANTI -. • • assim ta.moem. . ha as· 
aspirações e necessidades dos estados~ que se manifes.tanl por· 
1nodos · e relac;:ões diversas no seio da União, que elles. 
ec.mpõen1. . 

En1 relação ao Lodo nacional~ áquillo que o constitüe~- 'isLo 
. ~. as aspirac_:ões da:; differenl.es indiYidualidades que o cotn.-
1•~1cm. en1 un1a. ~aç:.ão tmitaria~ póde-se dar o que não se d:í. 
al•solul:.uncnte. en1 - uma""=:~ar:i<F-·-fedcraL-iv..a:~-=--POrque-, a ,-is:-;o or•
r•õem-se as razões e drt;umstaneias diversas do systetna. 

J>(Jr exemplo : uns estados estão .situados na planicc. 
"ilt.l"D~ na montanha: uns ~ãc• eortados ele l'ios nuYega.v'ei:5. ou
f.j·o:o; d• .~ e~lrada de f1..~rro: uns l'icarn á c-osta maritin1a. o"nl·:ro:-; 
~fio- (:t~.ntr;.H~s; uns Yivem ;::a pc~~ca~ de produetos da Xatúr.eza ou 
d:t a::rieultura. outro·s do eornmcreio. das industl'ia~; uns . tônt 
i r,\·crnos consta n/ e:;, outros seecas ·rn·olong·adas e ·repetida~: 
u n~ ,•:;;J.ãn na fr·t)iüt>ira -~ I ün 1 o dc~\·r.r primeiro de lrwl:lr 
pr>la inlr!.!r·idade da ·-Pnt.l'ia. outro:; sfio ·<-entr:acs ~~. por· i:;:.so 
Irll~.~.·mn. r.~ i: fio i$Cni u~ d n j nYa;.;õe~ 1 ni mi ~·n.::;: uns ::::;üo l'i co::-. ~t·au
,-J,-._.:: (' j)opuJosos~ outros são pobres~ peqticnos c de~povondn.:.:. 

Ot·a. ;i racc de tn.cs fact.os, é i.mpossivel rlc~eon IH'!'f'T' IJil P. 

a, ·, 1<1rlo das necessidades do· todo nacional~ ha ainrta qnr u 1-
l(•tui•·J· tíB necn~~idades ':•speciaes do::; e:-;tadvs. i~to 1\ qtlt' a t.·n ·-
1 :cl;:tln :Estado representa. ou contf'm condit.?-õe~ r•. t•lf•nwnt.--.~ 
f'f'<'rlliart!~ que não poden1 deixar de · ser attcnrlidos~ diYt:r'Ba
r nen t.(\ por· seu.s n1eios. fins ou a.spirac;ões· 

E~ ,justantt·.nlc· por is:::o ~ qun nm uma Ft~cl(lot ·a~:ftn a l't'

r J·esentar[io nacional. os porlm:es publicos deYem :o:~r a t'X
Pl'f'Ssfin de un1 desl.es dois elmnentos . 

.:\.. Camara dos Deputados representa. o poYo na ~tl:l ftl'i
n•~ira. expressão e deve por isto sjg·nificat·. dcYe ter por bn~(· 
a expressão do n1esmo povo! cujas aspira~.ões terá de rt~t).liznr. 
O Senado representa · estados~ e_ já te1n deYeres 1! fins Yh·-
1 ualmente differentes. 

E~ pois~ si acceitaes con1o Yerdadc o pensanlei)/.o qu:-
Yenho de externar ácerca dos dous elen1entos da repl.·es•~nt.a
(·iín nacional ou Poder Leg:islatin). ~ni .Ho !:unbem deYeis rnco
i.1 l":f'eel-os corn eg-nal valoí~ pal<t ~i nlc i~:Ho do Cht·f~ dn 1-niih" 
- qnel'o dizer~ ou seja o mesn1o eleito pelo5 ~slado:o: que eon-
1 t·m em si as aspira.~i5:cs. a:s ncees.sidadc-s· e dire ito::: do 7.inn'. 
t"·lnhora .• ~onsiderado como fracç:.ão pol itica e não eonw Yil.l(•t· 
nntr!c-.l'ie•i, ou~ então. ~r.!j:.l-t) [lelo Hw~mo .poYo· clil~f~e !an~tt"·nl r•. 
cnnt:1dos o::: votos do ~en eleitorado. ' 

Darei o meu ,;oto. eoher~~ntc.n1enl ~=> ~ [JOr· qual-quer ~-l·"J~ doi . .s 
:;:y~l..rmas que n1erecer a apl)L•twa.c;ão do Co11g·eesso. (Jlú-ilo 
IJr:'m: m.'tl'Íl() lunn. O m·adm· ~_: Ctrtí1.Jit·hncn f.'orlo lielos se us ami-
!lUR. ) . 

o Sr. p,~esidenlf• deixa a sua r:Hll:'il·a. qw.· nas:o:a n ~(·r 
c"H·eupada pdo S1·. Vke-Pt.·,-:o::;idr.n:e. · 

F:. 1 irla~ apoiada 1! entJ·a ·~nn.innel arnent r em di~en58:Í•.~ a 
;;;•lgn in te 

Sobst.itum11-sc os arts. LÍ~-~ . 45 e -íô · pcf.o seguin (e: 
Art. O ·Presidente e o Yice-Prcsidente da ·' Republica 

se1·ão eleitos por ·suffrugio dirccto da ~::teão: e m:.:doriR nbso-=-
1.1.1 tR. r1P. ,·.ot.0~. 
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§ 1.~ A -~1~~cã.Q te~á Iogar. no dia f'! de ma~çG do ultim{) 
"anno ~O. p~rif1q9 -pr~$i~enciat pnoéederido-se · na Cap'ital' Fé..::. 
dernl ·e ~a~~ ~a,pitae$ dos · esfáõos á apuracão .dos votos · r.êce
b'idos nas re~nect.ivas cireumscripçõcs. O Congresso fará· ·a 
a,purac~o fir.~I at~ o dia 20 de in~io do mesmo ·anno,· com 
~aiiaucr nl!mf.r9 çle presentes. · 

§ 2.ô Sz nenhum dos ,..~ntaõos houve~ al-cancado a maioria 
.... ?-~~o}pJ~~- .. 9.._ _Qq_n_~'-c~_S9 .,ma.nf.la.rá-,,'Prpcer! e~7,-a, novâ== e l_e i çã"O-=-enf~(f ",, .. 
os do1!=; ma1s votados para cada um dos cara-os. des1gnanào dia 
para essa ~~ei~;:i!? penfro {l~l~ tres mezes ~cguintes. A nova anu
racão se :realizará em dia marcaõo nP.lo rne~m-o ·cidadão rroe 
h011vPr pre~idido á -pt'imeira. sendo õ~~larano~ e7elto~ ns d0is 
cirladão~ nne hnuverem oht.irio a maioria rP-lativa~ Pat'a esse 
fim nnclerá. ·r0.nnir-sc ó Congresso em qualquer tempo. e com 
qualauP.t' nnmP.ro. 
· · · ~ ~-., ·o processo da eleição e da apuraçã.o ~erá dado em 

lei ordinaria~ . . 

S. R. - 3·0 de dPZP.tnbro de i890. - JJoniz F'reire. -
Guironrães Natnl. - Be77.ar.m.ino Cn.,..,u::iro. - CPr.n.r Znm.a. 
- Anttío .. rle. ·Paria. - · L. de .B·11.!hõP.s. - A-r.idirfes ~l/aia. 
- Bfl·rbosa Lü.na. - 3fontP.irn de Ba<t··ros. - Ca.~gin.nn do Na.i:-
r:imento. - Bo-rges de !ffPrlP.irn.~ ~ -:- Julio de Casti7hn.~. -
~lfenna Brn·rcto. - Se;·~edell()_ Corrêa. - Rrrm.i~·o Bn,.tJeTlns. 
- A.r:::;is B1•r:-;.·H. - Pinhcú~o Machado.. - .4.bhott. - .4.lt~m·e .... 
- Thorna~ Flm·es. · 

O Sr. Zama (.'H!encio) -Sr. PI~csidr.nfç. 4"nfro na ·:raio!a 
( Pisnd(!.'~ 1 pa-rrt · prf\'-·ar a "'(r. Ex:~ aue nfío. f0nho 1nfen~'~n (1(! 
cn11ncar os mens e0lle>g-ns '<111P. ·O~(!iram· .pcr~up:n· attrncfio r1a 
CC!~a. ~m des\"anfajosas · condiçpes. con1o V. Ex. ontr.o .-!b. 
ponderou-:me. · · ·· · · · · - · 

U~\!...t voz ___:_ Então hoje é discurso? ... - .· . . . . . · . .. . . . 

O SR ZAM.-\ - Enf:ra.nrlo. 'J)orém. (Ri-so). preYino dc~dr> 
já ~o~:; rri~us ni'JbrPS r,oll~rras cn1~ n;:lo ec:;neT'P.m um ·discurso. 
porano não nretrmdo fazel-o: enfrei na. gaiola. norqne obc:er- _ 
vei lá (A?Jontqrulo paro. as carlci·ra.~ dos_ S'i·s. ,.mJrP.s~n.f"rm.tr..~) 
mJe se faz1a uma bo-nita f!!:!lrra. énf're c~tn:=; c-T"affr.s (Rf.~oL 
flcanno todo~ os co!!e~as arlmiPados ao contemplar a ·pec:~ôa 
-do orador (Riso) c. ainrl::t.· p'cirque quero nrovar no Sr. Pre-:
sitiPnt.e. PlP-ll · comnrovinciano. m.w sou semrrre docil aos con-: 
selho~ sal1..1fare.~ ql1e coc:tuma <!~~ a se~~ ami!!OS~ · ·· -

Cnmo Já disse. senhores. n'ão me prononho a fazer um 
di~rnrsn: duero anenas f::lzer ·algumas qbservações ainda 
sobrP. a m::tfer.ia que ·se ~Hsr.ute. · · · · 

Encarrt?.gando-me deste · trabalho. d:evo djzer _ao~ meus 
nobres ~()nrzas = HontAm n~n ~ostei no lCrtTe se passou nor 
aaui. (Riso.) Não cruero dizer n1al ca 1\fPsa, crue enfenneu 
\~nmt~rir o !3PU dever: mas nmita !!"ente n::to espP.-rava ve-r a 
dic:cu1'~RO a~:::im enc.eT'rn-rla com tanta ran!dez, e f1iscu~::;jo de 
as::::umntos tão· jmnortant~~. cru e passaran1 a vapor. (Apoia-
dns: nlio ar;niai!o.r; e rrnm·tes.) 

Dir-me~ffo: dm·1nienti7Hr.$ · non succnl'1'it .in~. (Riso. 1 
E' verrlacle: nll~ o:n.P. fiç,ass~~o~. aaui: mas. qua.nõo- se 

trafa r'fe uma Gnn~tifukão. auandn ~e trata dP. urna lei fun
damental da imnortancht desta. esf.f's experHent.e:;;. d~ que nos 
RCI:"~imos nr.S. nar1amentos. Jl1qnarchir,n~ l?-ffi assumpfO.S. nrcl!~ 
nariós~ nãó 'podem ser postos em pratiea. . 
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O $R. SERzEDn.r~o -- Mas . não foi ~xp~di~nte; foi · uma 
questã9'·'de õbservarfcía do Ré~ime·nto'.-- . · · ·· , · -- · --~.- -

. . ... õ' .. SR.~ ZA~~A ~- Nã~',/ é .. t;nt~- as~im, porque se declarou 
que_ o pedido de palavr~ dever-ia se~ feito á· mediqa qu~ cada 
capitulo entrasse em discussão. · · · · · · · ·.·-- · · · · ' 

~u ~~sej~va f~H~r spbiie· Q capitulo 4°; entretanto, não 
ap.par~ceu pr.~~-~r-. porque ~P:~ poro aca·so, não me achava· pre-

·. :···:.- .Se!l!e .-::no: ::~o~~p.to~c.:(Apartc:s~; mas viu:..se .. <rue tudo ·· is~o foi 
r~~fq qe f~rp1a qp~ SÓ ~se pr.ocurou abreviar O traha.lho. abre
vrê.tu!'a: que não sei s! trouxe ~antagens á causa ·publica~ · 
. . . 0 SR. PRESTD~TE _ .. Bevo decl~ra~ ao ... nÓbre- rep-~e-sen
tante, qu~ a:· M~sa proced~ti ~onforme 9 Regimento. · · · · · 

V!\·~~ yoz ·- . · ·l'i~as o 9rador que~ d3:r este I~mbrete. 
O S~. ZA~-rA - Não estou dando I~mbr~tes. a ninguen1~ 

n1as apenas qu ei:xando~me, e á lagrima ··é 'livre· quandO: ·à ·c i..:: 
<Iadão não e.stá ntl· cadeia. ·(Riso.)' · -· ·· · · - · · · · 

O SR. ALMEIDA PER~A:M:BUCü - · E 1nesn1o' na cadeia ha li-
berdàde ·de chorar. · . · c · 
.~. ·, : . . . 

Ul\1 Sn. REPRESEXTA'NTE - Está chorando sem motivo. 
~(Apoiados c outros apa?'tes.) · 

O SR. ZA:\·!.·\ - Vão os meus nobres collezas dando apar
tes. que consomem uma grande parte do tempo. e que nos 
privam de di~cutir n1uita cousa. (.::1.2Joiados d apartes.) 

Sr.nhnres. ·n6s estamos tratando·· de um assumptq ·muito 
iinporl.antc, o h1ai~· jmpr.rl:ante. tn1vez, de · que · pn~~a cog·itar ·. 
o pi~r.sente pro.jccto de CnnstHuicão -· · a org-anizacão do Po
der Executivo -

4 
e na organizaÇão deste poder· não há nada 

que mereça rnais a at.ten(fão do Cong.r.esso do que o mndo 
por que se deve e1~ger o · Presidente da Republica. ·(_4.poia-
dos.) · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · 

Disto pódc-se dizer que depende a sorte ela -democracia 
110 BraziL · (!J_luitos apoiados'; muiio bem'; muito bem.) · · · · · 

. . . .. . ,. .• .. . ' 

O SR. AL!\1E::-DA PER.!.~~1.~muco-A sorte da Patria-mesmo. 
• o. ' , I 

O Sa. ZA:VIA - Sou homem que. acceitando um principio, 
ac..ceito-o cnm todas as suas consequencia~; de~de que a:ccei
tei a Re.pub1ica democratica e '-'federal. não tenho rP-ceio dos 
p·e:r-i~os que oulros .. temem nas · democracias. · (J!uito bem.: 
m.ttito bem.) ·· ·- .. ·. · · · · · · 

O que estOu cansado de ver, é a -pretençf.!o da·quelles que 
se julgam destinados a dirig-ir o naiz, de tútelar.em perpP.tua
mente um povo, .como si ·tutelando o · povo · -podes~em en~inar
lh.e a nr:atica d~ llherdade~· (Mu.i to be·m.: 'iJlUYo bem.) 
· Temos confiança. ou não~ na~ aptl dões civ.icas do~ ·'bra

zileiros: si temos .. · é precise) · convidar todo o povo ao ba~qnete 
poliU co: é sentando~o . r.~:sta mesa. ·que havemos de e_nsi.n~r
lhc, em todas a~ occagiões, em todos os temJ?os, os prtp.cipios 
que constituem· a gr andeza das nações. . 
· · · Senho-res. ~leger um pr.esidenfe pór esses differ.entes pro
cessos indirect'os.· ~1ue se nos · p r opõem, nãq é acceitar de co
ração a . democracia . 'Não cn.mnrehendo en1 un1a Re·nubHca de::
mocratica a eleição do Presidente· senão" p~~a· niassa ·geral da 
Nação. (A . .poiaclos'; 'ln~._;to bem.) · · - · 

Ainda mais~ s~n}lor.es. or.g~ni~r mal a Rep1.1blica. sem 
fé nó's dogmas· ·e princípios ·que · constituem-n'a~ conserva:r o 
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rpie· temo~ Udo · até ag·nra .. 3erá~ seg:urarncnLe. rctrogradar. por
:tJUC (• que :t.en1o~ e. o .que Yemo~ é peor~ com c.erteza. do (gt~ o 
:Jmperio. (NiJo apolados.) 

.. VhzEs- Xnnca. :Xunca . 
:- . . 

O SR. ZAl\'fA - .J~ü. em J8S9. na Cama r-a dn:;; n.~put.ados~ 
Nl pr·odamava. o ·direito .que tinHa · todo cidadfio que ~on
Jw~~c: ler. c:;c.J.·e·~·er e tl 4lnnos de ~~êJadt.• . . de ~~xcrcer n direito 
polítieo de Yoto; neste assun1pto a Republica nfio deu un1 
pa.c;;:so adeant.e dú 1nin1. · . 

São comprehendo~ nem adn1itto direitos politieo.s noini
n:u~::. ou 1nutí lados: quero o suf:t'ragio real c ~rre.cti~vo. eon1 a. 
J·c:::ponsabilida·de dire-~ta e .ítmnediat.a do :::-uffr·ar;àn! ... : I.I'JÜlll 
Jarg·a cxperieneia do que i'oi o systema indirecto · enf.t·e ruis. e 
:":(l! '11W ·~f1'eito.s V~n1 pr·oduzido entre outros nnYc•s. ~\tc(•il'a.Údr. 
a. llr•.pnhlíea den1ocratiet~. exijo-a 'l:-0111 a. ~tÚt condi('fío indi~ 
J••·n~aW'l. eorn 4) ~ufi'tag·io uniYer~al dh·1•eLo. 1 fin : l.llliYt·e::al 
qw• <111~ ~í~ nwllJt~r·e~ :.1• c•x.U•ncla ,., direil.o df~ 1..-•mat; pa1·!f' no 
ft~:-:tím p~'dilií•n. (C,Joi·Oso.~ apoiruTiis. ~~ niit1 a.prJt·atf,;s;· 1·iso.)" 

,. 

,n Sn.. ~~~ltzimEr.Lü - Y. Ex. prí,pnnha n,.~::~' ,;:rnt ido 
nn1a ')nw1Hin: raslii atTis.cada. a pa . .::~ar . 

. \nniadi~~imn. S!'. Zama. Ulo (Jiflt•u .-. rrpar-
I r>s • ; 

O ~n. Z.\~L\ - Sr. Pr0s.id(•nt c. riam-~·: algum:: da id•~n 
· IItH\ :-:ustento. rian1-:::e outroB p0r \'Cl'f:'Jn um homen1 de ca-
1.•elln:": hranen~. ·crue devia mo~frar mais prudencia~ . nfío r-e
~~(·m· qup· a~ funeçõeg politir.n~ no no~~o paiz ~ejnm tamhem 
... x:,•,·eidas nelo beHo .sexo. 

r_:.:\rA YOZ - Em theoria a. idéa 4 111uito boa. 
· O SR. ZA~L-\. - X6s afa.sta.n1os a n1ulher. porque· son1os 

r ... ~.:.ee.:;siYarncnte vaidosos (Apoüuh:.(J ~ po1· isso que não ternos 
pl'iM·idadc nenhun1a real sobre ella. c ellas n1uit.as vezC's nos 
·~fio. rnr~.~mu~ ~ur>eri()res. (_4pn~a.d.o.s·). Abri a Histol'ia c e.n
(·nnt-r·::ti:ci~ em cada. uma das sua:=. pag·j·nas proya::: ,.la apf ídfío 
d:1· rnulhP-r parn a~ maj::: ali aB fu nreõE.'::: ... 

r:~L\ \'íí'l. - Sfio exrepçõe::: . . 

(~ :::.1: • .Z,\)l.·\ - ..• entontrnreis adrninh;trado1·a.-. nrila\·ei~ 
r·. ~11•.:. :.:,tJ(•J·t;:Jiras Ql l f' j'ariam honra a()s mais Ynlr:! nf e~ r.nili
üu·(·..; d'-"' ní)5~0~ 1r: mp0~. · ( . ..!.poin.dos. '. 

-
O S.n .. ..:\RJSTIDE.~ ~L\ L\ - R(t,,-.i _nantr:s . .. 

C?\L\ Yoz - Yü por ahi. Sr. Zama. Jla. ~~u.!J·r~.~ a.par/1~.~.)! 

(} Slt. Z..\)L\. - Sr. .Pr•:-:::irlr-nt('. f'U Jwrn Jnü:-:nw s,~ j t:.r)mo 
rnJJr-, llf"E:f•• CongTr~:=:n, 1"wqur não tenll•1 a vrett:meã.o .-h~ guiar 
.-.. dt~ <'~•1nYPl'leCJ· a nPn.hnm do~ nwu~ r::,·Ile~;a:;. que. 1wla n1;alior 
par tf'. f.;·az(!lll pat·a nqui a~ sua~ opiniões fnrm<tcla~. 

Sinto. Sr. Pr·e:;:id•mtc. a mjnha alma pal'tiria. quando olhn 
par·n e::::ta5 ·g:alt>t·ias : :lpontandn) e não vPjo o r lf:\mcnto que n0s 
deYia e•~rca1·, o elemento popular~ ao crua! d~?Yemos donlrj nar 
dr·~fa tribuna. (Apf.darto ... . : umJto INJ11L) 

fes.) 

U:\I.-\ yoz - E' porq~Je o Cong-res~o c~tü muito l(•nge. 
OUTRA yoz - E~ por causa da· distancio .. (l/!1. outt·o.~ apf!l':-
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O Sn . .z.,~r .. \ - . · .;\_h.~ a di~t.aada~ l\'l:t:-; •.1 G•.tV<::rno! que LeJlt 
u l'llc~arg:•..t de nos -at. txtll~tl: a T(~c·rganiz<.tl' csla ~nefl.n, uão ..levia 
ier :cog·i~:ad~) em pôr o Cnu~:::r(•::: ~(; :x-acionai 1w • {..Jt::;erto (Nt.i,_, 
opot.odos) ~ _ 1mpednúio o poYo de vc1· con1o o~ seus · re-prc~eu
tante~ tratmr1 de ·seus _alt:os intere:::ses. (.4.po'iado.'S.) 

l:::'\1.\ V(IZ - . _}"(ti JHII' CU1Jllllodidade. 

ÜüTH.:\ YUZ -- Ü ])0\"0. C.Siá. ah Í. 
O S.H ... ~lEm.~ DE YAsco:xcan .. TJos ·- ~ãu foi lJOI' -cau:::a da 

eonu110d1dade; na o h a aqui nada de {;OIIHllfldO. (!la úlllros 
u.pa·J·te .... ) -

O Sn. ZA~L\. Xão lta. explica~àu JHl.l'a a eulloew~ãu da 
sala das s•~s:;õe.:; ne:-;ta lO'talidudt'. ~c:~~ ·dÓviam":-: ~~slar ·traiJa
_l·haudo I:~ no ~urac;üo da eidat.lt• :.-\pnüulos ). dt~ Jllc'ld:J que 11 
l10n1cn1 do po·vo~ qtw t.iv,e.s~'f:' unm ltut:a Yuga. pudt·~~t~ •:mirar 
no ·Congre=.;:.:t) Con:::tit ufnk· ~a e io11al. (A.1wiados.': Qu(!!'Ci:-: 
Jazl.'r a. jtl'puhlka e afa:::t..ae:-:: ,., povc_, do::: ln!-!·ar·,~~ t:•Jit ()UC pc'lde. 
e deY('. appn•ml(•r u qw.· ,·. u1na dellweraeia ! 

L~ M.\ YUZ ·-- b~t. l 0 ck~elê.unatãll ... 
O Sn. Z.Y~L\- De.el::un~u.:i'icJ. nfto: pt•r·cJ,'w-JtlC '·'nobre re

pt·csenl.anlt•: eit1 puliiiea :.u~oule(.·t• contn eJII tudo u rnais: 1.1ãn 
~c en~ina !till~;:uelll a lHHlnt· .:-em Jaz,~1-c• ·~ntr:u· na ttSTJ:t. 
(IN~ o . . 
·· Em pn!ilh:a •j p1·c:d::'-' t•n:-:-:illal' ;i~ Hta~:'a~ ·a. pt'atiea d4.1:-: 
~~u:-: dit·t_·itn~ e den_•re~ 1_1 Juai:' fr!'tJnr•nl.enwnt.-• Jln:..:~i\·eJ. E' 
lll'f'l.'i:o:o quP c_, p,,,-.-. Y!'lt'lta aqni tomar lil·,:·~~~-·:-:. ,. n pO\'Il ~~:-:l:"t 
daqui afu~l~uio. 

l"::'\:.\ Ynz - - :\la~ llin .:;tlf•Jn n al'~l:'f.IIU. 

O ~11. z.,~L\-.\fa~l~~~~-·· , a di~laneia. <t dirril'11ldadt·. 11 

·~icYad'-' prr·'.:"' d·:' 1J·~~n~ 1.•oi·tt·: •. r·,qnn ~i j :':"l•l .i;i nii11 1\•:-::-:•· 
nm.ito. a inda pret••ndem n ra~tn 1-n th· f~xc•rc••r· r•llt' :-:i di 1'''1 I o:-:. 
qnc ]IH~- ~fin .inalicntlY(':is. tQrnan{].:a an pJ'Ot'C:3~0 de· ek·i~~ú··~ iu
dir.·,-.rl.a~. qu•·. JW 1'11ndfl. H5c.• :-:fto oulnt euu:::a ;:;.-~nfio a ··~v·d ia
{:ã0 da~ 1na:;:~a~ (la ae.l iYidade pc_;li:tiea. que deYen1 ier· s~·JJLpn~ 
no~ paizt·~ li\Tr~.s. Sempre c~ la lWl'petua de:3etHlfia·,,,_:a por 
'})::trt(~ do~ dom ina-dore::: cnntra o born scnsn na·d(Jlla 1.! 

ConuY!'PhcndC"- se QUP elr. {JUC Yenho da Jlnnardna. ·· qu•.· 
fui c :;.nu republi-ca.no depois de IS de nCrYcrnbro, nutra ta··~ 
desconfianças; ma:5 o~ repuiblican9s .og:enuino~~ -os factores fhl, 
lleJn.1b1ka nã(.• po5snem o direito de d~eretar e Jn·oclan1ar a 
:ncapacida-dl' 11olitica da:::: rnassa~ pal'a. elc~ger•)nl di1·f"et.amente 
o pJ·imcit·o mag-istrado da Repuhliea. 

t-:-:\:.\ Yc•z - ~ingucm proe1arnou. 

F~L\ yoz - :Xingu~m dr:cr~iou seruellmntc <L:(•nsa. 
OFtTt.\ \".(IZ - Foram os Jnonarelli~t.a-.: que ~·~m l)l.'e di~~·-·

nnn qw~ este• pü\'tl não c~t.ava prepar~·do _para. a H.r.:>puhltea. 
O SB. ZA:\L\ - O qu0 rnata -o povo. é a tnteila,. Jnl'relle 

.-lo:-: ~·oye1·nan1 f'~: r1 ·que• mal (aU n Jmpcrw. o que esta nJI~a
zand(;· a Repuhlica .~ esta ~~~de df' se enví•lver o poder- publ1co 
en1 todos flS t1.:::sun1ptos. 

O Sn . EsPTIUTO SA');Tn - - T. Ex. ~6 faz Ianr.ar propo:;;i
c0cs ~ toda::; · ellas dubia:-::~ sern prova l-as. 
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. ' n SR. Z..hl.\ - Oro, meü áiDizo.. CIUe prDVa5 q" u·er que nu tipresentê? ~ " 
D _SR. ESPIR.I'ro s.~~T.Q _.- Que o GoveÍ''ÍIO auer envdh·êr-se 

em tudo.: · 
o SR. ZA~'!.\ - Precisa que eu prove is'so? 
o SR. ESPIRITO s~~o ~ PréciSó .. : 

. O SR. ZA~~A- Basta, sin:~j}Ie~~m.ent~, uu:i facto. . p~ia.~ . <Je~ 
Inonstrar que ô pensamento do Governo Provisorio . procura 
absorver todas as attribuições que deviam pertencer á Nàcão~ 

o SR. EsPIRITo SANTo _;_ Não prova isso. 
VoZÊS - Vàmos aos factos~ 

· O Sa ZAlVL-\ - o nobre Deputado pede rima prova da
quillo que de pr·ova nã.o precisa, porque o que é publico e rio~ 
tório não precisa ser demonstrado. Si eu precisasse dizer a.l- · 
gu.n1a cousa n1ais~ bastava abrir o i·egulan1cnto eleitoral, pa1·a. 
den1onsLrar a toda esta Nação que o Ministro do Interior só 
procurou um mecani.sn1o, pelo qual o Governo e seus agentes 
fizessem· a eleição da Camara dos Deputados c à o Senado.; 

O SR. EsPlRITO S.-u-....-ro - Houve menos mystificação de 
que ten1 havido ém todos os ten1pos. 

~a SR. Z:t~L\- Que fraca obj eccão a do nobre Deputado ! 
. O SR ... J\.RISTIDES l\L\IA- C0m a lei Saraiva o Sr. Affonso 

Cclsü teve uma C3n1ara quasi unanime. e co1n o regulan1ento 
dv Sr. l\linistro do !nterioe V. Ex. está aqui. 

O Sa. ZAl\rA - Sr. Presidente, é um triste recur5o o da
quelle que se v~ obrigado a appellar para os abusos por ou
tros praticados~ p~ra. j ustifica:r- o·s proprios abusos. Par3. que 
Yeiu esta. Rcnublica ? Para que se à proclamou a :t.5 de· .no:
ven1bro? .Par_.a que se abateu um. throno .e exilou-se un1 velhb 
c !Jonrado cidadão que desejay_a morrer sob o céo da Patria ? 
~oL simplesn1ente pa;ra c:orrígir os abusos que se haviam: in
troduzido no systerna monarchico. 

Ui-r.:\ voz -v. Ex~ está hoje ~uito senti.inentà.Ilsta. 
ourfL\ voz - Vai bem. 
o. Sn. .. ZAM.~ -, Sr.~ Pre$1der!J.é, possuo .úiri orgã·o ~~n~til 

na políti-ca, di_sse-n1e_ p:n1 _gia' Q cqnselheiro Lafayette -o. co-:
rac;ão; mas não renego meu passa.do, e hei de 1nanter sempr~ 
a memoria de D. Pedro de. AI cantara: em toda a part~ . het 
de pronunciar-n1e a seu respeito com a n1aror veneraçao. 

O SR. SERZEDELLO - Foi tratado -co in mais veneração 
J)elos revolucionarias do que por aquelles que o abandonaram 
úa ultin1a hora. 

O SR. AiÚsTIDES :MAlA. - Em· 1 o de novmubro ap.e:IJ.as <> 
cet·cavam .25 pessoas. 

Ul.r SR. REPRESENTA-N-TE- l\fas V. E:\:. e·squece-se dé que 
o orador não estava: a.qui~ estava na. Bahia. 

O SR. Z.~:M.-\ - Eu estava aqui, estava na Camàra dos 
n·eputa·dos. _ · _ . . . ·. . . . 

Este terreno é por qem;:tis ~$plnhgs,o; d~spensem-me <:Ie 
~ntrar nelle; limitar-me~i a responde~ apenas que: o ve-

I 



nerando ancião foi desde logo sedilestrado. sendo céi~cado pela 
fere~ publica o páÇo dà cii·dade (( vedadà a eri.tradâ a quà.nto.s 
deseJavam dizer-Ih~ o ul_t~n1o adeus ... Nã~ é, . porém, .opportuno 
o n;10mento pará relembrar scenas que ainda muito me pun
~ell?-. ~stamos discu~indo a nová Constituição, e meü dever 
e cingir-me á materià;. . . · 

'l'ratemos <io n1odo· por .que dévé se.r. eleito o Presidente 
da Republica; é islo que está erii discussão. . 

~Enten~o que ? el~icãp: po ~hé:t~ .<~e um3: Repu)?I~ca .deirio
cratlCa d~~ e s~r Intel!'amente po.pular, votando d1rectamente 
todos os cHiadaos que se acham actnalmente alistados ê · rnais 

. tarde, q~ando isto éstiv~r n~. lei, to_dos os .que, attiÍlg{~qo· a 
edadc: nao soffran1 defeito 1ntelleetual ()U tenham incorrido 
em crimes graves. . . 

. . ·O . Governo das sociedades funda-se sobre um à os dois 
princípios: a vontade <1e uin só ou a de . todos; o prin.nlêiro 
produz sen1pre o despoti'snw, o segurido consagra a den10Cl;â~ 
e ia. () ~~iespotismo, por· n1ais b!·ando e intellige.rite que se 
1nostre·: e sen1pre un1a usurpaçao que o tempo pouco a 
pouco~ irá eniraqueGendo até ai·1~Úinal~o de todo:·' a dentó
cracia ~ssent.a n~ lurgá e firme base da egualdade legàl, li
berdade e auctondadc~ e com o corre~ cto·s tempos á. propor-- . . . . ' 
çao que os povos se educam e se .. esclarecem, densenvolve-=-se, 
e torna-:-se cada vez niais f'ort e c vivaz~ . 

E porque este principio . é a l~i suprema, .o s.uffragio 
universal é a soberania nacional em aeção: s-6 por. meio delle 
essa soberania se póde exercer. Fóra dahi, .. só consêgilireri1os 
mystificacões~ quaesquer que sej_ai;O ris cç>::;l)ljip.acões . ,qy.e ima
ginarmos. Sen1 a applic.a0ão' leá.l do suffrágio universal~ tJ 
principi,o, o . qoglll~ da. s_oberania: popular ser.á mutilado, por
que o sufffragio univei:·sal é ao mesmo tempo o seu agente e 
a sua , ga·rantia. . . .... ·. . . . . 

. Afastando.:..o, oti introd4r;j:nqo interri1ediaTios no proc.esso 
eleitoral, que pe'\re todo. correr por conta directa e imn;:tediata 
resp·onsa:bilidadê e vontade do el~itor; além de embaraçarmos 
a educaÇão civicà dos nossos. cpncidadãos~ nós jámais chega:.. 

- remos . a organizar g/Jverno leg.itimo: . quando muito terem_os 
olygar.chias, ·qué · poàerão ser intelligentes; honestas e patrio:. 
tica.s. n1as não realizaremos~. jámais; a democracia, como a 
con1préheridem os fépublicailgs . sinc~ros . e convict~s; . 

. Desenganen1b-nos. senho·res: .ern.quanto no se1o da nossa 
sr.ciedaue· hóuver cl~sses . .C~clíjidas do direito de voto, a 
ohediencja dess:is classes .ás nossas delib.eracões será sempre 
acto de submissão,_ e muitas ;\ie7es .verd~d.e_iró . Gonstrangi
rncnto e não· a conséquencia nccéssai~ia. d~ sua liberdade; fal
tarãc) sempre á or4em p!ibl.t~~- as ,ma,i~ .soljdas é S~~lÚlS.;. ga;:: 
rantias; porque~ afinal, a ordem pub_hca outr:a ... cousa . . nao .e 
senão a liberdade c.ollectiva d,a socieçiade;. qu.e sentir-Se'-á.i 
:ici11p·:t·e cxt;ib.sta a abàlo~ ê ~gg~ç·õ~s e. ás . aweaç~s ineessan~~ 
de rétolução e ·qile de ,convulsões em conYulsoes marchar.a 

• • ' • • " ,(/11111# • . • .... . . .. . ... 

para a desorgan1zaçao e r~n~a~ .. . .... . . . . 
. . Não desconhel}o ~s . C!Iff,~c.ulq.~d~~ 4.a .. ~PP.~t.caç~o df:t __ d~u-. 

trina. que -professo: c at_e n1~sn1o os r1s·cos .. que _e li~ cont~I!l, 
1-óa~. · que1il acccita de _eo'raçao a _democrn~na~. acceJta....:u :eom 
t.od~is as suás difficul,:lades e perigos. (ApotadQ$; apar~es.) 

Sei cn~e ob.ic_ec;ões .séd3.s _ ~êri~. ~.ii:Jq . f.:.eitas, ... . e __ po~~,tn . ~-~.Jlçi.~ 
fazer-se á appliêàÇão do sliffragio univer$al, umas doutrtnaes, 
_outras pratiéas . 
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.\ le~da~ ··lia::; re~p1111de-~e Y<llllll.Ít.l~aJJH~rltc~ jnclusi\·.o ;i· àa 
fyt;•nnia. do nun1ero: que ae~)uc quasi s•~nlpre -ezn JH'inwiro 
l c •-•"•ti· . "- t. ' • 

Pela 111inha parte. parece.-nH~ ~;ingular- cs.5e desprc;r.o ]wlo 
llUlllCl"O. 

nue C.! (l g'OYf!rll(l rer>t·(~Seutaliyn ·? ]~~ o. goverlltl das 
HJUioi="iú;O;. i.5t.o é. {1(1 nun1ero. 

Pur · toda a· parte o IJUn1ero . é queu1 dec;jde de toda:-; a~ 
que~lües, de:sde ós rn:üs J'ernolo~ ten1po:::. ~~m que as soliiedade:o; 
eon1et;aran1 a con."5tituir-se conJ algunJa :liberdade. 

· .A parte culta c illu~trada da Nação 'ficará sujeita a c•:-;:-:a 
irnnH~nsa multi dão sem nt11ne~ ~que 11ão ~ahe n !JUC quer. ~jr
Hlc-ão; 1nas <lssir11 1l'Hl :::ido. a~~·üu .ha tk ser e1n-quantu nf:io 
se d('seobrir o antiêlotf1 contra ~~51•~ maL 

.-\ -con1et;ar d&s junta::; de ulistanwut.o. ·-~ du:; ·eolle~do:-:: (•lei
f ora(·~- tamnra::: Jnunki;pae~~ ·a~~en 11.11~a~ 'l)l'oxinciaes. trihu
naes Jud1eiari~~:-:. :lt~: n J·eeiut:o deste. Cougl·l·~~o t•.lll~tituinf.,_• ,_. 
naeinnal. ,:: ~erniwe n mJmer~'). que vrofere a uHírna palan·a. 

Cada. um df~ w.J~ ]'rc~:o::uJ ne bua a. opinião que su:-;t.enta~ 
nw~ o::: uo:::~(IS ad\·,~.r~ado::- nutrem a.. 'lHe$rua. .prctc·nt_:ão. Quorn 
ha d:.! julgar entre uns ,. out.r(1:-! ? A 1·a.zão, dir-n:e-:l alguern. 

Quen1 ·~erii. por•~m. n 1.•rgão desta 1·azão? i5e1.~ei eu. crwo. 
dig•) sim. nu \.·ô~ out.ro~. que dizeis nãú? 

Serii. ·sempre indispensavel um arbitro que decida .a. ques
i.iio. n~5t=~ arbitro ha dé se1·~ fat..1.lmente, a n1aior-ia. que não ~~ 
inf~llJ iYel. c que p(ldr. sern duYÍ(i;l, errar mui tas vc•.ze~, conJt.• 
t e1n errado . 

' C0ntra a tyránnia. nun1erica e contra o:s seus et.To::. h«L 
entretanto~ con·ectivo e remedio . 

.:\ opinião pulJlica de~loca-se~ varia~ ~tlf.er·a-:-sc; o::; vubli
ci~ta~ di:-:elü(~tn li:O: a5~tnnphl~: as assenJbl~•a~ · polith-a:; · r·~.·u
w~Jn-sc c dd iberarn; a in1pr{!n~a. diarh1 exanüna~ .f1s.caliz:a~ 
::;tyg-rna~iza os e~·J·o~ e o~ allll:SOS commeJticlos: a uvínião 
re.forma-;;:e c ll n1~nc•ria Yeneicla hunt•~rrt tnrna-::e 1uai;.; taJ:d1· 
Yence.dOl'á. l\un1 J·rg·iine-n de 1)nbl.ic-idadc. em -que todo:-; I•·
JJhan1 o dh·eito (li~ falla.r·. ~~~Cl'f-!,·et· e V(•Ülr: acreditai. se·rllJUrc~. 
t)ue {t que fur falso e núcivo aof; grandes · intcre~~e-s naeionnr.·:-;. 
não ·pode·rú perdurar. (A.part.e.~.) 

· J[onte~qnicu disse :uma :::rrande verdade: o pov(l p().],_. ~er 
jgn(1rante. póde cle~conh~.cer túdos .. : 05 n1eio:::, J:tclo5 qua1~$ o . .;: 
pr(,J)lc~rna~ politicos r :::.oeiac:::. pode111 c clcvcrn ~cr rc~snlYidu~~ 
·J.Ita':;; U:nJ uma apt.idõu admJrarel pw·o. t-:.~cólher para o.~· r_·~rrw~~ 
pubUr;(J.'3 .r,s -tndh·idtcos ma.L'> d·ianos de· con{wnr;a. 

Tenho profunda convicção~ Sr. Pr~~~-iclente~ qur. qua lttu,_~l' 
~rw~ seja (I ~ysten1a jndirecto que ~c ad.opte para a e!P]c.~fii·l dn 
~)l'I.!Sidt~ntc ela .Ttepubliea~ só colihere'Inos fr.uetos pGr·o~ e 
~ü1argo.s. (Apoiado.~.) 

A en10nch1 -da Con1n1)s~ão, reduzindo os estados a· urn 
voto._ parece-me {)f'iunda ele urúa po.Jitioa de dc~confian(:.}L .q1.w 
1.1 1neu earacter pc~~:Soal não eon1pre hcndc. (_4pofados_: 'JI(/t, 
o.pu;adü~.: opo.rt.e.-:. ·_. 

Son d0 Xorfe·. m<.l~. d(~;;;de que se cüg·ita de uma Hepubliea 
1'ede1·atiYa. deYo cr•~r (p::· 1 • .; ~·;;:tados do Sni não abusem · d:t 
preponr1r~raneia- jqnc reahuenle · pos.suem. (.4.poiw:l;o~·.) · 

Si abusarem. l.ant u peol'" para todos n65~ porque. então. se
J'13liln:=.: nhr·i!rados a procurar -novo rumo. Sou federalisfa r· 
unin-,i-i~l·a ·: 1na~. si a Federação não fôr o que deve ser~ prefiro 
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vh·c·r· 1in·•· na mi~•·t·ia. a vtV•!r· r11i~er-avd rn·c:-:o :i Capitai Fe
dc•·a 1. 

c~l. ~H. }~EPBE~E~T.\.XTE- v. Ex. não c! paft·illla. 

O ~R. Z.\:\L\ - E' ])(l::;~. jy, .. l: e llP-111 ~u pn~:-:n ~er juiz t:Om
pdc•ntr. •.lo meu prnprio. pa1rior ismo: a~SCb'1H'O~ porém~ ao jJ
lt~i"_trc eoJleg-a que . . (~.xan1mado~ ~em paixão · o:=; acfos de nlinha 
nli·a. Y~->1."-~P-Ü qtl!'. f·rn I nd3~ a:-; oeac-~;iõ•~:;. eu~ tenho pro
•·tJr·wJu pronn· qt:P a Pal.:'ia. JJar·a mim. •.•sl:í. acima u•~ t.odas ·as 
nuh·as (~On::dderac~ües. . ~ · · 

Ü:::\f..\ voz - O orador e~f.t:~Ye na gu c:rra do Paraguay. 
O SR. Z.\~rA -·- Xi.ngucn1 len~ a mal o modo pot· que! ha 

P"twn. me Pxpr·imi: a~si~lf.•-mp 11. mr~mo {lit·eito. {JUe tiuha D 
:rinauo Sr. :\Iartinho Campo~. d1:- :::audo:::a. nwrnoria, quanc.Jo nos 
rn·opu u lia S('Jnu·ar o .Nnrt.e d•: ~uI. tnrn lanlo que fie<:t.sssen1o::. 
c;nm a )lnnarehia; ~~ rwonwU•}JHJrl-lln.s que 11 Sttl pot· si :.:c'• to
mar·ia :-:'•ln·•-~ o :o:; hom:bt·os n pag-arnen to da d jy].da puhl iea in-
l.t!l'H a ·~ exlrrn a . · 

() Su. L1•PE~ Tn(,,·_\.(1 - Xunea conheci monarch isfa mais 
·f\~ lTf.•Jti"J.-, do {JUe o .Sr· . 1fartinho Campos. 

O SR. ZA:::\1.-\ - Desr~Jo ::;inc.,t·nmcn te CJ1.JC' a. Riepu-
hlit"~a manr.enha unjd(• e~tc g!J.·ande todo~ que· l'oi ~_, Imperjq; '~ 
l'''f'Ciso~ po1·r!m. ~que. por ·parte dos que IJOS gnvPrnum na Capi
tal F1.~dé·eal: Iwja n1ais fraternidade para comnosco: é- ind~s
l'':'n~:.J.v•'l que não ·no~ ahandonern na~ horas de. inforlunio. neul: 
:::('. mu:o: trem surdo~ <Í.~ 110ssa:; supplicas .e .geJni(1n~~ quando, 
I•Pl'~eguidos por longa e cruel ~üeea~ mort·emo~. ao::: m ilharcs~ 
d1..~ :-:t~de. fnmo e m·iscria. eomo. l1a 1)0uco. S(l tlP.tJ' na Bahia .. 
() 1 ioY•~Í.'Itu F,_,dl't'al. q1r" · tc •rn ! idn mi!!ti3e~ pcú·a d• !~pt~rdiçar 
llltll'allH'ltf('. :-:;!', JJotJ. r/,~ mandar- aw; 1.1i1lliann:-:; 150:000~ para 
wafat·-lhes a Jcnnc! 

O Sn. CESAHJu · ·.:\.LVÓI. ( Jlint.-.·l. ro do Interior ) - P1~rdão, 
Y. Ex:. não t.em r-a.Zf'L•). );ão houve urn ~·> :;aqll•~- do g·oYcr
llll clq;· dn Balda que não fns~-~~ eu m'rn·jdo. 

ü SH .• FREDERICO BoRGES - .:\ttend.a ao aparte c]u Sr. Ce
~ari.o Alvim. 

O Sn .. ZA:::\1~,\. - ·Por melhor ()Uvido que se tenha é 1ni
P'J:::úvcl attcnder a todos os apartes . . 

O Sn. FRF.:DEt{Ico· BonGE~ - ~Ia~ esse precisa ser · aLtcn
dido. 

o Sn .. :)LEHL\. DE YAsco~GELLP~ - En1 todo o casu. t~ f a~; to· 
: ,: qu0 a YOZ dos c~·:::tad t•::; do :'\ortc~ ~~~mpre cust(lu a :5l'l' c.Hl\' Ida 

pelo Governo central. . · 
o 81:.. CEs.\nto .:\r ... VE\1 - Y. Ex. não 1 em razão. 
o ~H.. JlEIJU DI~ V.\~Go:\CELLo::> - Pos:-;o julgar elo fé:u;lo 

dn. Bahia. pdo fa.~t(t ch~ Pcrnan1bucn. : 
'f J. ( .,.~ E - (I U·~ ,_ ....... • ., ... () o Sn. CESAHin .Ar.vDr - _, .. a:; r 1!.:" 1 a v • . x. ' · ., -= . -

y
1
•rn:ldore5 tinhmn a faculdad e de a])r·ir Cl'Cditos ; Ubr ]all1. C 0 

Gi)YerTw os <.;umpria ú risca. 
O Sn.. 

aparte? 
o SR. Z.\)fA Pois não: -1neu senhor. (R-iso.) 
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~.O SR. ..:\..r:GUST~• DE ~FREIT.AS -- un1a. Yez que sotnos da 
me~nm terra. pcrn11tta \'. Ex<# que eu diga que não (j ver
d~de que o GoYerno tenha n1andado para a Ba11 ia són1cnte 
fvO_:OOO$; attendeu ern uifferentes occasiões a c redil o~ e-s-
pe.ciaes, abertos. · ·-

0 SR. Z .. \~L\ - {Juantas ? 

O SR. AuGdUsTo DE FR.EIT_-\s - Posso affirn1:::tr a V. Ex. 
que por n1tiis e duas vezes. 

o Sn. Z.-\~IA - I\fas, .quantas vezes ·C que quantias ? 
O SH. At.::m:;sTo DE FREITAS - Essa per!!·unt.a é para ar-

mar o ef:feito. . ._ 
O SR. ZA~r.A - De3de que a questão (j de facto. a~::;i~n ,~ 

quo se argun1enta. · 
O SrL At.iGUSTO DE FREIT.-\S - Posso g·arantir que n1ais de 

:1.50 :000$ e n1ais de un1 crcditD . 
. O Srt. ZA:::.\1.:\. - }Ias a appUcacão de:;ses e.redito.s uão 

.ten~ sen1pre o fün a ·que erarn destinados. 
0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Por nünha parte. declaro que 

.entreguei ]ntegrah11ente os 150 :000$ ao ComJté. · 
0 Sll. AUGUSTO DE PltEl1'.:\S - Alli cshi _O depolnlentQ de 

u1n filho da Bahia e g-overnador. 
... ·O SR. Z.~l\L-\. -. -. Não n1e. refiro .á. appli~ação fcila por 
~. Ex.~ mas c salJ1du que o ~1·. .Marcd1al Hcrn1es n1anaou 
})agar pur conta desses 0reditos obrt.l:.; de ajardinauletltos c 
outras da CapHal~ .:lccrcladas 1JClo seu antecessor. 

O .SR. SERZEDELLO CoHREIA ~ Nesse· caso a accusação não 
attinge o Ministro. .. 

~o Sn. AuousTo 'D:E 11H.El'J'..:\S -- 'V. Ex. deve então dizer 
que foran1 abertos ·creditos para esse fim: n_1as que o gover
nador os destinou a outros. 

:O SR. ZA::.\:f..,\ - Pois. senhores. aeceito os dois crediLos 
c m·ais o terceiro: são 25Ú eon~.os p<Ú'a nuttm· a fon1c· a 24 co-
lnarcas! -

. o Sn.. CESARIO .ALVLM - :i\Ias v. ili}.x. não póde insistir 
nesse ponto; tudo quanto pediram, tiYeran1, e não reclama-
ran1 mais nada.. . . 

O Ceará : não l)OcUa ser 1nais SYinpathcio ao Governo do 
que tl. Bahia~ e consunliu na ultilnu. sêcca cerca de· -)~. 000 
çontos. 

O .Sn. J..~oPES Tnov.:\.o - .l\:las. para que estas •;fel'ltas 
questões entre Su! '.! ~~ui:t;..!'? bso é i.rTHank. ?\fio ~ejaliHl:" na
ti-vistas~ scja1nas nrazllcn·os. 

· O .SR. Z.A:\IA - Os hahianos n101Tera1n de fotne; furam 
abandonados pelo s~u- con1I?a trio ta._ l\Iini~tro da_ Fazen~la. 
(Nwm.e·J'o . .,·as ·vaze~:- Sav IQJulo.rlo.) Os haluanos l1a~ d" c-Pl!
servar ·perpetu~unentc 1 cmbranca dessa (JCne'l'OSldade elo 
?\1inistro actual: c un1 dia talvez possam responder: como de-
vei~: a ella. 

0 SR . .AUGUSTO DE l?RE!TAS -· A intriga não Surte cffeitD. 

0 SR. FREDERICO BORGES -. ~~O ha. -duvida 9ue O nobre 
1\'Iinistro é un1 fi~ho .que faz glor1a •a. Bah1a. (A'f?oiados. ) _ 
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C::_\f Sn. J:J~PHE~Jo:~T~\~·n: - E. d(nWii'. os gover·nad•Jrc:.s 
tinham coi;npetcneia para abrir creditos. 

•O SR. ZAl\'~\. - Si o defeito é dos governa:dore~, clles 
foran1 non1eados pelo Governo geral. 

TozEs - Oh! oh! . . 
O Sn. ZA~:r.~~ -- .Afflige-rne profundamente esla tJ·en1cmda 

~entralização adnli-ni.strativa: que. nos põe sempre á mcrce do 
boYetnn Federal~ ... 

u~r SH. HEPUE'SE.X'P..\);TE - ~ote. porém. que cstarnos 
ainda 50b o regimcn da Dict.adura .. 

_ O BR. _?-:~\l\L~ - :. Pcrdôe-n1e o illustrc collega: a Dictadura 
nuu t.crn~ na o póde ter o alcance cru e. alguns dos nobres con
gres:Slsta~ _lhe q~~rcm e~nprest_ar: n1esrno nos tempos antigos: 
de educaçao pohtlca n1u1to 1nais atr.azada do ~que a .que actual
n1e-nte te1nos~ as clietaduras 5etnpre tiver-am limites. que não 
.v.odiam ultrapa$sar. · 

Não conrundan1os dieta dura con1 despo.tismo. Si os no
JJrc~ Depntudos wJ~niltem qu•• ~·· dig·a qut> e:;tamos viYendo 
~Ob O reg-hnen do de~pOti~ll10~ não aCCl'~SCC1llal'Ci n1ais palavra. 
Subrnetter-uw-ei sileneio~o a tudr•. 

O SR. Esr>JIU'l'') S.\);TO (l;.i um aparte. 

O SLt. ZA~f.\ - Cada u1n . con1 a sua OfJllllao. O mesn1o 
clir:-eilo que 1.en1 V. Ex. para •ttizer· n que dissf'~ tenho eu para 
a.rfirmar do alto de~la trihttml: solJ minha responsabilidade in
c! iYidual: .<L face do paiz inteiro~ ·que não {;Onbe(}o na histol'ia 
·de póYo algum perindo tão deploraYel ~:omo este por que ha 
(JUatorze n1ezes .tmnos pa~sadn. ( Fü:as recloín.ar;ões_: a1Jartes 
'rCljf.:•tido:s CJ'U.~a"tn-se por tr.Hlo:-; t.1S lo.dos. ) · 

Li\.Te a quc1n quizer do entoar hymnos ao Governo Pro
Yisorio: do~ meus labias nem: de minha obscura individualidade 
partiri( ·un1 só brado de applau:::o ·ao~ ltornen::: que não sou
hera.m. ou não quizcrarn guardar o depo::;ito que reccbcran1~ 
.(Jll <üoàe müze~ lcrnos pa~~adu. ( F h: os 1·edm.ntu;6es; aparte.'J 

r;\;: ~ll.. H.EPHESEX'J'.-\1.\: 'fl~ - 1~::50 1]. apenas IÍ1á vontade pe_§-
soal. .-c- · 

O Sn.. Z.:\~1A - Não tenho m{t vontade aos men1bros do 
GuYc't·no l)rovisorio: !JtJr alg·un:; <J {:ll•:~s tenho: atl~ .. gt·ande sym-. 
pathia . . O uni-co de que1 pessoalmente rne sínLo separado: e 
du St·. :Ministro da Fazenda. 

u~ .. u . voz - Un1a honra do Btazil. 
O SR. ZAl\IA - Não 1ne encarreg·o de contest3:r. o aparb: : 

apenas aHirmo que ján1ais pt·atiquei a·cto de hostilidade con
tl~a o Sr. Ministro senão depois que. po l' orden1 de ':3. Ex.: 
foi dl.'erctada a n1inha. worte pl)til.k:..(J .. decreto qur:'~ .1101: esta 
Yez no 1nenos. não potide Ler (~~etu,::H.I . 
· - Da n1esn1a fórn1a por que a.prouve a S. Ex. romper 
comlllign. apraz-me- agora~ pela n1inha p~lrt~~ ded.arar hen1 
p·uhlicanÚ~l1lC que dispeDso t.~n1~ern as suas boas graças. 

Só cu posso ser o preJUdicado. 
o SR. A.zEREDO ___, Ent.rctanlo~ V. Ex.~ antes de partir 

})ara a Bahia, procurou-o e pediu-lhe ordens. 
o sa. ZAl\1.:\. - . Disti·nauu : vr:o~urei-o~ é verda!le~ e. pro

-curando.-o: .cumpri un1 dever polltJCo e de cortez1a. Tinha-
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m.-,s 1niiitado ~emprc ~fl]) a mesrna bandeira política.: aindà ::. 
JH.Il' ••rt:a;;ifto do ConJ;1'~-":':~(' LilH·1·aL J;aYiu en Yotaflo J)or seu 
pl·o.it•cto de .Fedcr~\"ão: no~5as relat;úes, .si não eram intimas~ 
f'ra1l1. 1 r.u.Jav1a. am.15tn~as. 

~:1da )l)ar~ nat.1n·aL p.-n·lanf'o. •!n (~liP. dt•pois da H.evolu
'·~ão. prneurar r~u o compr•,,·itH:.in.nn, ~Uni:::1rt'' e corre)ig:ionario~ 
par·a :-:atwr quac·~::: a~ in ten(:t')e~ r qual a •wien I aeão rio novo 
g·t',Yt'rno t•orn rela~:ãn i.Í Hah ia. 

E.:-:ti\·(~. ainda. <·um ~~ ~1'. HoeaYtl\·a: a l!(.'·nhnm <Jell<!-5 
rwd i o Qtlf'l' qn·~~ I'·•~:::,•: H anÜ)ftS fiz. ~t"•nli1· qnr•. para l.ere1n O 
JJH'U f~rmem·:.:f• .h.•al ·~ d,•::;in!:t.•re:-~ad•l. hasla\·a que org·an1zassen1 
uma HPpuhliea digna dt1 H'Cul~• f! dn~ l•razileü·os. 

EJIP~ que mr:• r·ont.'·~tem. ~i nãc• ,~ f•:;:ta a Yerdade. 
Sfin pa:.::"a.dn~ U. lllf.'Z,··~: :dd (•stãn viYo~ todos o~ .. minis-

1 n::-: (• g-r•Y('I'll<ldon·~: .i iÍ rna i~ n:::. impnl'f une i enn1 pedido::; ou 
1''"1. "'1'11('1. ·~.;;: . *" e , c..l.~ • 

I ~ :\r SI{. H l~PHE~E~T.\~TE - }las o Sr. )fiHÜ:I r·o das Fi
nnnça~ pr·ueedeu f'lllTf•ctamen t.( .. : " a fll'OYa é que Y. Ex. e:Stá 
aqui. quandü elle puder·ia tPr ,?,·it:Hlt:' que. fo~:::e eleilf.,. 

o ~R. ZA.:\IA- E~sa 1•h::.e1Tn<;ão é t•~almPn{e d·~ nn1a {orça 
a~~nml~t·,.,:-:<:1. sobi·P.fwlu p:u·tirln dP )abin:"õ repu})iiean"~! 

~r·n1 tl11\·ida. o :\Jini:-:11'11 ,·. nHri:.-, po~.lel'tl~o. o fio\'1'·1'110 
r1wlia ,. p,'ulc:~ r11uit'': podia '·' !l{,rk ainda íleporlnt·-nw. nt:ln
d:u·-nll.' par·<.t Ft •l·rwnd•• dP .\'twunlra. "· af,··. pa:-:~ar·-111" Jwlas 
:)l'ma:-:. :'i qnízc·r: IHill\'1'. r•<•f·•~l~l T:liiH (' flll i-'a qrw (I }firti~II'O das 
Finall<'il' ,. ='"U:-' l•1·avn:.:. a!!r•nl .. :.:.. all't\Vf'Z da ~'D~"Yl'ln~' ·rt·nu-:lf•. 
,.!f~il_ t,,;~ll. q!J•• a~~~~rnhr·m.J a ··.Bahin. nfi,-, pw](•ntm ·eon~~·~llil': foi 
l!t"" n ;!r:•nt•I'Uf:f.l p,-,y,·, hah i ano nfin m~"' :-:n~·y·ni'~t· ainda uma vez 
t'l! \1 qual·,•n1a f~ tt•f'::; 111il yot.-,:-:. 

;:..:,·, í':OO:fr• I :nn;.:r·f':-'~" pndt·ria ra~;.:ar· r, 1111'11 diplnrrw . t~n 1•·-
;.:·if.im:! f' n••ltl'I'!'Jir•nlf' ••hl.ido. f''' C:nn!!Tr;;:~o Xa·eir.nal nfin t•nrn
lll~"IIN· in. (' .. 111111 11iin ('Ornnwl1Nl. n n1on:::ll·uo . .;;n af.l,~nüHl•'· 

C.\1 :'!L· HE!>HE~E~T.\.:'\TE - Y. Ex. h a li·· l'•'lll'•Wdat· qne 
11 (;rl\'1'1'111' nfin m:·!ndn11 pr·atitar· yinlr•rH·ia alg·rlllla na Buhia. 

O Sr:. ZA.\L\ - Par·a. qun Yioloneia~. qua11dn ning:u'-'m ~c 
: nppnnlnl ·? Ikan{t•. dn re~·ulanwnt.,-, l']r·il.rwal. r•m fndo:; o~ e~-
1.ado~ ll O\IYI' al•:-:lt·ll~~~n. at·~· PlYI ~- Pa11ln. C}IIP IJ•m l:u~•as tra-
' lirik~ pnJ i tka~: o Ú1c~~mo :;:r· dP.u l:'m nu f 1'(1.'3 ponln~~ em Jfa- · 
ranl~ão. Ct•arií.~ P(•tnarnbueo ... 

O ~rL 4-\J.::\-J:EJJ).-\ PEHX.\:\rBur.o Em Pel'uarllbU(' . .n todos 
n:-: parlid,>s ent1·nr·arr,· no ;)lt>iln. :.'Cru:.•,:til- ·"i··· nwitos t! -r~~)J('li.dm; 
aparlr?s. ·; 

o SH. ZA::\!~ \ - .:\pena~ a Bahia ,cnm e~()u a rnoYer-:3P. e1n 
pr-inr·iTdO~ dt• ~!:'·! ~.·mbrc•. tom a J'rlirada f1o chefe d(~ policia: 
ai,.-. •-·DI f.í,) a ah~l•·n~.:;'lo "ra ar·'"'n;;:.0ll1ada. eorno cruel nce.e~~i.
dadf·: ''nln· ,,~ ll"'' n:1n •·:.:laY;m1 e0m n GOYC'rnn. cu era o uniro 
J.,.~,t]y :idn a plt'ilf'ar·. cpwlquer qur fossr;· o rP.~ult.ado. . 

O qut~ ft)i . ~:-:::-:a 0 11'1t.:ão ilP ·15 ih• ~PI emhro s-abr--r' o pa 1:r. 

iTJ !(•ir(•. n cnnH_'I.~tlr dP~ta CnTJita'L ( l'·h·a.'i ?·r~r:lanwr;()e.i( .: (!:partes; 
t·mJl~~strtrrjes. ': 

Trnr··,.,~h:r-.1 /· ac-ndir a "~ta alh.JYiã(l de apartes. A hisl o
t·itl dr.·~~:-:.a .. l(•i<::fi" ha de srr Jemhrada ainda por muito .tempo.: 
f .Ytí(J opÍ}iadn.~. :· Sou ~n5pfdtn ,. sf.'m duYida. di r-me-ão; falle~ 
pttr• .. rn. por· rnim quem ;;:.uspejto não p6dP.. não deve :::er á Re
pulll il·a. Ow.:am")'i n pri rnl'i1·n }fi n.i:-:lt·o rlo Intrri o r da ReYo
h.:ll::ãr~. Poj S. Ex. quem. <.Jjsse que o caracteristico desta si-
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tuac.ão _era. pr?Curar sarnas para ~c cocar. accr·c3'cenl.anflo ·que 
ella. que p.od1a sen1 a rnenor difficnldadc vence.r a elf.'ieãn 
:~Olll OS lnelbore~ elementOS. foi -.::;erYÍr-se dos tr·U[IOS maj:; 
Impresf.aveis do Impnr·io. cmn tPnrlenei:i f' ~-,·avif.a,~ãn para a 
Jan1a~ prefe-rindo aprescnf.ar·-:;;f• anrlr·.ajosa e r·t'prJif'JOlln nnlf' ~i 
;propria e an1~ o n1undo ... 

'C:\I Sa. HEPH.ESEXT.\XTE - E li•• não di~~~! i~l o. 

O SR. ZA:\1A - :Sã.o ·quasi t.~~xt.uae:.: a~ pala..-ra.~. CJUf' d(• 
n1~n1oria r<' produzo. f~ posso g1u·anl il· ao illu~t J'P collc"g·a que· 
C'lle ainda accr('sc~enton o spg·uinle: Foram inv(•nlndo~ inrli
Y!õuns~ Q'l.W pod ian1 ll_mwadarnente ha.bí(Jar pr·e:;;i.díos n1I Iíl nrc~: 
Estou c~itanrlo quasi litleralmente as palavras do· bravo J'PV(I

lueionarin. 
10 Sn .. T.,oPES 'fHo\''"'\:o - EH(~ rlis~('. 1s~n pnrque o Coi1-

f;'l'e~:--n niio f'J·a c~nrnr,n~f n rh• · J·r .. ptihlicanns hist:.1wicns. (A.pm·tr~s.:t 

O ~R. ZA?\L\ - ,An nobJ'O r.nllf'P:rt. Cf'll~' me hnnr·a eom o 
~('U apar-te. pN'frnntar·ei: ~.;ln t'• c•xl t·anllo. nãn ~~ dh;:no dl' ;;.:.-~r-io 
r~p:trú {Jllf! no :-cio rJ::i repres~n! aeão nnei0nal nii~ :;:c vp.ja c' 
.intf>nwl·al.o ~ih·a .Tardnn. 0~~P p1·(•pn~ar1di'Sia. in('Ul~~HYf'l i• 
'l'ngn:O:n. qne'\ aff1:nnJou ~c·mpt·c\ irupaYidn a (]Pealiifla :\lnna1·ehia? 

TIP~pnnda-mf~ V. Ex .. a qncnt .,.onhetn. (•omo rf"pnhlkann. 
flP~di• 1~77. ainda c:u!·;.:.;nndc• .a fac-Iddad.-• d1• JJI('(]ic·ina. :O:r•m 
h:1Yf't' j:ímai~ ahandnnado n :O:(•U p• •~t.-.. 

O ~H. T..rlPF:~ Tnov.\n -- P{•t· 1•:-:ta rn···~mn r·;1Z;in. c·r·t•i•' •rur 
,-n~]•;• m••nn.:. do fftW .-.~ qne vir•J·an• rh•poi~ d::t pro~Iama(:fin d::t 
·I') , 1 • . -..epuJ), 1 ca. 

-
O ~H. Z.\~l.\ -- _Sih·a .lat·dim nãn (':·:!<! ~··~nwnlc• t\ír·a ~In 

r:~•m.:t·~·:-::o;,. :\:lf'iu.nal: P~!:í lc•nf!·~· da Pafria lh•publit·ana. Ynlun
laria Jllf•Jll c· f'Xl lado. 

n :;:H. LnPRS THOY~\.n -. ]~' I! ma vietirna dr si 11lf'SJI111. 

r='r ~~c R EPH ~~~l':~T.\:'\TE 
OH':":JfiCI • 

O Sn. FREI>EiliCn Hnw-;E::::. 
IN·.~ '':"l;1clO~ difi\~J·t•nlc~:-:. 

~\puiado: fni Yiet ima dl' ~i 

O Sn. . .AL~\li:.:IO.-\ PEit~AMRUcn -- Si t iv'~'sc• ~idn en ndidal (I 
por nn1 ERtado ~,), ~Pria r-lc~Ho. 

O ~rt. ZA~;:\= :cc::::._ c.-,mr• ·Sih·a Jardim, muib1~ nn11·o~. O que· 
[orlo~ lc!rn vblo enm i~5paetn 1-; ;_jll'' P··w lc1da a par·li• n~ \'1•litc1~ 
rcpnblieano~. qnP hPm pod•:.n-; s.r·r d'"rHnrdnados - his!nri~n:-:. 
·Psses qu r aspi t.·ava m sintf't·anH•n 1 "' nrna l~«·rm bl iea Yl·'l·dad.'•Jra. 
foram p11~t.u:-- ú 1nar·g:Pn1. 1• ;:.;ub:-:f i! uidu:-' pe•ln~ nneos. de• lli'J3t'll1 

mon:u·chi í·a. Yindrt~ dn lrYq)!'• ,.i o. ( TrocfiJJI-. .;;e ·mu ilus uporl~·s f~ 
r:onlesta~:t)f~."~ qtu? f:(Jln·em. o -,~tr:. · do uJ·odr;i•. i 

:Xãn tenho prncllr'al_:ãn. 5(•nhm·r·~. ('U n l'f'Ct:itÜJP~·t'•. pal'a ~f'l.' 
orgii.o dr~ tun f.a~ qw··ix·a~. Era n1onard1 i ~la ... 

O ~dL L<lPES TnoY.\n -fi uoln·r· J)f'\pn h1dn .i iÍ ma i~ fni lll11 

Yf'l·dadeiro mona r·e.ll i si a. 
O Srt. ZA:\L\- Fui. P s6 d.:-ix·~i d4• ~el-o -depois de 18 {)e 

nnvembn1. quando vi í• Yl'11tn c Yf'Tl•~J:ando IrnpeJ'aclnr f'\lllhan~a~· 
vivo. e sem protestar ao mr·nos. (Jludo.;; apo·des.) _ 

·~ão tenho saudadL'S da inM itn i ~_;ão n1nnareh ica, 11em qtli'J
xo-m•l do5 rí!\·olueionario~: dispunharn ela ·força e dei h 
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t~saran1. :O n1urrdo foi sen1prc-. assin1. Deante do dír~ito dà 
íor~a~. desapparece ~empr-c:.•. a força do direito. ( C-ru::.arn-se 
nnutos e -cepetidos apa:rtel~.: o Sr. P1~esidente reclo:rna attençüo.)\ 

Eu nao venho defender o passado~ nen1 n1e eorre esse 
deYer: nen1 tenho con1petr:ncia para isto. 

O Sn. LoPES Tnov_~o - Tem ·toda . . 
u~rA YOZ - E nem '\·ale a pena. 

. O Sn. ZA:\L\ - ~5o n1c cabe respon.sabilidad.: de erros e 
1 alt.a? qu~ se ten~arn con1mettido e que sempre proi'liguei 
~om 1sençao. (Apowdos.) O qu~: posso affirmar ao Congresso 
e que: acllando-m~~ emn 5:) u.nn.os de eda.de. e tendo comecado· 
a J!.linha vi{]a · puhlka aos 20~ s6 tenho exercido cargos de 
elr:1ção popular. · 

Ul\1.~ ·voz- Te1n sjdo Dcputad·1 muit:lR Yezes~ c qua~i 
sen1pre em .opposição. 

O SR. Z.Al\IA - Possuo apenas a n1edalha da calnpanhà 
do Paragua:v; júinah; n1c enfeitei t"O!ll as lentejoulas 1nonar-. 
chicas; sou 11n1 hon1en1 muito -obscuro, sou o primeiro a con
fessar. mas tenho 0 orgulho d~ ~póde1· dizer cn1 voz ])em alta 
que júmais explorei a mj rrha posieão politk:t~ ou os cofres 
puJ)licos. en1 proYcito pro;win. (Jlnito bmn:.: m,11./to be'm. ) 

Na n1inha mesquinha e imperceptiYel jndivjdunlidade~ 
tenho~ todavia, procurado J,:mllrar-nle desses nobres c~emplos 
de abnegaç.ão ·~ dcsinterc~sr. qn e .-·ncnní.rci ne~ses 1 h-ros Y~lhos. 
JtOjC tão dCSpl•ezt~.do~. <.' yu'll)~ 1lUC:lf'~ C:Oll1Pf'Cl 1111 f•n}] f'g'ÍO a 
n1h1ha í.:'duca('fio 1 itt.m·arin . .:\inda ho.iP ent·,·o-nw l'CVCl~ente 
nntn a men1oi·ia dt" .:\riM.idc~ ~ :\[ele ind~s. mm·l os r•m exfJ·r~ma 
pennria depoi:::. ch·· i r•t'Cln exr·reidn o~ tnais r·l~~,·a~lns ear~·n~ do 
:Estado. Quando ninda h0.iP.· leio :1~ l)agina5 Ploqu~nl.e;~ Qll(~ nos 
dpixou Tito J..)ivin~ essPs herocs ro1nanos~ que cJle corn mão 
de rr1e:;lrt" sabe d~:-:(~l~eYI! l'. Rão. !1 mr-•JJ., olhn~. í'nmo :~;.~rni-deu::;~s . 
.A prohidadP de Fahrici o~ o · d~sintercss~ d<~ Furiu::. Camillo~ 
il. mode.stia. de Cinl'innal.n. a inqnPhr:1r.f.a!Ji1idade dr\ neg·uJo. a 
clNli·eação patrjotica (1()5 Decios~ a abnegação de I:· PosthnilJ20 
c dP tantús outros hetoc5. assornhran1-n1e~ extas1an1-m0. Nao 
:~nu nn1 hon1en1 do seculo ~ 

O SR . J~SPIP.fT0 SAxTo- Está patlletico ... 
O SR. ZA:,\IA - E. possivel~ porque fallo com o, côração 

n hct!.o; J.Jectns cst'. r1uocl disser:tu'Jn fo~it. . . ·. . 
~ou pr·lo qU•" I t c apprend1 ern nnnha HYlancH~- on p~rque 

Deus as~im me th·essc organizado. acho que a mator gJorw do 
hon1en1 polH.ico l· morl'Cr p.obre~ -c.on1o Aristid~s, e u:r~ como 
Sdpifio~ o .:\fricanü~ as filhas doladas l)elo erar10 nuhhco. 

O Srt. Esr>IHITO SANTO - I:;~o c::;l·ú n11..üto vago. 
O Sn. ZA~IA - Perdão: não rnc interrompa~ por Deus .. 
VozEs - Deixcn1 o orador continuar. 
O SR. ZA:'\rA - Não comprehendo~ Sr. Prcsid.ent.e~ como se 

pretende fundar a RepubJjca adoptando os meros e n1?1de-,. 
rle que SP" ser,·e o despotismo para se. implantar no se1o de 
uma l\ad'io. Ne3te eentro 11npulosrr. (llltl~'ora. sempre prc
Óccupado" com a politicn~ noto _a. rnaior iiHli~ferença pe!os ne-
g·ocíos publico.s. c uma febre J~cotbprelH:nsn·el de enriquecer 
sen1 trabalho. da noite para o d1a. 
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Pobres de h ontem. são hoJe millionarios. 
y·ozEs - E~ hom precisar. 

O SR. Lo~Es_ ~nov~~o - Un1 pouco mais de coragen1, e o 
non1e desses 1ndrvrduos. ( Occu.pa a r:ad,Jira da presidencia o 
Sr. Pn.tdente de Jforaes .. ) 

O Sa. ZAl\IA -Não se trata de acto algum de cora("rem e 
n1enos aind~ é n1istér decli!~ar Domes~ que, realmente. não éo
nheço. A n11nha tarefa aqui não é esta. (Apoiados.) Consigno 
un1. J?heno1neno~ uma enfern1idadc social que attri·buo a causas 
pohtiCas. Nen1 por pensan1ento refiro-me a este Congresso ... 

o SR. ESPIRITO s.~TO dá un1 aparte.·. 
. . q SR .. ZAMA - Pois já não declarei que não me· refiro à 
illd!Yld~lalJdades ~ Senhor~s. fallo só .. e só .desse d-esejo ardente, 
des.sa 1~br~ .d~ ;riqueza ,que so appossou de~ta cidade c .que a 
tgrna ta? .IUdlf:erentc as cousas publicas. Todo mundo quer 
1 H· r~ r n11lllonariO ·de repente. 

O Sn. LOPES TRo.v_{o - Yá o n1eu digno collega á- bolsa 
de Paris~ á ·de Londres ou NoYa York. c en1 ·todas ha ele en
contrar a n1esn1a ~ousa. (Apartes.) 

O Sn. ZA:\'IA - Quando en1 un1· paiz. como -o nosso sem 
tr~dições e sen1 . aristocracia: o interesse ·individual supplanta 
o I?teresse publ1co~ e~se pan; marcha fatalmente para o des
pol1Smo. 

O SR.. LOPES Tnn·o:Xo - l\Ia~. con1 franqueza! quem iniciou 
''ntre nó$ o ~y~tcmu~ senão c. Jfinisf.erio Affonso Celso ? 
(Apoiados.) 

O Sn. Z.\:l\TA ..:- .:\{a:' a n<:!Yoht~·.ã.o r:ão se fc~. a. Ropublica 
não ~e proelarnou parn ·~onlinnal.' o pr··,gramn1a do ministerio 
de 7 de- junho. P(•lo •·onfrn:rio~ Y(•L1l liara reforrnf!.e tudo. 
(.:1poiados.) 

0 ·SH. )~HEDER!CO .J30HGES ·- 1\Ta~. CiUC jnconycnicntc ha 
nisso ? PeJa 1ninha parte só sjnto não poder entrar no movi
nle~ to. para tambern .ganhar ·!icHamentc aJg·ll.rna (.ousa. 

O SR. ZA?.IA - Neste ponto divirjo de. · V. J~x. Conheço 
mai5 do· que ningucm as agruras da pobreza: dcs~.;ava tambem 
g;ozar no n1enos dessa. ll.lti·ea 1nedt~ocrirlade, <le que. falla o poeta 
latino: 111as ·declaro aos Srs. congr{·ssistas que~ si tivesse 
rnrjos · c 111c reso1Yesse a fazer. da 1·iaueza o nwu objectivo. 
principalmente ·dessa riqueza rapida -c_,,-instantanca~ talvez não 
me recusnsse a entrar . nas neyoc-iatas: n1as c.ntendo que _a 
ntinha honra politict} i!Tlpunha-n·le eo1no prirneiro deYcr~ eon1o 
condiç·ão ü11prcscindivel. abandonar a minha cadeira de repre
sentante do povo. Que111 se encarreg·a -d•} defender e r:eiar os 
g-randes c Iegitin1os interesses nacionaes ?ão póde cu1dar de 
s•~t 1 s interesses pessoaes. (.4.1Joiarlos.: ntulto bem,.) 

O Sr... FREDERICO BoH.GES - São transacçõcs. li:titas. 
O SR. EsPIP.ITO SA~To - T em razâo; ·n1as não tcn1 ap

plicação, porque não consta que os .n1en1bros deste Congresso 
cstej::un Dnriquecendo nessas negoc1atas. (.4.par-tes.) . 

O SR. Z:\?.I.\ - V. Ex. insjstr; mas jú declarei p1·irncira o 
segunda Ycz que me não refiro aos illnstrr.s colleg·a:-. Dcclar9-~ . 
pela terceira e \1lti ma vez.· Senhores~ um elegante e conhec1do 
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escriptor, quo tem assento nesta Casa, não ha muito tempo, 
em um bem lalt!,'ado a!'ligo, publieado nas folhas diar ias, em 
vhrase incisiva, consignou, como en aual1o de fazrr, n mal quo 
trabalha a SOI~iedaclc l'Jumincn,.;p. A cs~c r~8criplor, como a 
todo~, o phcnomcno J,)al'cceü digno de serio rcpcro, que cllo 
mamfcstou nas scgumles palaHas: A indu.yt1·ia. da politica 
foi .eulnlitu.ído. Jlr•la. JlOlilica da industria . . E:.sta:; nalavra;:; .rr
vr:lam bcnt o cstafl.o soeial pat.holog·ieo qtw esl!llllOS atraves
sando, estado ele verdadei ro perigo par a as ·publir;as lihoedados. 

Nem o que chssn esse rscriptor, JWm o qne digo, 6 novo. 
Antes de nós ,íá o havia dito o uotavt' l publicis ta t.ão conllr
cido de todos, A. dP Tocqurovi li~·. o nueloe ela De.~mJOCI'acin na. 
Lbnerica, e do ilntirlO ~~ :Yoco 1'CI)itnen . A opi11ião de mn puhli
c.ista de la! quilate ha dP pcsa,r !'l'mpre rm 1toclos os espiritns. 
c :forç.oso é que f'U com cllr me ampare: 

«No meio das trcYaR do fnturo pód1~-se já descob1' Ü' tr.r•;; 
vm·rln.dcs mniLo elaras. A primeira (• que todos os homens de 
nossos dias são arraslados por uma. forç·a dPseonh reida, qtw 
se· pódo prcf.cnc!er retardar nu vr•g1 da e, ma;; nunra yrnrer, for t•a 
que ora o,; imprll1~ fl1wrnwnte, ora n;; prreípi!.a para a II Ó
,;f ruição da aristocracia; a segunda c'~ que entre todas a,; S01Cie
·dades do mundo, rt(f1wl/,c1s, que encont·,·artin sem.p1•e o rna:irJ1' 
tral)(fl/i n c m escnJWI' durante lonyo tempo ao aot'.m'no absoluto, 
M''I'ÍÍO j:it'PÓSOI/W/1/P essas SOCÍPdW/es ./'J/1 IJU(' U lti'Í,~/'!If'PO!"ÍII 11/Íii 

n:-nistp e 'lll!lln póde e:cistir. » 
Sem duvida algnmu ro Brazil sr> acha nas eon1lições dP qnn 

f a lln n puhli:L' i sla :t.·ranerz . 
. '\rislócraeia. JH·opeia'IH'nl ~_., nlos r mlea lh·emos P lWlW temos, 

P por isso nwsmn acltn qttl' sr ajn:; Lam prl'fritarncnfe á no~~n 
socircln.dn as suas nhi<l'l'Va\'Ôt's, q11 C eontim'1n a reprntluzJr : 

«A ter·eeiea, Pmfim. (• que em parte alguma o dl'spotísmo 
·pôrlP produzir r•ffritos mais pül'niefn;;;os do que ness.as socif'
dades, porque niiP, mhís do que qualqure o.utra rspecw el o go-
vN·nn. ravot'P<'I~ o dr•;:;rm ·nlv i mrnh.1 dos YWHlS. a qnP r si a.;; su
c ii'c.ladPs cstãn PStwrialm:' nl•• Stl},' i!a~. ,, as i1~1prl.l('. ~s;;im , para 
n lado nwsnti para n quaL se~nJ tlVIo uma mrl ma(:an naturaL 
já e lia~ propPndiam. 
· « 1\'ão so• achando) mais 11s homr.ns presos por laç.o a\g'nm 
dr easta. ti;~ c.laS.'-'P. cln en t.' [)(lJ'<H;ão • . dn famí lia, ncllas srntrr\1- sr· 
.rxh't'manwnl r tlis posl,tlS a Si' Jll'Poecupar·r•n! RrínwniP de Sl'll ~ 
ínt.rt•ns.~l's p::u-!it~ulitr•'~. a não enear·at·Pm M•nao para s1 vronr•~·~. 
a rctirarrm-se a llln inrlivid•ralísmn Psh•eilo, no qual tocla \ ' ll'-

l.ttàf'. pnlitiea é ahnt'ada. , 
« Ü ·dt•spolismo. lnngr 11(1 'it1C i~1r rnnl t.'a r·.~ la lrnrll'llt'ln, _a 

torna in•rsisti \·1'1. JlOJ'quan l,·l 1·rl ira rlo~ ~ ~ J dmlao: 1oda pa.n.:au 
commmn, toda nl'eN;sidndP nmt nn. Infla ore as ta'.' olr. ag-n·rm 
.inntamPiil c: o despotismo o>; Prnparr•rla, JHll' assn n d}ZI'I'. na 
viela privada . . Si nll rs ti nham .iú lcndeneJai' de sr• por!'m de• 
parto, o drspotismo ns isola; já eram frios nns pura com O'i 

IHill'OR, rllf' os grla. . 1 « ~r.sta sMlr dL' sowiedacles. Pm QUi) nada h a tlr frxo .. NH a 
nm se snllJ~ aguilhOado pt~ln l.emor· ele . rh' ~cer n IJr>la a1w 1a dr 
.subir, n rnrnn o dinheir·o. ao ;,w~mn I ~· tnpo q1w :'ir 1ur·no11 ~.t 
pl·inc_i p.al sígnal qLH' ela~s.ifica e d.;; ilingt~r ns, _.hunwn~. Pnlr~· ," ' ·, 
adqun·m nrl las nmn m obr ll rlat!P ~wgulat, pa,.-ando ~u1~ ~ · s~a1 
de mãos a mãos. Ll'ansformando a conclü;ão dos mrltY1guos, 
f.llevancto F· aL•n ixándn as fflmilia;;, n1io h n níngn em qnr n an " '' 
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sinta ·Ohl'igado a fazrl' esforço;:; ct~~cspel'ados para nbtd-n. on 
}Jara. eonscrval-o. 

. « O ·d esr~jn dn t•nriqut~cn· a Locln pt·n~·o, n gnst.o das JWgn--
cwlas,. r, ::mtot· do ganho, a 1prorut·a ·dn bPnl r>~lar ~~ dn~ go;t.n>' 
I_l1Ut?rJaes, ~,ão :wUail as paixt"iPR mais eommuns. Estas pa'1xões 
.dcnamam-sP lactl nwntP, ·JIIH' toda ~ a" cla~,;r·~ • . JJI'n ett·am a l.r'· 
onrlc »e llanan1 nwstrado l'.:d r a nlws, n C11l ega m em .111'1'\'t' pt·az(l 
a !'1\Ltbtal.' P a r]Pgt'adae a T\:u·ão h!·~i;·a. s i alg·um n!Hiant111 
não con~r>guit' t'azPl- as r' s ltliH;·ae., ·· 

«Ora, .r\ Jla J!l'Opria r•,.;,;Pnein do df'SJHll.i,;mo alargal' P fn-
wn:ec.P t' Tl::llxnr:< lnl's: l'liHil. df'hilila.niP;; ~~·omo s fto. lornam-sf' 
D seu pl'inwirn l:Utxilial' , cii'S\' i arn r} ·oceunam a imag innl'iw dos 
ho!l1Plls eom 1\!'."llmplos lllll i lu dh·•·t·~ns ·elos nr>gncin:;: ptlhlico:'. 
P 'l:tzPm-nos II'nnw J' só com a icl•'a {]ai! l'PYnlncõf's. 

«Sôo ·clespoti;:mn p6d t• ftll'llf'C I'·l'-lllr;s o Sl'gl'Pdn I ' a ::;~nnlll 'fl , 
•quo df'i;~;:am :í vontad.!' a eup idr·z " lhe p Pt 'll liliPtll I'I'Uliza l' 
lncros d(';.;l\nnPsl o;:;, al'f1·nn1 ando a. dPshonra . 

"í :X0sta sot'l t• dn ROI:i~>dadt•s só a lilwl'dadt~ pórlt • •.· omJ,a lc•r 
-eom P!'f.ieacía n.~ vieios qlll' lltl'"' si'ío naltH'HI'S. I' J'PLPI-ns ;:;olH'•.~ 
o ]Jlann P::<ent•t•r•gadio f;obeo o qt tn l !'!las ·dPsli.'<am . 

<< Nfttl h a. f' Oiil t:ff r• ift,, quP m SPjn capaz rlt· n' l Ít'a1· ns r i 
.rladflo;; ·do isolanwnlo ''IH qu•• a indPlJt'JHI!'ncia llll':"llll\ tiP SI Jfl 
r•ondieiío1 t'aJ-n:;; yh·r·r. pal'a ohl'ignl-ns a "'" appJ'oxit l taJ'<'tn 11 11 ' 
dns tittl rns. (Jill'ltl os , · i\· iJ iLJIIt' I' anittll'o. 1• 1 1.~ · enngTI'gtw. t•atla 
dia. rwla nPrc•.;;;; idadP d1• ;;p Plli l'lll k!'Pi n. dP ~~· Jli' l'Si tad ir·r•lll. I' 
se r·onJJYI':iZ<'l'f.'ll1 I'Pcipr·ncanwnl t' na rn·a t iea ri:>;; UPf.Uici n~ 
COliHII\111 ~. Sl'llftn a Jihr•J'd:trJP. 

« Só nlla [I'T tt 'f on ;a para at'l'atH:al-o~ ao ;:uHo d tl rlinltr·iro, 
ás JWC[IH'IJ<i .~ lrafieanci a~ dia r ias th· s c.~u ,;; IJ r-'goeio,; val'tirm lnt·r'>:<. 
pnt•a llws faZI 'l' pPn'r•h•'l' " sr•n ! i 1' a I o; in m nnw nl n a P aiT ia 
nr~ima I' ao lado llrllr>s; só ella. tl t• tPmpo~ a I nmpni<, sub;;l i 
lltirú au amor do l:H.•llJ Ci'lar -- pa ixôt'i' nmi ;; rnPrg·i!'Ho' " ma i..; 
n.l l.iya,;. rnrtH'C•'t·:·, <'I t\lltl li t;iin o1J.i 1··dn~ JnaiiH'''" 1lo .'p tt• n aeqni 
!'it;ão tias riqttPzn ~. P !'J'<'ará a l nz qur pr•J'mi ll•• \'l' l' !' j ttlg;ar os 
Yício,.; , •. as \·irht.rlt':-; hnmanas. 

« .\s . Sll!'iPdadf'.' rl •·mneJ·nlica . .; .QUP nfin fm·Pm liv r· r~s p otlr.'m 
ser t·iea;;. \H>l i lia;;, or·,wt'lnl'. magn if iea:> nwsm r1. puLit·'rt>>:Hi~ r•~l 11 
p eso rir.' !'li a Jmtssa lwmo:::·Pn• a: p ó dt'- Sl' nr·lJ:u ; Pneonll'aJ' qua
l i-dadP,; priyadas. llon" ]JU.PS di' fnrnil i a. Jlf'gtocia nlt>>' ]l nJw s f.nR 
" pi'O]li'ÍI'Iii l·ins nHtil11 ··si i tlln\···is ; ,,.,._,p_(l llPllus. ai[•. hnn~ 
r~ ln:·i s l.iio~ . Jllll'qur• a pal.rin 1.1 ('~1"" 11iio ~ ·~ d,•s tP m tmdo P a 
g·lm·ia -cl 1' ~na l'Piig:ifí 11 (• prnilt Jz il -os no nw io da ll\C\ Ínt: enl'
l 'Hpí;iín rln.~ en~ l \1 1111'.-: I' -:nl1 os jil ' (>t't'~ go \' o'Tnn~: o THifH' r tn l'll

maw•. r•m >;ua I'Xil'l'l\\a dr•rad('ncia, Pô'faya chPin d1•l!P:;; ma;; n 
qnn 11ã.o !'(l \'PI':Í .. iúmai~. mt ~o di z:t.•l-n, c.nl ~<H'i < dn dt•s i'P111P
lhanl<•,;. s• 'I'Ú !frrw r/.11s t irlorl'r"s e. s r: hn •Jur lo. 1111>' ~-:·J ·a nclf• Ji"''"• 
e 1'11 11 ã n IJ PS í lo 1111 al' f ir rnar q un o n iYel ennnnnm do,; c- n
rar:ilt•s " ·"""' p;;pit·iln,; não t ' e:;SUl' Ú. dr dPserr t anto qi tatlfn n 
r gual.:ladP n " dP.;;pntL.;lll' l nJal·t•,hal'l'ill ti<' 1.1ar.» 

\'ãfl ;.;ãn. pni ~ . 51'111 f nndam r nl.o o,; 1:N·r•w ,; qnt• nw af'.snst.a m 
rlPa niP do l'.~p!>darnln qtH'' nl1 i p;;f:1 :\ Ytst.a d rJ !nt}os ; lemo qw'. 
p r,lo l'-amín!Jo Plll qtt f' ya mns. pn,;_..;a ch Pg-ar o l ll H r.m qnr , dl' 
l'f'jltl]il Í l~ann;;, qtli' "01110~ tlll cfl',_t \);IJ11oL~· Sf'l', pas~t'JTIO$ te SUb
dÜOS lwmild t>.~ tlt• a lg-11111 amhie í<) ,;n \'Hig·al', qn P LPnha a a u
dac ia incl isponsa,·cl r· a f lll't~ a pul1liea pat·a JH'etender JunrJae 
no Hrazil n m regi m en rl r.;;pof.ic n . 

O Sl\. EsPJH.lTO 8A;>;'J'n ~ A lit·.r,:l'ín darla ao Br . Otwo Pt•ct.o 



- 1066 

1Hl. de serYi.r pnra alguma cousa. Ou( .. ~a "'t"' E,- I·~~o qu d ...... · _ ,. • ·A. ~. ~ e 1
0

0 
con1 franqueza. 

\Q .SR. Z.\l\IA --:- Infeli_zrnent~!' Sr. Presidente~ a expcriencia 
alheia não aprovc1ta a nmgucm ~ cada um. apprendc á custa 
propria: 

O SR. PRESIDENTE- Peço no nob1·c Dcput.ado que sa 
cinJa. no as~umpto en1 discu5~ão. 

O SR. Z~'\f.A- Respeito m·uito as observações de V. E::c., 
)fndo de rumo. (Riso.) 

Ü.:\fA YOZ - f.':"m Pf!llCO fardr. 

O Sn. ZA:\IA - Tcpdo-mc occupado .\á do n1odo por que 
se {]t~,-,, pro_eedct· á clcJção do Presidente da Hepublica~ <>c
(~upar-n1c-el agora de outro ponto, do qual n1e desviaran1 -os 
apartes. a que eun1pria r espon.:lf~t·. alt~. DOI' attenção ~\os c:Ol-
1eg-a~ que com dlos n1c honraYanL Obedeço á palavra do nosso 
Presidente. que é o JehoYah da. Casa~ e a quern n1c corre o 
dever de co·car de prestigio e. r~sp~ito. 

2\o capitulo cn1 discussão ha uma disposição con1 que não 
estou de accôrdo e que n1e parece dig·na de reconsideração por 
pari c do Congresso . 

. E'. a que se ~.cf(lre ao_ prazo de duração do ~1andato p_r:e
sJdcncial. O espaço :de seiS annos n1e parece~ e e com effelto 
Pxc.essivo. para se iJlYestir um hon1en\ quaes(ruer que sejam 
os seus dotes intellf:'etua.es e Inoraes. de attribuícões t.fio 
ampJn~. como ns CfllC vamos conferir a0 futuro Prc~idcnte. c 
t.nnto n1ai5 avultam as prcoctcupaçõcs de mcn cspirit.o. quando 
Yr.jo qne ::t responsabiUda·de quo jn1pon1os no primr.-irn magi·s
tradn ·da .Nação é apenas nominal~ não nos restando 111eio algum 
r}(' trn·nn1-a rcnlmr•ntc effccfh·a r111 qu~lrruer· ernc~rg,.nf'in. 
;!i';l\·e. 
· Senhores. todo poder f.cm tendcncia a abusnr. 

Os romanos neste ponto formn tão t'scrupulnsos que. d('r
rnhn.ndo a rcaJcza. entenclcrnn1 que não deviam cJnr mai~ do 
11111 nnno de duração ao consulado~ qn~ ~.rc";\l~fl n1. e quando as 
(~frcnnistancins os ohrigavnm a reeorrer ás diu.:Laduras. estas 
~ram pas~agcjras e em caso algum pndiam ir tr1(~J11 rlc seis 
lt1(~zes. .-

Nos Estados Unido~ da Aw'lcr1ca do Nm'f.0 o mandato pre~ 
~idencial du1·a quatro annos. Copíaranl tanto n. Ci)n~f.itnic;ão 
::\" r,rJ c An1Pricana ! copicn1ol-a ::dnda. ncsf.e ponto. 

E:\L\. voz- - Não. 
O Sn ZA:\L-\ - O E-:d:ado Oriental. a Jlepuhlica ;\rgcn-

1 i na. n ci1.il~. emJjrn. todas a~ repuh1ica~ arocrh~an'as\ tên1. 
ndopf.arlo este prazo. Não deE=cuhro n1o.~iYo. algum pelo q~al 
:::e r],·~ya abrir para () Braz i 1 uma cxeepçao a rr'fn'n gf•raJ. \·o
f.a1·P1. pois. pela en1i~nda. qnc assjgnP.i, c que restringe o I?razo. 
Si n. Pres.ídcnf.r; t.iYf'r sido bon1~ reRlcgcl-o-ernos. dcpr:t3 c}e 
nm intcn·aiJo ·de quatro annos. Xão ha a menor conyrnicncJ.a 
na duração do Jnandato por sfjs annos. (Apoiados.) 

-- S R "" d' 1 n1 '"'r: ai~ te (C1·uzam-se 1...:1I .._R. EPHESENTA3TE a 1. u Jc ·• 

OU {i•fJS (l]JtJí·/r;,,·.) 

O SR. Esl?IRITo SA~rto· d:i: um a:parte. · 
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. . O SR. ZAMA-:- -Temo o _supremo poder de longa duraçáo..
a~pda n1eS1no conf1a<lo a un1 homem como uquelle que duranté 
4' annos o ex-erceu entre nós. 

f TJ~L\ voz·-.- E a \quen1 abandonaram na hora da· desgraoa. 
( Cru::.a'm-se vtvos e nzt1ner-osos a1Jartes.) 

O SR. ZAMA- Isso não . é commigo: .iámais occultei e 
nmn occultarr.i· os scnf imcnlos que nutro para com o ex-Im
pera~lor. Pela impre11~a c na:-:: conferencias popularc~ o~ tenho 
man1fe_stado sem rebuço. Aqni" mesmo. ~JO seio deste Congresso 
republicano, declaro que consag·ro o n1a1s alto respeito. a mais 
sincera estilna: a 1nais profunda veneração ao anciã·o probo 
c honesto, que no exi1io chora saudoso. não da corôa, n1as da 
Patria. qn c tant0 amou c ama ;:iinda. · 

Nfío rnc fnllcrn nos amigos da :Monarehia que o abando-
naram. ~ 

Não deYO apanhar a insinua~~o: nunc~ fiz parte dos in
tin10S ... 

O Sn. SEHZEDELLO - Não · ·deve apanhai-a para si; mas 
~ppliquc-a. ao Senado c á Camara~ que não souberam cumprir 
o seu dever. 

U:\-rA voz- Y. Ex. mesmo condemnou a :Jionare-hia~ ac
ccitando a Republica . 

O Sn. ZA::\fA - Não faltei Jamais, nem falto aos n1eus 
dt:•,·f:~.r·~!'. E5faya, nesta Capital no dia. da .Revolnção. e (~ conhe
<~ida a attlttHle qne f nmPi 11a Camara ainda em s0.ssões prcpa
l'alnria~. 

:\'fio condernn .. i. c.·omo ainda não condcmno. o rcgimen 
llli •tm t•t•IJ il'n enn~l i l.ttdona 1 I'Pfll'('~Pnf af.iYo. lealmente executado. 
T•·nltn :t Pnlria ;,winta dt~ fndn:O: a~ enn~idrrnçõt·~. 1."' cnt .• ~nrlo 'fTllC 
,·. d(•\'t.•r· d·· fodn~ :o:l'•r\'il-a e~"•llt df:'dica~;fi.o. qnalqlll~l· cplP :;;pja, 
" l'P~inH·n pnJ il ieo <111f\ pl'Nlnmin(•. (.:1.]Jniaclo."'.) Depois da 
Pttlr·ia. P:-olão «"•~ JWin•:ipi.-,:-:. · t'tllll "·"' Clll:le:-; JH'Otii L'O sempre ~f'r 
(•t.ll•~t.·(•nl P. Não me afa~tr.i. nen1 rnc ~~rasto do meu posto. Sou 
:1 i n•la o nv·~mo homem de lodos os tempos. 

Si 1w:-:l i' mor n0n I,-,, llt"~l P .1'1'\: in ll1. :.:.r• adta~:-'C' o venerando 
St·. Saldanha l\Iarinbo. chefe repnbHcano .por todos reconhc:
··idn. 011 in\·ocaria o seu tc51en1ltnho insuspeito. 

~·~r·ia 0!11' o prin1eir····· a affirmar-Yos· que Alcsde 1881. re
:O:pondrmdo na Cnn1ara a um di :::.cnr~o pol~ S. Ex:. pronunciado, 
~~n declaraYa que 1mta mim a questão de Republica ou :Mo
lHÚ't:ll ia era questão S('cnndaria. A~ fórn1as -de governo~ de que 
Jallarn em g-•:J:al . os pnblie-i:::ias. são para n1im accidentes na 
v'icla dos po,·os. A n1inha quest.ão eapital (~ est.a: sc?f-ao
·or.:J"IIJJt.ent - goYerno real do poYo pelo novo~ ql!-er rcv1sta a 
fc)rma monat~ehicn~ quer a republicana. Esta é mnda agora a 
mjnha de lendo. Ca:rthaao. Para n1im~ senhores~ só h a. d1:1as 
fôrmas de governo: g·overno que· restringe, .absorve~ a_nn1qU11la 
as forças sociaes c inclivic!ua.es. 01~ g9vcr!10 que cl~ a essas 
forc·a~ a sua maior 0xpans-ao. O prm1c1ro e o despotisn10~ que 
tl~n1o c· detesto: o seg·undo é o que procuro e _quero para o 
Hraz'il. ~b-amc-~~ cmh0ra ::\Ionarchia nu H.epubhca. _ 

E~h: (~ o typn -dP. g:overn0 que a5piTo e desejo. ~"' par~ cu.1n. 
ohtencão consagTarr:i todas as for.ças v1vas do :neu _organ1smo ., 
Gover;ne-se a ~ação por si Inc.,sma~ e fiCarei contente.: 
(Apoiados.) .. 
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T])rA _voz ·- Mas i:-:so não podia dar-~e com a Monarehia, 
onde havnt o o1Jstucu lu de 11 ma familia. 

, •• "T:to. Sn. Z.\:\T.\ - Hn. defeito dr: aptedação !10r parte de 
v .I"..X • 7 • 

qs_ f:1e!os_ a h i 1St.ão_ a rJmnnn:;J.t:ar q1w a l iherdarh~ ~oci:ll 
a flOIIIH~a ·~ !ao eumpatJvet curn a .l\Jonar·elda com,.,. con1 <l He-
lJHhlica. · 

Xií.o :llf! raiJern em HepuhJica a m(•do ~Ja rlu Jhu·tlt;1Wy. 

] ';' ...... -~ .... .. .... ... 1·ra 11ma díclndru·a . 

O SH. ZA::'\fA- • . • fi('Jrt IIH•:-:rnu da;-; r·( 'JH!hl it·a:-: jllal in:t:-: 
on da Amcl'iea Central. 

. O :-'n. l .. r:pE:..;_ Twn·.\.n ;_ :E H }J'orHlJ'elt ia dns Halkan~. (!UC 
v_n·, .• ,..m reF,Ju~·ot~~ eon~Laul.es ? ( Crn;am.-.tu.: os apartes.) 

L'~r ~1:. fiEHtJ~~I·::x -rA~'rE- O nnln'f~ D~11Uiad() pP:~:l 11111 g-o
YCJ'JliJ 1-~·spnn.:-;ny,•L i;-;~11 ::'i 111. 

O ~'Y. ZA:?.L\ - .\";-; nh~t' rY:;)~·i}l's du:-: llt'll.n·e~ l'flllgl'l':-o::;i:-::1 a:-: 
nnlepm·•-'1 a Ho1landn~ a Halia, a lng·l:llerra e a J3qlg·ica.. 

O Sa. l,.t)i->J<:~ THn\'~-\o - A Helg·ica r.! ~impl•.'5Jl1(•nLe un1 
paiz plut o<:r-a! a. O np•.ll'J1l'i (I a fazer 1·•~Yt•lw;óe~ p~.•ri4"•d il~a
nl(mlt•. 

O :-\tt. ZA).L\ - Xc'"i•• fallt~sno:-: •'til g·oy•·t·n·)~ plu t otratit•t:-; : 
qtH•r nw p:u·,-·t:·T qrw nii" t•:;f:nnn~ pr·«'I'ar•lltdn "nt1:a ('t)!l:"a. ,. 
'·n. pP f a m i nlJ a pn I' l.t.•. · n fi n q r U!t"• • c·otw' n·t··~e pa t·a i::; to . (J/ u.i t ~, 
I w , : 11 pu i ml o,-; • .i 

\·on f.t~rmi n:ll'. :\Iand._. i :'nhn• ·· - ~11." as=-n rnpto nlg;mna~ 
nmeuda:' ú .\J,_•:-Oa ,. ' ; ~P''l'o· uu~.~ '' l~:•n;.:·r···~~~). t.-•nmndo er11 c.onsi
th'·t·a.;ãu .. ~ta:' li~···íJ·n~ •.li ·•=--·-·n·u~:c)••:-:. l••'r- a111nt da PaiJ·hL 11fí1.1 
•.•nlr· .. ~tll' ~~ um hntrlt ' lll .• pnt· nwlhot· qru~ :::f'jêl. o poder durant.•• 
Uiu lnn;.:" l•'lll/111. (ltl/'.-p.lt' tiJ.;IJI.'lll:n· Ulll lll<ill Pt·r·~idi'•IJf;· • po1· :-o1•í:-: 
annn::-'~ ..:p111 lt•:· nwi·.1~ . d\· I"I .'='!Hl11:-'al•1iizal-ü f·rrel"l iYam.:·ntt~. ,·. 
urna dt·~,::ra~:·a imnwnsa dP ftlJf~ nos ·llaYemO:': lk· ar:r_c~p0"ndc•r. 

0 :-'IL ]~~PlHITtt ~A):TO . - ":\ Clll fJOf' :::e i:-: ltle Z(':3. 

o ~I L ZA~L·\ - J:"' j qn e o Sr. E~piri to ~anl o ~abPIHlo que 
sou 1111'1' ltorntmJ qrH:. !!áP nn.::wi f)U.J'~.l 1':1.~~ ~~1' hat:nllrc •:-o. 

t~ :\L\ \'<"~Z - ~ãc • parPeC' . . 

o ~1{. z .. C\1.-\- TIHllHI hUf'J•c)t' a tudn que não ,, kg-al ; sem 
de• l lltla nat.tn·eza La!, q,r.w ~c~ rPi capaz ch· ag-w~nl ue o proprio 
~ill anuz d n l'alll.r· .'t•L.;; <W n n,s~ .3j e~tf'! Congtes~o tJl 'dl'lHtl· q t H· nll e 
f:l'•j:! j.>r-(':.:i•knl r·. . 

:.Xãt~ HH . ..;;ei [Wl'il hti.Pl. n•Ytthlt;ik~. 2\iio. ~eniHH'(!~~ 11~io g L_li'J ' cl 

y,;r·-n\1! na 1H~ c.:;·:3~idad r· dl' fazer e<n11o fizeram 1):-5 ar-gent.1no.s 
qw.· CXJWll i ram .Tna1·,•z Cdrnan a Ur·o:-: ~~~-~ P'~ l.:?- r- a ponla •h· 
baY•.tJlr> ta. (ll.lf~ t·o a.l'a:-;tar ·"' ~ ndrrha lhlfr-1a. d1.• uma \ ' (lZ par·a 
;o;r.·wpr~~~ v pc-t·ig·o da:::; 1' 1.''\'l )r\I t; i:í (•:-; . . 

Y ü ZES- :\tu'ito hem ! rnuito bem ! i: o oradoi· é muUo {cU-:
r.:itado e abt·o.çc~do púí' (JI'Onde num.ero de S1·s. rep;·cscnta.ntes.) 
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~ão lida~~. apoiadas 1: cntemn conjunclamente cn1 dis
cu~sao a~ ~egu1ntcs 

E:;\lENJJAS 

Ao art. 40 

~u!.,~tHua-:;e pelo ~·-·g·u in te: 
() Prt•..:idt~nl•· da n~_•puJ,J ka du:-: E::-:lad•.1:-:: Unido::: do Ht.·a:dL 

I'Xt'l'f:l'.t':Í. O Cal'~'CI j)(IJ.· (jUaf.t•o ~ll.lllO~~ 11á0 podendO SCl' l'l!t:!)~itO 
!fUI'a O fJt·f'Íitd(s (Jt•t.•~ídencial ~r!gU in l.e. 

. ~ I:· .:) Vic~P-Prc~sidl•llf•·~ qt.w ·~XPI'CI.T :.L Jll"•~:'ickneia IJI.II.' 
':J.11:-; al!llU:::i. Jlàn [)I.HJI.'I'Ü ~1.'1: ..J•~Í to }'!'P;;;jdi.' IÜI! IJUI'êl 0 JH~l'lOdc.l 
1m nwd 1 a f o· . 

.:\'JaniPIIIJanJ-:31~ o:-; ~~ ~ .. e :;;" ~~ :;u1Jstitua-5e u f:: -1., pelo sc-
g·uint.e: · ·- ·~ 

· O pT'i rw:it·o p•'t'i o do Jll'P::::i d ~~ndê.ll 1• •rtn i narú a 15 de no
Y(•Jl'lltt·r, dP HHH. - G. Br:souru. - Fn..:dt:rh:o Bor{;es. _..;. 
L~?upolt.lo RullúJ~.·.<.;. - SilrrL Pora.n.Ju;..,-. -- F~~rrf:irn Babcllo. - · 
ca;:tr.w'J ~J,: A.lbliJfll'r.:rrrlle. - Ca.\:l()dio ./usé de Jldlo. - Bt.n'Ü/J 
tf,~ S.· Jlarr;tJ . .., .. - A.leindo (; u_ant.,t/Hn'(t.. -- ....-\ mphJlophio. -
J/un.i; F·rf!irr:.. - .Y il'J Pr:çrw/w .. - Gu imm·ã'-'-" :Yatal. - Pa.uJ.a. 
GuiJnfl.i'tÍt>~. - Flt.:uru C11.rodu. -O. /Vww.'J. -· Carlos Chn
yo.,·. - Co,~·lfJ. .1/ftf.'hlldfJ. -- J>w:ifir.~r, J/u.-:r·oro1hu.~·. .f. 
~tl'(_~ul~. -- r;;t Cuulort. --.Jlonteit'() IÜ: BarrU.'J.- F. JJmlaró: 
- .4. ... A:::.e1~edo • 

.:\ d t.:-:wll:o::~ã•• fiea adiada. })t•la IHn·:r. 

\'a! a inqtr·1r)lir ,_. S!·~guiul.c . 

. \ (:nn1mi~~i'ín Esperial nonwada par·a t.in1· pnt·•·<·•·r· ~r•lll'n 
os pedidos de lier•nt,:a dos St:-'. D:•J>IJI n:~ln"'. C(lnd•· d •· .Fig·1 r Pi J'c•do 
.~ Jlat·linll•, Hndl'i~·~w~ d1' ;'(lUZa. o pr'llllf'Jl'" alll·!.:-<tntltt urr;•~lll!! 
HPI'C'::;sidadc_• dl• · il· · <Í Em·npa~ •-~ o ~•!f.::nndo mnl jyn~ d1• :-:aud•·~ (~ 
de parec.-·r qne ~~~~a licent;a ~··.ia ('(ll1l'c~dida. 

S. lt. ·- ~ala·: da:-; ~1':-':"lil'~. :::0 de· dczrnnLH't.l dP :18~HI. -
./ tJS(: A eclin(j. - ..:llm i no A.h~~n·r:.o.; .:1./{uJisfl. - .Ya.w;iuu:uto •: , .. 

O 8H. PHESIDESTE dr~~ig·na para amat!]J~i a :;eguinh• oedcu1 
do dia: 

1" pal'h·. ai•~ -1 lh hc1ra: 
Di~t:ll:-:~fíc, d;1 indic;wiht d•J Sr. Erieu Cnell111: 
Di~Pir:-:=--ií•, da iadk·a(~ão do Sr·. .Almei.rla .Bnrrdu :3ubre 

n~~tunpto J·,~g:im.c·nLal. . · . 
::" parl'\ ;h· 1 ~ 1Jnra ~~In dean Le. 
Cu:l.t.imwr;fio da di::;eus;;;ão da ~ee~~ã(l ~eg-unda do projedo 

de Cnn.sL.itu i~·ao Do Podet· J:..":rx.?r:·u.t-i-uo. 

Li~Yanta-~e a :3•~::-::.;fi.o ás 4 l/fl da tarde. 
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~Jn SE.SBXO~ EJI ;H DE DEZEJJBRú 'DE lS!JO 

Presidencia do Sr. Prudente de Mordes 

"" Ao DJcjo dh:1~ faz-sf• u élJal12~da~ ú quu_l re:;pondenl os 
~r.s. Prudente de l\Ioraes~ Paes de Carvalho. Eduar<lo Gon
çalves~ Francisco Ma-chado, LeoYig:ildo Coelho .. Joaquim Sar
xnenti)~ . .Toão Pedt·o_ .ro~(~ Seenndino. ~~unnel J~arata . ..-\nlouío 
:Baena~ .Joaquinl Cruz~ Theodor-o Pacheco~ .Joaquirn,· Catunda, 
Bezerra de. AJbu•cJuerquc .Junior. 'Theodurelo Souto .. José Ber
nardo~ Oliveira Galvão. .:\n1aro- Cavalcanti. .:\ln1eida Barreto . 
.rirn1jno da Sílveir<L Jo::.f . . B)~gino .. Jü~~~ Si.meã?~ Frt_;~cric0 
:::St:lTano~ Thon1az Çruz~ \' t_rg1l1o Dama::-10. Donnng-o~ \' JCentP~ 
.Gil G-oulart_. l\lDnten·o de Barro:::. Lapcr·. Braz Carneir'O. Cam
pos Sé.11le3. Ubaldino do .. An1araL Santás .A.ndrnde. Generoso 
'.:\IaJ.·qu•~;.;.. Haulino l.Iurn~ E . .;;t<~\·,~;o:; ·.Junior. Luiz 1)elphino~ Ha
n1ir·o Barcellos~ Pinheiro ~Iachad(l~ Julio Frota. Cesario AI
vim. Eduardo \Va11dcnkulk Saldanha l\Iarinho~ · Joaquin1 de 
Souza~ Sils:.1. Canedo, SilYa Paranho.s: Jonqtlim ?\Iurt.inho, Pi
n1l~iro Guedes, Belfort :Yicia~~:L Uüthõa Rod.rignes. ]ndio do 
Brasil. Lauro ~oclri.•. Sr~rzedelln. ::\'ina HilJ(•ii·n, Caútãu. Pedro 
Cbermont.. )fatta Baecllar. Costa RodriQ·ue~. Ca~in1iro ·Junior. 
Rodeigues Fernandes.· AJÍfrisio Fi alho, ... :No!!uciPa Paranaguú. 
:Nelson. :Pires Ferreira. l\lart.inho nodri~·ues. Barbo~a Lin1a. 
Bezer·r11: .Justiníano de. Serpa. Frcdcri·co Borge-s. ~José Ave..: 
linn .. Jc•:-:,• BcYilaqua. Gon~·ato d•· Laf~n~. ~a~r·in'wntn. Pedr·(• 
.Velho. ::\Uguel Castro .. Amorin1 Gateia. Epitacio. Pedro ..:\rne
l'ico. Coutn Curf.ax-o. Sú .-\nd,·ade. Rchnnb:J. Tolentino de Cm·
val11(•. Jl("~~a c Sih·á. João B;.lJ·húlhn . .lo~.~ Jf:ll'iano. ;ruYeneio 
d~,~ ..:hndat·. ~\ndr(! G:l\·ak~tnU. Jl;n·nluthk• Bandeiru. .\tltlilml 
J!laleã(,_ ~\lcii·a de Ya;O;eoncello~. Pércira de Lynl. JI'IÚ(I 'Vieira. 
J. ... ujz de ..:\ndrade~ Es})iritn :::=.nnl n. Bellal'rnino Carneh·n. Pontr.!~ 
.de ::\lil:an da. Oilic i~~a. Gabi 1\tl J1t!:511U !'''· OJ iY1.~ira Valladfi,), Fc
Hsbello Freire~ .Augusto de Preita:;~ · Pauln Arg-ollo. Antonio 
Eu~l'lJin. Zama. Gar·c.!a Pit·<.!~. 3far·e,)1 i no :\Ioura. SanLos Pere"ira. Custodio · de l\Icllo Pau la Guimarãe~. )lilton. ,, An1philo
;phio~· Francisco Sodré. 'Dionysio Cerqueira. Ll.!t:NT;ildo Fil
gueira~. Bm·ão de ;::., l\Jarco~~ Barão de Villa Viçosa~ l\Iuniz 
Freire.· Athn.yde .Junior. Fonseea Hcrnws. Xilo Peçanha~ Ur
JJano ~Iarcondes, l\Janhães Bar·retn. Oli\·cira Pinto, Viriato de 
:Medeiros. Vlirgilio Jlessoa~ Baptista {la 7\Iotla, Frúes da Cruz, 
Alcindo Guanabara. EFi=e.~= Coelho. Sampaio Ferraz, Lopes 
Trovão. Aristides Lo}Jo. Fur.cJuin1 · \Verneck1 Do1ningos .Je
suino. ·vínhaes. Thomaz Delphino, Antonio Olyntho, Badaró, 
;Pacif!eo 2\fascaí~eulJas. Gahriel de l\iaga1bães~ CI1agas Lobato, 
.Ta-cob da Paixão, Al~xandre Sf.oclder, Francisco da Vejga, 
co~ta Senna. Gonçalves Chave~: Dutra Kicacio, Corrêa Ra
helio. ~fanoel Fulgeneio, ..-\st.olpbo Pio. Aristides :\laia~ Gon
P.alve5 Ran1o~. Carlos das Chag-a~. Costa Machado, Domingos 
Pol"to. Palleü\, .roão de Aveliar, Ferreira Rabello, ferreira 
Pires~ Bernardino de Campo~. l\lor.aes Barro~~ D01111ngos de 
·::\Iorae:3. Aclolpho GordD. Carvàlhal. Angelo Pinheiro, :Mur~a, 
PauEnó Carlos. Costa .Junior. Rodrigues Alves~ Alfredo Elll:::~ 
}foreira da Silva, Almeida Nogueira~ Ruhíão .Junior~ Fleury 
Curado, Leol)oldo de Bulhões~, ~uín1arães Natni~ .Azered_o~ Cae
tano de Albuquerque, Bellarm1no de l\Jendonoa~ ~Iare1ano de 
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~fag3:lhãcs~ !~auro. Mü!le1~~ Carlos Can1pos, Schin1j<lf.~ Lacerda 
Cou~1nhn~ ~~· l'Ctorino !1\lopteiro, Pereira <ia Costa, Autão de 
Far:a, Julio de Castilho~. Borg-es de :Medeiros. Alcides Lin1a, 
.Assis. BraziL ~ Thon1a.z !:'lore5! .Abreu! Homero Baptista~ Rocha 
O~or:o, Cass1ano do :NaS:tin1ento, Fernando Ahbott, Demetrio 
Ribeiro. l\fenna Barreto. e João Severiano . 

..t\.bre-se a ses;;ão . . 

Dcixat.n de comparecer, con1 causa-participa•.la. os si:·s. E1y
se~ l\Iarti?s! .. João Neiva. J?lorjann Peixoto~ Ruy Barbosa! Sa
l'aiva. Qu1nt1no Bocayuva~ 'Ta,·ares Bastos, Aquilino do Ama
ral, Henrique de Can~a1ho. Theophilo dos Santos. Leandro 
~Maciel. Medrado. l\Iatta l\lachado. Alvaro Botelho.' · Ferreira 
Brandão~ Bueno de l?aiva! Cesario· Motta .Junior~ Lópes Chaves. 
Cª1·los Garcia; e~ sen1 causa~ os Srs_. Cunha .Junior. Pedro 
l>aUlino. Rosa Junior. Coelho e Cam~)ÓS~ Rangel Pestana .. roa
quin1 Felicio. Ameri{)O Lobo. João Lopes, Almino ~..VJ'onw, 
Gonoalves Ferreira~ .João ele Siqueira, Bernardo de l\lendonl;a~ 
Ivo do Prado~ Tosta, Seabra~ A1·thur Rios. Santos Vjeira, 
Pr1sco Paraíso. Fonseca ·c SilYa. C"-rillo d·e Lemos. Alberto 
Brandão .. Joaquim Breve~. FranÇa ÓarYalho. Luiz l\furat. .Ta
·cques Ourique~ l\fayrink~ Conde de Figueire.do, .João Pinheiro~ 
Leonel Filho. Lamounicr. Americo Luz. Feliciano Penna. 
Viotti~ FranCi~co ArnaraL Do1ningos Rocha~ Barão -de Santa 
Helena~ João Luiz. Luiz Barreto~ Rodolpho Miranda: Antoni{) 
Pr·ado: E'ernando J ..... in1a e Ernesto de Oliveira. · 

E Jidu~ po~ta em discus~ão c sem debate approvada a a.cta 
da sessão untecedent~. 

E' lido. posto cn1 djscuss.ão e sem dcbale appro,vado o 
:narcecr n. · 3. concede.nd0 liecn~.n, aos Srs. ,Conde de Figuei
"'1:edo ·~ ;\larHn lw Rodrigües para auscntarcn1-5f:'. u prü110it·o 
do paiz~ 0 o segllndo :..lc:O;ta.Ca.pita~ . 

. o Sr. Amaro Cavalcanti - .Sr. Presidente~ pedi a pala
\Th p~n·a n1andar :i Mesa a seg·uinte :proposta on jndieac;f.io: 
- que V. Ex. seja auvLorizado pclu Cc..nlgTcsso. a uo1llear un~n 
·Comnüssão .ele nove :11en1bros. afln1 de cnmpnrr~·entnr o chc1 e 
do Governo Provisorio, no dia de amanhã, consa~ado pc1a 
Republica i fraternização ·· dos povos. 

,- · -:\.1 · 1· Aa apo1'ada "Iltr·a e.n1 discus~ão c 6 sen1 ,,!·e1n a ~) esa. e h.t ~ · : ... --
de1)C:Üe approvadà a seguinte 

INDIC.\Ç.\.0 

Indico que~ consultado o Congresso, .seja n0111eada . ur~1a 
:ComD1 i ssão de nove n1embros para ei.~1,!1Pl'nncntar o c11efe . do 
Governo Provisorio~ no dia de an1anha~ que~ pela Repuh~IC.?-: 
é consagrado á fraternidade dos povos. - A.:maro Caralcantl. 
- :.11 m·eh·a da S·ilva. 

o Slt. PnESIDE:'\TE ~Wll1 l~Ja_para a r eferida c.o:ninisSÜI.)> ~~; 
Srs. A·1naro Cavalcanti~ Ranuro Barcellq~. Laper. GeneJ o~.o 
·l\Iar{JUes. Serzedello, Retun1ba~ Astolpho P10~ I .. copoldo de Bu
lhões e ·Lauro Müller~ . 



PRDTETHA· P.:\1-tTE DA O.RDEM DO:DIA 

ORG.\XIZ.\Ç.~O DOS l~STADOS 

, l.<:ru Y1r-Lude da . urgeuc.ia pedida e appr·ovada na scssfi.o 
.J,~ hnnLem. C!Jr11..inúa a · di~cussão da 1.no~ão apreseutada pelo 
Se. ~rieo CtJél!Jo c uutrns. 

~ 

O ~n ·. PHE~IDE~TJ~ - Tent a palavra o Sr. Ca11Wo. 
~ :. ' - .::-

O Sr. Cantão - Sr~. do · Con~Tes;;:n, 1.1 di~f..indo J'Cpre
:.:cutanle pc•Io E::;tado do. Rio de .laneh·o. ao justifil'at' a n1oeão. 
tltH~ 5c acha er11 dí~t:-us:::ão. eon1o um do~ ::;eu:;; (lignt)~ . sit.!'nata...:. 
rio5. (li:o:~c - o :;cguint.e: «Púr 1 llê.li:.: g·r·a v e qun seja n assiunpto 
que st! e:ont,~m nesta Jnoçã(•, o Cougr-e::::::o. pür c0rto, não re
ef•a r;í (•near·al -a (!.,• fl'L'll.f e. ~(·j a a]rprn,·amfo-a. seja repro
vando-a.>> 

E~!a~ J.IUla\Ta:' do h•.1nr·aclo l't.'Pl'l.':'l ' lttnnf.e :-;ignificam cla
l 'itnll'nh~. 11i'ío direi urna pr·ovnea(:ãc). 111<1:0: urn enn\'H.<• <1 n6~~ 
qur cumpmnu:' (I Cnng·,-,~~~n~ Pêu·a· IIHIJJif,_·~t;n·rnn~ nnssa opinião 
;·: J't"'.SP•?ifn da nwsnm rno,:i'ío. 

Eu. ~1·. Pre~idente. aenrnpaulwndo o horn·arlo rnpe~"'sen
f.anle · ne~ln ·(~ <HH·.-• if .r). Y(ltei pelt) ~.-.·u r.-~querinv~utn quando 
Jtf'!a pJ"imeira yez pediu que a rnr•tü.n entras:::e Pnt di:-:en:::são 
ll;,l 5r·~~ÚCl 5(•guint(•. c .. tambr:rn votei h(Hllem~ quando S. Ex. 
j ·p~j;-;f i tJ por. t'?;U<ll J'('l}lll'l'inwnf n. 

H••liii'Ill. a.n lt•r·minar o ~~ · u diselJr~:•. P:'i.c• hr11H'Hd11 l't~prr
~'-'il!ank fl'Z ainda um appello mai5 f(_lr-maJ. mai~ di1:edo :t 
r .r 1:-;:'a cnn rr·a.f e1·ri idade t• tun euJ.·:-;1• para ,~mi li irmo:.:; nos::-a 
r;piniiír:l franeatnt'llk a l'('~]Wjf n da Jl'lO~fin (JUf~ ,-.JJe havia U[)re
:-;r·nfadll. 

PPi:' ltenl. Sr· . Pre:::illi.·n I<· . aeud indo -,~orn todo o r>!'azer· 
ao i:IJIJ.H'lln dn ltonrai:lo rcprc~~Pnl.~nt.e, r~nnH]uanlr• :-:t•.ia- 1'11 o 
n:r•nus Lal•ililndn ;·"Yiío apt.u'(lrlt.IS) n mai:-: oh~cut·o membro 
tl•'~la 1:a~:1 :~ .Y,ío ttp()iodo .... ·L :'u1•o a P:--fa lri1n.ma:. nâtt 11a1·a pro
Jr•t·i I' urn di :::<: 111'~(1 tãn brilhante e doqu0n f e -eOillo aquelh'~ 
pr.·,•ft'I'Ítl,,::: Ju•ln lt••nrado J't:.'J'I'f.'~t·nlanfl' a qu,_•Jn me I.Pnlw re
·r,•t·itf••. mas. nniranwní1•. p::u·a .~tt:-1 ifil'ê1!' n rnt•fl ynfn. qu'~~ 
dt•:-=•1,• .iú. peçn ar• 11nrn·ndn ''''J)r···~nnl anl ,. qw• n1P l.'Phwe decla
r·ai· . • ~ confi·arit.t a dia. (.-\poiut.lo-. ., r· n{io fl}J'.Jiutlfls. ) 

O :-:\n. 0J_lYEí1L\ IP·T)..,.ro - .:\pniado: llatht ptí(h~ ju::;l.ificat• 
f.~:.: ta. mn(:ãO. ( ~A/JI'iud(l.-; ,c: n~ín r..t.J)(rirulo.o.;.) 

El la ~~ a ('()ndenmação do Con.qrc~5o. . (.Apoiados e ntio. 
apo iudr,.o.;. ) 

rl\r. ~B. HEJ.lBE~I~:\T.\~TE Dig·a qunm é capaz du eon-
tii•Jnllar : o C::nngre~::o. 

O SR. ÚLLYEnu. PJ~To - :Q p.rt)prjo Congres~o. (Ha o·a
t"l·u.-; '-fí'm·te.o; . ~· 

O ·sn: c:.\:"T.~(' - Que diz a moçiin~ meus ::;enhnres? 

Cm1~idera como jnconY~-'njente5 O!'i 0n~ajn~. CTUe ah~ hoje 
lr~llt :-: i·dn po~hJ~ l'lll rll'a f iea. pa1·a a f.:l·g:an1zat;ãn dos estados. 
~ tambP.m irr,~g-ular o procerlimrnlo dos g:nver·nador(';;; que 
2.5sini' l•~m p!'C.It'l'didct (•m \.'Íl'f!Jdi• dn (itcr(·fn d•• .-1 de ni.lf.l.lbJ't.t~ 
sendo e5se clc>ceeto con~iderado eomo jJlegal, na phrase do 
lwnrado rcpre5entantc a quem tenho a honra de r~_sponde.r, e 
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adiar a organiza~ão dos estados até tJUe seja ~votada a ~Con-. 
-sl.ituic;ãu -e reJorn.1ada a lei eleitoral. 

Encarada syn~hetican1ente a n1oe)ão, . nada 1nenos imporia 
do qqc retar-dar: a1nda pelo nlenos un1 anno, a organização dos 
e~tado~; importa privar- os estados da autonon1ia de que 
tanto careeen1 para tratar dos seus interesses, fomentar a.· sua 
J .H'O~}wridadc na proporção dos ~J~us recul'sos; in1porta, aind:a.. 
~r. Presidenlc. con:servar os estados debaixo da pressão da 
ceuh~ali~ação, 'que tanto atrophiou. as provincias e a que e1n 
gl'andc parte são devidas as difficulclades con1 {1Ue h o ;i e e:;
t.an ws 1 uctando; i m:po1.ta! nnabnente, e-1n ui na anornalia, ique 
se ha de dar, a qual é que a Unjão, votada a Constituição J?e
dt:.-ral. tcrú entrado na 1 egalidaiue~ terá cessado para eHa o 
estado de revolução ou dictadura; entretanto .. os estados se
con:'ervarão ainda ne::-se estado e durante todo (_, tempo en1 que 
~" livpr de al!t~rar· a Jc•i ·eleitoral pa·l'a [HJt' elkt S'C!'Cnt consti
tuido~ esses estados. (A.poiados.) 

O Sn.. E1uco CoET .. Ho dá u1n a1~arte. 

O Stt. C.\l':TÃo - Terei a honra de reS]Jonuer ao nulJrc 
rct.wesentante. 

J>c w ll mi:-; •.ll~fnHrw~a qun sn.iu a ul·g·anizac;ii.o d·n:-; 1.\::iLado::-. 
e in~urficiente~ ainda que. não ·t~tWL't~::iJlOlHJa d.~:-;dc }(Jg"•• a tt:.a1.lns 
ti:S :-::.cus iuteres~e~, c a tnda8 a:; sua::; llf''l~essidad1!:::! pt·l.'l'it·o n~sa 
l•r::;ani~w:ã.o <Í.. eiHl::if:'t.·vaçã.o dos e~l ados na, f<'írllm pruvisuria u 
iu~erta ~~lll que se t1~111 a~hadu ai.•~ hnj.••. 

U~l: :::;lt. REPH.ESE~'l'SNTE - ]~' UDHt organizw:ii.o \' ieiada •. 
(lia OlJtLJ·tc.o;.) 

O ~n.. C.\~T.\o - ·~l.~i tllll~ _ ns J~~st:~.dns /,(~m d·~ .rnwlelat· as 
sua~ ruulsf.il. u it;c1t.•-s :pela CoJt:iL i Cu h.::ã·o J::•~dt~ral : ~ tem. fl0 ~;orn 
c~l.a ;pôt' · aqulCll.as •con:sLit,uj.ções de ·.a•t-liôr.~du. (llcl uutilus apw·
t,es.) 

l)eço .aos rneus :collegas que não rne ueem tanLos apartes, 
pois não é possível responder .a ·todos, e que me ouça1n com 
algun1a attenção. 

Como ia dizendo. os esü.l'dos têin de fazer as suas: consti
tuit;.õcs u1odeladas pela Constituição Federal~ ,con1 a ·_qual de
Yenl eslar de accàrdo: ma~. tamlH'.Jll podemt.•s . deixar de 
rneonhc.•.rer que as. c~Í•n~tilúi!_:tíe::; pr·•ltlllli:gada:; a~.~tualtnPnl.r~ 
r.elos !:!'OVernadores dos ~~stado~. a u l.t'S da. Consti tuic;5o l<'ederal, 
~ã·n eonsl.i[.!Ji~:Õf'S prny.j:;;;nl.'ias. q•I.H~ b:!tll~ dt.•· :-;t•r· ~:;uhr1w·Uida'i 
ao~ .eon~ressos dus esta•.los. E :-;i,. ~i.H.n:v.~·ntura. dla:::; não esU
Yerern de accôrdo co1n a Gc.ln:-:;1.ituiçil.o Federal; :-;uffr:erão por 
parte dos c.:HJ.~·r.·f•.s::;os lc.~eae:-;· a~ llt·udifieac,:õc~s Hece:;s<u·ia:;~ u 
clks sanariio os de{c:-if.os que e11~.:tntl.rare.n1. · 

·Por~anto. afi>g".ura-se-rH.l:-:\, 8r·. 'P.re;'-;ide·ult•. ~Jue não ha 
íne·onYeuiente neuhurn c1n que ~ejaul desde já lH'O!nulg:adas 
e~ la~ constituições. 

Agora. yan1os á aualysc da moefto. V :ou eonsider·at o:; dnis 
.mof.h•o:; em·· :qun os seu!" sigr1<üaeios :-;(~ fundm·am pal'a apt·c~
sental-a. O prin.tcil.'t) Joi {:.onsiderar i I legal n deereto de ~:t d•~ 
•JU f.tr:lJt'O. em. yirt.u:Je do qual l.ên1 ·OS governadorPs vrOiitXbdo. 
:\Ias. em ·que está a illegalidacle do decreto de !~.: de ouf.uhro·? O 
Pode1· Pro:visorio estava e1n plt:::11a Dictadura, úc que se achava 
investido desde o dia 15 de novembro· de 1889. 

U:\:I SR. · REPRESENTANTE - ·- · COID·O ainda e~tá. 
135 
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O Sa. BADAM ~ E estará.; 
. · ,o Sa. CANTÃO ~ Send.o assim, estava no direi Lo de 1egis
!ar, úe f;o\·ei"ti.laY ~ de ailininísh-al.~ e, portanto, promt(lgarido· O~-
decreto de 4 de -outUbro; :Usou de uma attribuicão ineontesta
veL Si o Governo . •Proviso:rio estava etn seu direito si era 
de su~ àtttibui~ão legislar, ad~inistr~ e governar, mê parece 
rzue nao ha ~·azao para se ·cons1deraz. .. 1Uegal esse decreto, desde 
que, coino d1~se, o Governo estava em uso pleno de um direito. 
~"las poder-Se-'<i dizer: O Congresso está reunido, e desde 
quo teve Jogar a sua reunião, deveriam cessar os effeíLos desse 
decreto. -'l"'ambem não vej_o razão para assim pensar-se. E, si h a 
razão para que os effeitos do decreto não ·continuem, des{}e 
a abertura do Congresso, esta mesma razão deve prevalecer 
para que fiquem. suspensos os effeitos de todos os actos do 
do Governo Provisorio . A razão é a mesma. (Apartes.) 

O de~reto estava {lrCtüJt;:;ndo os seus effeitos desde a 
daLa errl que foi prvrr!u!gado, isto é, desde o' dia 4 de outubro. 
l~~ depois. Sr. JPresidentej já alguns estados promulgaram a 
~un. Constituição. Mas, Sr. Presidente, jâ quero admittir que 
o Governo Provisor-io ficasse privado dos direitos e atLribui
cões _(te que estatVa à e posse; desde ' que se installou este Con-
gresso. _ 

!\Ias este Congresso investia-o de n-ovo nesses direitos c 
atLribuiçõe~, com as duas moções que aqui foram vof.adas. 
(Apoiados.) 

10 Governo Pro-visorio fi·eou de novo na plenitude das 
a!:trihui<:.ões1 .que ·ha:vja {tdquiddo pela nevoluvão. (Apa·rtes.) 

Devo, porém~ fazer uma confissão, com toda a ingenui-
dade. ' · .,._ 

Assignei essas duas mooões, que aqui f.oram ~ apresen
tadas. e, portanto, votei por ellas; mas; ref'Iectindo depois, 
reconheci que ellas não tinham razão de ser, po~que o fà·eto 
dá reunião do Congresso não era bastante para que o Poder 
Provisorlo :fi!casse d estituid<> das suas funeç.ões . 

·: o motivo 'das duas moções . foi ,. interpretàéão . que .se 
deu · a estas palavras da mensagem do generalissímo, dirigin
do-se ao Congresso: entrego-vos os destinos da Nação, q,ue me 
fm·a?n confiados. •: 

Entendeu-se que essas palavras importavam dâ parte do 
Governo renuncia do poder e das funcções que até então 
havia exercido. 

O SR. SERPA - E neste ponto as pala-vras não se pres
tam à outra interpretação. ·E é por isso que o Congresso in
vestiu de novo o Governo das funcções :que até então exercia. 

O SR. CANTio - E por isso entendeu-se <tue ()._ Congrcs~o 
devia investir de novo o Governo dessas attribuições, inve!S
Iidura que hoje julgo desnecessaria, porque aquellas pala
vras da mensagem não deviam ser tomadas no sentido em que 
foran1, para dar logar ás moções. ·:(ApoiadJos) . . 

{) Governo disse-nos, é -verdade~ que nos entregava os · 
destinos da Nacão~ mas esses destinos dependiam. da organiza-

=· ç.ão dos poderes e não de que ~o Congresso se arrogasse o 
poder de legislar, go-vernar e administrar, porque nestas -cii'
c.umsta.ncias é que se poderia vonsiderar o Governo como des
tituido de- taes attribtúcões. 

Entretanto, tendo-se nesta Casa sustentado, e eom toda 
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a r~zão, que não podíamos legislar, e si não podenws Icg'isiar, 
multo n1enps podemos gove;r:nar e adillinis.t~:a~ ... 

O SR. BADARó -.Mas, nem ·indicar? 
. O Sn.. CAN'.I.'ÃP - Indicar podemos, mas não ~ode1nos le-

3Jl:)lar, governar •. nem adiministrar;· portanto; não devianlU~ 
consi~er~r 5> Governo Provisorio destituído ·cte todo o poder. 

J~, s; naa, pergunto cu: .A _que 1nãos passou o poder, queut 
·constituiu o ,Governo do pa1z, desde 15 de novembro, em que 
o chefe do Executivo o entregou ao Gongresso~ até o dia -en1 
que recebeu a mo cão do Congresso investindo-o de novQ? 

_ .o. Congresso, não, porque este não pó de- governar, neHl . 
adrr11~1~trar, nem -legislar. .CA.pa1·tes.) ' · 
, _De~d_e Que se entençlen~ as palav!'as do Governo como uwa 

uesLtluJçao, -que ellc ve1u fazer perante o Congl'esso, dos seu~ 
direitos e attribuições, deixou inteiramente de existn~ es~c 
Governo. . . 
. 1\i~s, desde que o Congresso entendeu que era :preciso 
1uvest1r de novo o Governo das suas funcções, estes direíLos e 
pode1·es ficaram entregues ao Congres.so. 

O Sn. BADARó - üs" factos não protestam contrâ. o que 
ú nobre representante está dizendo? . (Ha outros apa·rtes.) 

O SR CAN'r.Ão ~ lVIas o Congresso não póde dele·gar o 
que não tem; e· si o Congresso não pód~ governar, nem admi
nistrar, nem legislar, não póde delegar .taes attribuições ao 
Poder Executivo. 

O Sn. BADAR6 - Mas não póde indicar ao. prgão que o 
ereou? . 

10 ·SR.- -CANTÃO - O Congresso tc·m o direita· de -censurar, 
púde indicar; mas o Congresso não é governo, não pódíe go
vernar,ê''não póde administrar, não póde, legislar; e si não é 
isto da attribuição do Congresso, desde o dia 1.5 de novembro, 
en1 .que se diz que o chefe do Governo Provísorio poz nas 
mãos do mesmo Congresso os seus podere~, nas mãos· de quem 
foram estes parar? Então o paiz estev~e sem governo todo esse 
tempo? Isto é que não .é possível; não se póde epn_siderar 
nunca um -paiz sem governo. 

~P.ortanto, as mocões . não tinham razão de ser. O Go
V€rno lProvisorio continuou e devia continuar no poder, estâ 
no gozo delle, · povque nós estamos ainda no periodo revolu
cíonario, período que 1ha de -durar até quando fôr vota-da a 
Constituição por este Congresso, e dahi em deante é que ees
sarâ é que sahiremos da illegalidade e as cousas seguirão 
outra dírecção; mas, emquanto bto não se deT, entendo que o 
Poder ·Dictado:r está no seu d-ireito de contjnuar no g-oso da:3 
attribuições que adquiriu desde 15 de novembro do anuo 
passado para .governar, administrar e . legislar. . (Apoiados e 
não a1JOiados.) 

O SR. BADARo:- Trata-se apenas de uma indicação sug
ge.rindo melhor meio de se organizarem os estados. (Ha ou
tros apartes.) 

O ·sR. CANTÃO - Essas normas devem ser co1;1.tidas na 
Constituição, mas, emquanto esta não fõr votad-a, o me11: de~ 
auctorizad·o pensar, meus senho~es, é que o Governo Prov1sor10 
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.ail1da con~erva a..:; nl•;::-:nw~ aLtribu içyc:; adqúirídas desde o dü.t 
15 de no,·enJ~l'o do a uno . :passado. - ~ (H; a ·u'lll. aparte.) 

O CongTesso Úão governa. o Gongres:::;o é · ;constituinte. não 
_pôde legislar. co!n? se· sust~entou aqui: !3 n1uito i!nenos 'póde . 
goYernar e adnJJDJstr~r. o- CongreS$0 e soberano e-.1 esta:
heiecer. por· exemplo~ quai a fórn1a do governo que deve -ser 
adoptada~ pôde• adoptat· a Repuhlica unit:.aria ou federativa, 
n -'lonar~hia cfln:;t.itud,.~nal ou absululist.a. e.sUi no seu di
r,!ito! Lern sniH~rania para i:;t.o. 111as não póde legislar: não 'J)ód'e 
fazer· uum refoJ·n1a eleitoraJ! 'fHJl~qu-e j~í.o~ como ;iá disse: não 
e:O:tit na $Ua eon1petcncia. 

Pot·tanto! sen·hor-es~ não con::;idero illeg-al o decreto de 4 
•le outubro e~ n1uito n1enos~ irregular o ,procedimento -d.aquel
ks gnYernadcn·~s dos PM.adof; ·rrw~ já têrn :1)\romulgado as sua:.> 
constituições. 

O outto fundamento da n1oc,:ão é para · GUe seja dla · 
adiada~ ~~ a segunda parte~ até ·que seja votada U·ma reforma 
eleitoral. . 

Esta parte~ Sr. Pt' esidente. ünporf.a uma ·eensura ao sys
f.elll~l eleitoral. -que· <:Stá en1 vig-or! ú rei eleitoral pela qual ·nós 
a'l]Ui nos achamos. ·Por que ~e reclama uma· reformá nessa 
ki ·? E' } .H)J'tJUe~ confocme se di%. c lia não orrerece todas as 
ga1·anl.ias. eUa. emfim. uã:o 110~ r.tá. meios de conhecer a vcr-
da~olc da eX3pí·e"ssão nas urnas. . . 

:0 Sn. Eruco CoEr ... Ho - ·Foi urna lei de excepção .. 
O SR. C,\XT.~o - l\Ias~ senhores~ esta ceusura qpe se Ic

\·a1lla il ir' i e1n Yí~·or '-' pela qual Lt~rn de ser eleitos os · con
gr·c.~:-::~c . ll3 t.~ 0:5 g'(IY('J'11ador·e:5 -dOS CSf.adOS. alltCS (te . Cheg·ar a eSSCS 
P~lados. n•svala ~c,.hre nôs P fer·e-nos JHqt•f.ahnerite (.4.poiaclos e 
ntio a}Joiotlu.'S ) ~ 1'.:!r<.•. JlHe'Si1l1o~ ao honrado · repr·csentant'e que 
aqui levantou a censura. · 

O SR. ToLENTr~o DE CARVALHo _ :- :Mas nós não temos . 
:i;ulpa disso; nada te·mos .com o regulatnento. . . (H a .outros - ~ 
âpartes.) 

O SR. C.o\N1'.2io - Senhores~ -digo que essa censur~ nos 
fere primeiramente. (.Yiio o.Ji'J~alÜJs). porque. ella importa em 
dizer--~e que não som(ls os legítimos re~presentantes dQs no-s-
sus estados. · : · 

O Srt. BAV.\HÓ - Enlão nãtl :::e 'J)ut.Ha · rnais legislar · sob1·c 
tnt\le1·ia eleitoral~ ·p,)t·quc. QS 1·epre~entantes .que tratassen1 
di~&n e~ttuYan1 condew:nando a sua eleição---• 

. O Sa. TDLEXTJ);o nr:: C.\RV.u.r-ro - Fornos eleitos pela lei 
't]Ue havia. 

O ·sn.. CANT.,\.t) - Mas. Sr. Pl'esidente. não se c.(mclua 
t.l• ~ :::La.::; n1inhas pahvvTas que· eu r econheça coino p erfejta a lei 
t•·leHoraJ e se1n necessidade de ser reformada . Sou o prin1e-iro 
a r c.:;onhecer que ella tem de-f eitos e deve ser reforn1ada . 
. (.:l'}Jartcs.) 

O SH.. PRESID·E~'l"E - Aíten~ão t Quern t ern a palavra é o 
S1·. Cantão. Peço aos Srs. re'[H·esentantes que deixem o· ora
di) r continuar () seu discurso . -

O SR. CANT.:lo - - Senhor e5. é ín-contestavei esta razão; 
qualque~ que _seija a lei _ou p :systema eleitoralf ha de pro-
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rluzir bem ou mal, conforme~ a exe-cução ·que · tiver. () bon1 
ou mau resultado de un1a lei eleitoral depende de quem a. 
executar. Esta mesma JeL que é hoje: considerada como ru in1. 
ffUC é tão accusada, si fôr exe~utada conw deve ser. ha de 
exprimir .a· vm~tade da ~ação na elr:o:i-\~0 que fizc~r, de seu~ 
ropresentante~, ha de tra7.er _:.i representação nacional e do·s 
est.ados aquell(~s cidadãos que o J)Ovo qui.zer. . 
· U~I SR- REPRESENTA~~T.E - E quando ao povo 5e apre-

sentar uma -chapa de f~rro amparada · pelo Go\-·erno? 
O SR. CANT.~o - Si houver a violencia e a forca. entãtY a 

] ei não tem a devida execução; e·stou figurando a~ -h~-ppthese 
de ter ella a execução que de'\·e ter. Entretanto. por melhor 
que seja uma· 1ei eleitoraL desde que seu executor não trate 
de .cun1pril-a, com·o deve. -desde •que proc.ult'r~ m·eio~ de sophis-

- mal-a~ desde que estabeleça a fraude e corrupção, produzir:1 
e;ffeitos ajnda peore~ do .que uma lei ,rnii~ porém bem exe
cutada .. 

.Senhore·s~ creio que mn nosso paiz não tem havido até 
hoje uma. lei eleitoral tão perfeita e(lffiO a de 9 de Janeiro: 
essa lei previa. quanto possiveL to(Jos o~ abusos~ que se po
dian1 dar, e procurava evital-os. eo.stabeler.!endo. os meios e re
·e:ursos para i~~o. Con1 effeito. sahemos qual foi o resultado 
que deü essa lei na sua. ·primeira exi~CU~iãO~ ~presidida por sen 
ancl·or. o Sr. ~Saraiva: vimos ·que a eleição foi conlplet.am.ent,:' 
JivrP. ~:unca houn~ unia. Camara de Deputado~ .que tãn ~;e 
nuinarnente representasse a vontade de seus ·const.ituint~·E:. 
·~la~. o que vimos depois? Qual o resultad·o dessa n1esmn. lei 
nn Minist.erio rlo Sr. ·yis~onde de útur.o Pre'to? 

UM SR. REPRES~T~-\NTE - Qual é. a conclusãD~ qne ~~ 
deve .. 1.irar? 

O SR. C.,\.:.~TÃo - E' ~que toda Jei eleHoral depende do 
executor. 

U:M SR. REPRESENTANTE -· ··Si essa lei ;ponrie ser mal exe
cutada. quanto n1a is uma lei n11.á! 
. O SR. CANT-~o - E-ssa considerac::.ãQ jií f()i expendida aqui 

pelo Sr. Saraiva e é verdadeira: ma::t f! nobre representante 
não póde ·contestar tambem que toda lei eleitoral (1epencle de 
~eu executor. e· a proYa disto é que a ]~i f]P 9 de janeiro, 
nne deu uma Can1ara gennina express~o da vontade do povo, 
rnai5 tnrd.e rlen uma :Cnmara fa1si.ficada, que nã.o c::q)rimia a 
vontade flo J"IOYD, qual era a Camara eleita pelo Sr. Onro 
Preto. 

u~r ·SR. REPnESEN'I"XNTE - ~ras. com rnuif.a difficuldade •. 

OcTno Sn. REPRESENTXK"TE - A elo Sr. Co f r'g:ipe taml1en1 
·roi fal~ificarla. 

O ~R. CA:\'"T.~o - Xão estou jusf..ifi'cando n Sr. Cot.egipe 
nem ningnem; f.amhen1 lHmve a mesn1a cousa. 

S(\n horc•s. o fim ~r:~rine!pa l Ql.H' tcYe enl Yista o aucl.or da IPI 
df!! ~ de janeiro. cnmn plf!nament.e' cleclaro-u! fni evitar. a~ ·~a
mm·n.:: mumimPs; por e~f'a razão Plle fazfa · quP:::.f.fio do::: \'Jr
cmfn::: e!riif.orars nJünonünnf\.s. P. {"nm P.ffeito~ a c>xecnção .rla 
lei rif'll rs~e rPsnHafl·n. durante algnn·~ annos. ·111:1$. depois. d-:n 
resn1tndo ne~al.ivo~ n q11e JH'OYa ·qui'~ por n1r->.lhor qne :::.eJa un1a 
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· · -O' ici -·'eTéttOrat ·quando o e~~cut.-9r 11ão : quizer eumpril...,a. fiel-· 
rnente~ dar:1 um res'ult.ado m•á-o! peor do .- que dará uma lei 
rr:fL executada por rum govr.rnn sério . .que fBnl1a eonscitencía. 
Pl·P.firo 1Jma Jei má,! executada . por um governo COlO digni
dade. a uma Jej boa! exa.cut.ada ·-por nn1 governo que queira 
raJseal-a: eis as conclusões a que quiz chegar. Portanto~ Sr. 
Pre~idente~ sem que seja apologista desta lei eleitoral. sem 
rrue deixe de re-conbr,cer ·que e11a tern graves defeitos. e que 
m0rP-ce ser reformada! não quero Ql1e · e~f.e fa'Cf.o~ flUe ali:ís 
Pxige m.od-ificavão da Jei. · c.oncorra para que os estados fi
que·m privados de sua autonomia ainda por mais de· um anno. 

O SR • .To_~o PEDRO - Que autonomia podem ter e11e:::~ 
r.onstituidos no dominio dessri: Jei? 

O SR. CANT.~o - Re~ponõerci a0 honrado ·-repl'esentnnfe. 
ao menos .por meu Estado. O Pará~ minha t.~rra natal quo 
U.ml1o n honra de repre~enf.nr. nest,~ nongrP.~~n, tP.m recurso~ 
parn vivr.r indencndPn( P.. Só ryuP.r quP. ~~ 1 h e, d('\ anf.onom1n. 
CfllP. ~e Jhc dA::;af,em ns mão~ C afr01.1XP.n1 OS CirCUJOS O~ ÍPrT'(l 
~>m qnl'! trm c:'~t.aõo n:pertnõn nl~ lHl,lr'. pnrn. rlispflr õe ~rm~ 
l'A~nr~o~ cnmo bem enf.ender. ,. 

TrJ\f Sn. REPRESENTANTE - Ouen1 ntou ns mãos do· ~en 
R~~do? - · 

O Rn. CANTÃO - . .'\. cent.rn.1iznr:.i'in qnn dominon rluT':lnff\ a 
!\f onnrN'hia. sol)retndn nos nH.imos annos. c que osf.ft. n.inrla 
ílorninando~ -de certo rnodo. até agora: 

·vozEs __,.. :Muito bem. 

U?-.1': SR.: REPRESENTANTE - Isso é pro.visorio. 
O SR. CANTÃO - Mas não .quero que esse eF;taqo nrr.""'"! 

vis(\rjo dure por mais um a.nno. ·(Apoia.dos.1 
. Quero .. permitf.a-se-me a· · phrase~ que elles · feruham sua 

carta. de alforria. · 
TnfeHzmente meu Esf.a·cio nãn é eonl1eddo perfP.Hamente 

relog honrarJo::; ~.on!!rAs~ic::;t.as. Ainlia se f.orm~-m icléas in,.. 
cx:acf.a ~ do cru e -é . o Pai'iá . · = . · 

Vi. e. si t.iver occasiãn~ hPi d·P. tratar da quest.ão! um dis-
1in~.to representante affjrmar que ·o Pará concorre com nlP.nllg 
r.orcentagem -para 8g rle~nP;sa~ dos . ~.stado~ cio rrt1P. n Ba.hi::t. 
T>r,rn:lmhu~o P ·out.r{)S · ~.st'lcios : isfo. SPnllOrPs_ qnando n nohr(l 
!\lín1sfro fi~, Fa7.P-ndn. hn.v1a dito ti-ne os rlni~ ·nnir.o~ f:\sf.anns 
qnl' ftn1 saldo a ~en fa,~or são n:; do .par~. e S. Panlo. 

U1\f. SR. REPRESENTANTE - Nesse ponto O quadro r~ VCl'
rinrleiro. no outro não é. 

O ~R. UCHÔA RoDRJGUE5 _:_ E' uma in}n::;Uça do . .Sr. Mi
n ist:ro da Fazenda. O Amazona~~ pnr e:xemp.Jo~ desde que tem 
vida pro-pria. mesmo c·ent.ra.Hzado~ concorreu s·empre ;c0m 
p-randes ·quanfjas para o Centrn~ que sempre o abandonou. 

. . . ' . 

O SR . CANT};:o - Pojs compre'hende-se que um Estafln 
t(JU~ tem sald,éf -a seu favor. con1rputadas as desoesas mte faq 
r. Governo ~era! ou cent.ral com _a sua receH,a. p6Wie con
rm·rcr com menos norcentagem que u·m E stado aue tem rle
{icits~ nm Estado em qne :'l de~pe!=:a cobr-e n.. TeceHn ? 

TJ!\r Sn. REr>RF.:SPNTANTE - A riqnr7.n nn Pará nfi~ <>: s~m
pr,~ n n1~sma: oseinn. 

~ . :.. .-

.~ · 
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O SR. Uc:J:rô1.-\1 RoPRrquEs - Como a dos outros estados.-
0 Sn. {JANT.~n - · Como todos os outros. · 

O S~t ~ 1\..c."VTONio BA~~A -- Te~ regu.lado prÓximamen i e a 
11 . 000:000$000. (H a out1•os q,partes.) .· · : 

.O .9Ft. 'C.-\N1'.\:o - Infelizn1ente o nobre Ministro da Fa
zenda tomou para base de seu quadro-; um anno ·clin1aterico 
para o _Pai'!á, en.1 que houve forte crise eominercial e, . por 
lSso~ ba1xaram as rendas: de modo que a arrecadação f.oi por 
S. Ex. calcui~da em 7. 600 contos. quando a renda sempre 
tem regulado de 10 a 11-.00-o contos. . : 

• 'fJl\r iSR. REPRESENTANTE - Aquelles dados são mnito ea-
SUlStieos. -

O Sn.. ANTQNro BAEN:A - São dados estatistieos. 

o SR.. CANT]\:o - Ainda hei de mostrar. si tiver tempo. 
q~e esse saldo apresentado pelo nobre 1\iinistro da Fazenda 
nao é reaL elle a'U·grnenta ·muito. porque o rendimento de 
outros annos é superior -ao orçamento de f888. que S. Rx. 
tomou por ba·se do seu calculo. · 

0 SR. UCHÔA RODRIGUES - Pelo que toca ao Amazon;ls. 
não ~ttende11 ~is despesas con1 socnor.ros pt~.blkos, e marco-11-111~~ 
d0is mH ·contos para o serviço da divida. · 

O SR. CANT~:i.:o - He·i de mostrar mesmo qne o Estado do 
Par:i. teJJ1 feif.o á sua custa muitas obra-s~ cujas despesas de
víarn correr pelos cofres geraes: e das quaes o Governo geral 
se ten1 aproveitado~ quasi -exclusivamente. Estas despesa~. 
que o Estado faz. deviam ·correr pelos cofres geraes. augmPn
tando o saldo, J)prtanto~ com 1que o Estado (lo .Pará conc')rre 
para as despesa;; geraes. 

O SR. SERPA - Esta questão de ,rendas serã discuti-da 
opportuna~ente . 

.O Sn. CANTÃO -· Espero •que o .Sr. Presidente me fará a 
honra de guardar uma ins·crip~ão n.·a 2• discussão do pro,iecto 
de Constituição. p-orque quero tratar~ não só deste assumpto. 
como de alguns cwpitulos da Constitvicão propriam-ente difa. 
rlos quaes não_ tratei: porque não tive a J1onra de falla.r ... 

O SR. UrqHô.A RoDRIGUES - Floro os arrolhados. 
O SR._ CA"N"TÃO - . • • e não posso deixar- ·correr sem 

a devida contestacão algun1as asserções ·que. aqui têm sidrt 
enunciad·as. · relativamente ao Estado .que-· tenho a bon rn rlt~ 
representar. 

Já demonstrei ·que. si depender a . organizacão dos es
tados de uma reforma· eleitoral. esta ·Organização não l.r·l~<í. 
Jogar senão p·ara fins do anno de 1891. e não quero qlie se 
demore por mais tem-po esta organização, pot.que é p1'e}udi
c1ai aos est~dos~ e. a mais do que todos os -outros~ ao Estado 
do Pará ... 

O SR. ·SERPA - Mais. do q:rie a tod9s~ n~o, egnalmente. 
o SR. 'CANT_:{o - •••. ·a todos egualment.e1 reetifico ~)_ 

:phrase. porque queremos ple'lla autonomia~ .queremos ter Ii:\TC 
acção para t.ratarn1os ele seus interessc·s; •que:remos fon1enta.r· a 
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sua prosperidade na Pt.Q.nQ:rção de ·$eus elementos: não nos 
:::·cquet~P-~os queinr ·-âos" ··outros, eomo até agora. temo·s feito. 

Sr errarm_os~ si pro·ced·ermos mal~ earreguemos com toda a 
·e·ulpa: mas~ sr pudern1os cofrCO.l~rer para a prosperidade dos 
110sso .... esf.-ados~ não · se no$ ·roube ~Ata gl·oria. não se nns t~o
lham os esfoJ·c-os no cuJJlnrfmento . da no::;sa. n1jssão . 

.Sr. ·Prnsidente~ creiD ter j·ustl:fkado o meu voto contra a 
n1oção. ..rPT.'DYinando. pec;o a ·v. Ex. · P a.o CongrPs..so J•cdevu
rem-n1e o ter roubado o seu precioso f.en1J)O~ ·· ouvüJdo-n1e .. 

VozEs - Nfin :l.poiado; .v·. Ex:. fa11nn n1nHo hrm. 
O Sn. B~\I).:Htô - Foi pena. que ·V. Ex. occupas.se- · ::;un. 

hr:lla jntellig~neia. eombatenflo a .. mooão. (0 m··ador .. ac.• dei:nrr 
a lt·iln.1.na~ ,_~ {t?lir:Uado ·J.JOr m·cr:nd~ ntrnwJ·o rir? .çe·u..~· cnllP{ta~,·.): 

O SR. ARISTIDES Lo.ao (pela ordern) · ~ Pergunto a.o 
Sr. Presidente si o primeiro orador inscripto é contra ou a 
fa:\'or da mocã.o. . . 

O Sa. PREsiDENTE - A uníca .disposição que ha no Re
gimento a este respeito. é a. qut=a manda que a palavra ~eja. 
dada conforn1e a inserivc.:fi.0: e jsto foi -assin1 del'.ern1i·nado em 
consequencia de uma en1enda. :que foi approvüda. ii disposi
ção -que mandava dar a .palavra atte~,nadan1ente. · 

Tem a palavra o :Sr. Zama~ por tel-a cedido em seu favor 
o S!' .. Den1etrio. 

O Sr. Zama - Senhores n1embros do Congresso. aquelles 
que professam s.Jnceran1ente os princípios e dogmas republi
eanos e seriamente tornam a si a tare1'a de defender a ,Repu-
blka. 1i'i'Ú1C1~pio~ se:rn sr. •f:\TI{~nrr·egarrm. porém.· da de{esa do~ 
abusos r. das corrupteloas que no syst.en1a se t1~n1 int:roc}uzido. 
ou ~P. possan1 introduzi-r~ :não podem deixar d.e pre::;t.ar pleno 
assenso á proposta que ~e acha en1 discussão. 

Qual é o fim desta moção~ senhores? o .fim un1co é pr-o
porcionar aos estados -um regulan1ento eleitoraL que .offereca 
aos cidadãos ·qn.e têzn de conoorrer ás urnas para a .escolha 
dos representantes dos estados .. n1el1Jores garantias do que 
en~ontrán1os. mo dia '15 dA setembro .. qundo se procedeu á 
eleic;:.ão do F' n1r.n1hrns dest.e Congresso. 

· N~:::ta moÇH.o~ J'erii,gida e.on1o est:í (s:i be·m ·que eu não 
me pe.-:aoccupe .da fôtn:w.~ 1nas .presto ~~}:mente at.f:encão ao 
fundo). affitn:w que ·não h a a t11PUor n1anifestação de hostili
dade ao Governo (lU~ no::; I·Pgl': peJo cont.rario~ para os que 
P.nf.(~nd(•rn qn e· n~ nn1igos u.1·sos são os :p~ores qn e ~:xistem. 
n1ot;úPs eles ta oNlem prorh..1zc>.n1 ~~.n1pre. salutares· c·rreitos junto 
:í:qu,~JJr:F\ (!llC querf'm realnwnt.A governar. como deve go
Vfl.rn:u· ·um governn re.puhlican.o que · respeite a opinião tpu
JJHCa ·r. não queira dirigir:-se e.a~prjchosa e arbitrariamente. 

Senhores. conheço ttn. n1uH.o tempo o Sr. Ministro do In-
. t.eríor. c.on1 quen1 sempre entrrUve amistosas relacõe-s pes

~nnr.s. e :,í cuJa prohir1ade .politi.ca não pro-curarei negar jus-.· 
. ).ic;a. Srrei o 1)rin1ciro a c,rer que foran1 boas as intcn~~e:~ do 
Sr. n('::ario · A1sim fazendo l)aixar o reg-ulamento ele1toral. 
que ::tcf.ua1n1enfe nos rege. Queroi acreditar q.ue os reto
ques que -css·e reguJanwnto soffreu. :tamben.1. foram ditados 
pelos n1ot.ivQS os ~mais .nobres; n1as~ a.ciJná-. ·de· tudo. está; a 
experiencia. c ceHa nos >tem <Ien1onst.rado q1Je~ aJp!esar dos re-
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t<Jques. ou. antes. ·oom . eHes .. · 9 reguJ;a~ffiento cada •(Ha se te.m 
tornado peor. · . . -

. ·~enbores~ qão· enh·o na apreciação · das faeuld.ade~ -e · at
irib~H}~es do Goyern{\ Provisorio: não quero saber . si . elle ten1 
o , rhrerto de Jegtslar e reguJan1entar: o qu~ sr-i .~ {Jne todos 
no:... rleputados. :::erw.dor·es. 1nen1hros - e cheff.~ do :Poder ExA
r·uf.h·o. d;.ve1nns attender ao::; inJ•~re:;o;ses do p.ovo~ qu~ no~~ man
d.on aqu1 defender o~ l=;ell~ dirAitos P. zelar as suas 11rerog::.- · 
t1vas. :. · · 

Pror-e-d~·nno n nohr~ reprf!.sentante f1umine-ns0. r.omo . pro
~Nl~n. S. Ex. deu uma prova de .que deseja concfwrr.1~· para 
fJU{" o Govf'rno Proviso1·in s:gn o melhor caminho. na~ condi-
<;.ões em q·ne nos achamos. · · 

E S. Ex. não p6de ser suspe.ito; não P. como .eu. nm 
apostaf.a. ·Que. vem da Monar~hia. Usando rlr~~ta expressão. nü.o 
-creio irrogar-me uma injuria~ porque apostatar para a frenl e 
sempre foi nobre. O que não é licito. o que não é decent-P. o 
fJllP .;. mesmo. repugnant.e~ é apostatar retrogradando. 

Senhores. o honrado Ministro do Interior. mais do qufl 
ont.rn qua1quer. tinha obrigação de lembrar-se de um pas~ado. 
fTtH' Jh0. r1Pvia ser tão caro con1o é honroso. S. Ex. tinha ~irlo 
r.l ri I oralmrmi.P. ~ng-rado seis ve7.0l=; por 1\li-nal-'. cr:Hltra as otrlens 
r.xpr.·rJ ida~ n.qn i elo Rio. ordens fJlH' t.inha.m por fim rr~1.ringir 
de algum modo :l Hher.dnd~ r]a~ urnas naqurllf'l Estado. A!Pe
sar r)p hlflo. n. nnl.ig-a n1~nvinrin dP 1\Iin:-ts mandou. <:.reio CfUe 
por seis vezes. o· Sr. Cega1'io A lvin1 en1 suas 1is1.as t.riplices, 
graças á. Jei çle 9 de Janeiro. · 

u~~ SR. REPRESENT.-\NTE - . Gr·:-tças ao espirif.o de inde
pP~dencia rla prüvinr.in rlP- Minas . 

. ;O Sn. ZA1\-t~' -~ A~cr.it.n a. rJ)rrer-rão · do nohr(' rrprr~en
-l:ant.e. r.otrC'.ccão que não •' ~Pnfio o comJill'mí'nl.o dn 111Nl pP·n- . 
san1ento. 

Si a provinDia de 1\f.inas não fosse bastante ·conhecida pela 
sua altivez e indenencie.neia (.Apoiados), · com certe.za não teria 
procedido do modo .por que n . fez;; . Por m-ais. altivo! -po!'ém~ 
crnr. seja um povo. desde que elle se acha eomprtmido no exer
cicio de ~mas func.cões po1iticas -POl' lejs n1·ás e po:r a-g~n.tr.s 
offj(~jaes pouco oon~ciencjosos. a não querer Iervant.ar-~r, r.O·ffi 
as nrn1as na mão. ha rte. forçosamrnf.c. cedf'\P .:ís ornens r1o po
rler . • A.. provincia · de M}nas~ porém. repito. graca~ . an ge11 r.nra
r.f.er e á. lei de 9 de ;iane.·iro. poude n1ante1'-~l' Sl'T1ll)l'P. na altura 
De ~eu~ deveres. . 

\Ora. o . que snc·ced~u então :í i\Hnas é n cyur, ilescjamo:::: 
actualmPnt.~ ~mccerta. ·a todos os e::;taffo~ . E oigo. nôs. nm·quc:'. 
<lesrlc :que adheri á Republka. sou tão hem fntenci-onadD con1o 
qual,qu.P-r republi-cano histor.ico. si bem que não tenha ·o-s m~s
n1o~ i.if.úlo::;. Sou o- :primeiro a reconhecer que· ant.P.s de nnn1 
estão elles na direcc-ão. r es-ta:ndo-·mr apenas au:xi1ia1~os ·con1 
o~ n1eus -conselho~. ·si é que po~so da.r consela10S. Mas. que 
aueren1os nós co.n1 esf,a indh~:a~ão? !Dte~e1iamo~! · p\Or"--enturn~ 
despir o Govern_o Provisorio das attribui<;6'es que lhe· confe
rjmos? . . · 

Não. Desejamns. 5\impl<='~H\(\ntP. -fazr.r chegar ao ~.onllrcJ
montn do JG!overno aquil1o .que todo mnndo · sab~. agu1llo (fUe 
cada um de riós s~nte . .que o regulan1cnto a-ct.ual nao- garnnf.e 
rle modo algum a liberÇade de votç~ e faeult~ aos agentes of
fiei-aes todo:S os ·mei<>s de fraudar . as ·urnas. 
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.. O arNUrri~~f.o . . qQ illu~tre · repr~sentante que me precedeu~ · 
de que na o ha lm~ por boa ·que se.1a~ . que~ mal executada. não 
rn·oQp.za desastres, pada prova~ porque prova de ma.is . (Apoia-
4os.) . 

Si umn lei hôa, que cerca o· cid~dão~ na oceasião {}e. dnr 
o Sf3U voto~ de todas as garantias imaginaveis, . pód~ ser de
tprpadá, qqe . não suceederii. com um regulamento . que en- . 
f.Tnga á$ inLendencias torlo ·O processo eleitoraL desde ·o alista
n1ento do eleitor até a apuração final dQ voto? (~4.poiado.~.) 

Não lia f})Of op.de escap~r. (Jipoiados.) Quando as ' inten
qencias forem ho~e~tas, a eleictio ha de ser hôa. e neste mo- 
me:nto fo1:go de dar testemunho de que vi eleições boas~ no 
E~tado da Ba,hia! onde as intendeneias souber-am ·Cumprir tl 
seu dever! (Apoiados.) · 

Alli está um n{)sso íllustre collega, o Sr. Barão de 'Villa 
Viço1;a. inte~dente do munlcipio de- Santo Amaro, que soub~ 
cnmprir o seu àever-... 

Ul\14. SR. REPRESENTANTE - At>oj~u3o. 
O SR. ZAM .. ~ - • . . tendo escolhido o melhor pP~soaJ 

das lo-calidades~ para organizar as mesas. 
lJM. SR. REwR.ESENTANTE - A-poia.do. 
O. Sn. ZAMA - Nirig.uem se queixou das eleicões proee

rlirlas nessas. 1ooa1idades. 
Qu-em milita em po1if,ica! como eu. conhece Oi=: desg,·a

rados· habitos eleitoraes. que este -pajz tem tidQ! e sabe que 
ainda eUe conse.I'Iva esta . perniciosa· 11er~nça dos terppos {lo 
Imperio. , . 

Os nobres representantes não ignoram que ha muitos ho
Inens honestos (pelo menos no Norte ist.o é muito commum). 
incapazes -de praticall'em um a·cto reprovad.o na sua vida par
ti·cular. e que.· entretanto, ·se vangloriam· <le haverem falsff1-
cado aeta,s eleit,oraes ~ · (Apoiados.) :: 

·Convirão eommigo os ·meus collegas que não ha ainda 
~ntre gr~:põe· numero de nat.ricios nossos l)oc-ão ~xacta do que 
seja a pr·obidaqe po]jili·ca e eleitoral. (Apoiados.) 

O r.egulamentn rlo Sr. Cesarjo Alvim\ em un1 p;:tiz em 
q-qp, cada cida.dão se mostrasse zeloso de seus deveres·~ e res
neit.a.dor õos djrejtos dos outros. ern que todo · n1u.ndo ~(\ 
in r.ores~asse er.n manter. a Hberd;lde de voto e a pureza dn~ 
nrnns! em que ninguem absolutame-nte pe:psasse em abnsar . . . 

U:zvr+\ voz -· - . Ensi-naria. a apusar ~ (Apoiqf$Qs.) 

'O s~. ZAMA-- ... ~erja: talvez. supp·ortayel; ~m úm ·pai7.. 
porén1. o orno o nosso, em :que o~ jntep.dente~ e seus · })re
-postos· não são anj.os, em .que o- nrop:rio Gover-no se mostra 
pouco escrupuloso en1 mat(3:rja eleitoral, en1 qtle homens t.P.m 
bavido e h a ainda. que affirmam que ..,...,_ em eleições o . cfim.r. 
'unicn consi.ste em.···'JJerdel-as. em OUP. ha numerosos sectario~ 
da eseola. que préga .que _:_ os fins .iustificam os meios -. 
em um paiz, finalmente~ em que <> abuso, e o abuso eleva-do 
á ·quint.:'essencia. é a regra. geral~ scme1hant~ regulamento é. 
além de inexequivel~ pura e símif)lesmente intolera'vel. 
( J . • d ' .·~POUl Ott. i . . . 

O i1lustre Ministro do Interior não póde ~:yaHar, mesmo, 
C0n1C) S~ ne.ba·· exgnftnrJ:t :l paCiPnc.ia peste pOVO~ Snrnpre _t.fio :re
Signadn c ~uhmisso ás orrlon~ flo Poder. Posso nssegnrar ao 
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Co~~e$so gue. a continuar esf.e qeplor~ve1 systema de fazer 
~1eJOOCS~ • n!JO ha . quem poss~ :reFipOf1Qet pela . ordem publica. 
nos ·cOin_ICIO~ eleitoraes. · (Avoiarlo.~~) · · · · · · · · . · 
· O ~1-da~ao aoha, se na dolorosa cqntingencia, <m rJe abs

(.(lr-se JnteJrarnentc das urna:s. ·ou de · defender ' nela forca o~ 
~nus fllr·eito;:; po1Hicos jú. concul-ca.dos CQn1 um. desembâracÔ 
1:-~1nca rta1~te ... s visto, .e= ameaçados ~de o serem de novo nàs prÔ
XJ ma~ eJ Cll}oes~ e am da 'eo·m ma1or desembara~o. · 

:-1\s r~mo~f.as poli·c.iaes estã.n se · fazendo em. todos n.s 
f_\;;;(~::trlo3 11U ma.l_S all.a (l5r,Al~. Si toclos os hrar.ileiros fo:::;~~nl 
nn.)os em poli_tlCa, -poderiarpos dispensar qualquer Ieg.i.slacfio: 
n~a~~ ~end_o :unda o ·que somos. o regul~mento eJeH,oral em 
v1gor havJa fataln1enf:e d~ proõuzir o resultado que Uvemos. 
Nunca_ o ~orites 9o Sr. Na1:lUC0 foi ma.is con1pletõ entre nós. 

Nao ha mu1f.os dias. os nobres representant.es t.lveram o 
(\Spccf'.acnlo de actns j:í viciadas em sua o·rig-r.m. e. ninda f'n) 
r.imn. raspadas e refa.lsifícadag df\pois: cspec.fílc.ulo frisf.issimo. 
rpw fanf;n àepõe contra a moraHdnne privada. como cnnlrn :1 
1nnralirlarle official. esperf nculo .(Jne o poder. publico deve .por 
f odn.~ OS Ineios evitar. 

. . 
E~fou cansado ~e repet.ir que sem urnas livres nfio é pn~

;e:iv/")1 f\.:::lahr.1ec0r.:-~e nn Rrmdl nenhum re-g-'imen poJHico Hv1·f>. 
(•hanv~-~r. el10. 1\lona.PrJhia ou · Rr.puhlira. (A.Jin·iarln.~ . ) Nfio s~ 
fnnrla n. 1iher.dade desconfiando-se delTa . 

(;<tfl1 .C) -tllr.imo rcfnm.TC l'JilW snffren 0 celebre 'regnJamenJO. 
fi<·.nn obra acabada. Não ha meio de esca'Pa.r dos mesarios 
:l'r·andnlrnlos senão en1preg-ando a forca. _ 

Lo'go depoi~ de reunido o Congre'Sso nest,e edincio. t.ivA 
(lc,ca~jão de mostrar a u:Q'l dos nossos distinctos collegas. in
t.imame11Le ligado ao chefe do Governo Provjsorio~ uma ·éarta 
do interior da Bal1iai .. ern CJUA pessna an.alificaria e · dí·!!'Tla d0 
toda a .fé me communieava que na villa do Ohique-:Chil(Jue. 
como ~m todos os .outros pontos do n1unicipj<J~ ningue.m sabia 
.que nlli ~e f..ives~P. procedido a cJ ciçã.o algnn1a. Não se reu
niram os mesarjos. nem e.leHores. não se abrir~m, mesmo. os 
cdif1cios desi.gnaf!6s . para o·s actos eleitor~e~, e. entretanto~ 
appareceram na CanH.aJ. para a apuração, as . actas de todas 
~·.::sas localUJade~. fignrando como tendo votad-o a quasi una
nin1íàade d() eleitorado. O mesmo nhenomeno se -deu no mu
llir.·i.pio · de Santa. 'Maria da ·vicioria; em quasi t<Jdas as · re
g-iõr:ú; ;i margem dq .S. Francisco o mesmo escanda-lo se pra-
iicou. · · · 
· . ó iHrist.re Sr. 1\Jinist.ro. do Int.P-rior. creio P.n. ê n nn ir.n 

qtle ain(fa· pens.a que · h~ . no Brasil eleit.çr~s .' A eleicfi.o en ~l'~ 
nó~ c~tá r~duz1da · aos 1ntendentes municipaes. pe~u. . m~uor 
parte e~colhidos a dedo·. 

Nã0 ha. n1uitnl=; dia~~ a imprensa d~crui. o .Torno.l do Com-
117ércio, si ·me não falha .a~ mem~ria, p·ubli_cpu um documento. 
r.rne provava· que ~s ele1coes f r.ntas na ctdade d~- Conpeuba. 
(Bahia) e constantes do. livro de notas do tabe!Jiao da:quella 
cidade. nram muH<l <:fiver~as -das actas que servrram na apu
mcão geraJ e .que Já foram appr?va:das pela Ca.~al'a do-s 
Srs.. Deputados · . ... · . . . 

· Estes deuloraveis abusos~ si ~!lao ~r:-m Imposstvets. ~ran1. 
todavia. Jnnito fJiffi-r.eis r..om as nlSUOSlÇoes ··claras C f:r.rrrpnnn
f.es na 1 ei de 9 ne janeiro de 1 gg1.. _:;t ql}al P}'OC-U~()\1 ec~r.ar a 
vcrdafie elelfornl nc fodns as g-arnnhns JmngnlnYClS. 
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O Governo ProYisorío. · e:icedendo a or15ita ein aue · de
veria conservar-sé~ sac-rificou os seus: proprios int.eres~,es. re
vogando in lirnfne aquella Ie'i. Na-da lucrou a. 15 de set.etnbrn: 
nada lucrará nas elf.:>it;<Je::.: do:- e~lados: · st• eonseeruiu 1úna 

·. eousa: despertar eóntl'a ~i a .rlesconfiaúr;a puhl·ica~ e nB g·n
. YCI'no.s que perdul'alll ~ão (t:; que ~ab('Hl .;~pb.lJ· pt:-Ja lc•a 1-
dnd~ de seu proceder a confian(;a nacional : ••nu..llu:m. f!St im-
2Jf~riu:m. luturn~ nisi benevolenUa 1ninitum .. ~· · · 

O SR. CAl\rPos S.u.r ... Es (..J.ll/nistJ·rj da Ju.~·Nr;a. ) - Cnm a 
JWOpria. lei do Sr. .Sar.aiva a ~pposição foi abafada. 

O Sa. ZA~L\ - l\Ias por que foi abafada? Por.que a lei foi 
dcss•espeitada. O honrado .Ministro. a quem rJ~vn todas as ai
tenqõ~s. :qu~r. pelas suas qual·idades pe~osae~! quer ;p~la sua 
l~Oszçao off1c1al~ bem sabe que as melhore~ leis podem ~er 
('t(l.tur:padas. 

A co'rrupção do opti7n.o é o pessimo4 
Imagine S. Ex. o que deverá ser.; então. a corrupção do 

))l?Ssim-o~ porque pessimo é o actual reg.ulamenlo. 
Si com a lei Saraiva a opposição foí abafada. com o l'e

gnlamPnto. Alvim :::..-1 t)orli->!•ú ~ur·gir· das urnas o · que o Go
VfloJ•no d~tern1inar. 

~f) prw un1 rnHugrP $e dar:í aJgumn ·excPp(:tío {I l~ügr·n. 
(A..JJfliádos r> u.lio opoiodo .... ·.) 

$~nh<)r~~. este ar-gumento é o n1esn1o produ7.idn peJo· 
P.i\~~i) N•llcgn que. antes od-e nlim nccup()U a tr·i-huna. 

·" Jf'i Saraiva· foi def:urpada. -com(} p<)<d~n1 ser (]l)f.urpa
dns lnda:-' a~ lej~ (.J.poíarlM~): rnas, ~i í~lla. l~alrnr.nlr> executada. 
ahrin n~ pm·fa~ rla ·Camar·u ·ao nohr.·e 1':\lini~t.r-n e ao di-gno .Sr. 
Pr·r•sident~ deste~ Cong-re~~o. a culpa de nHd::-; tár-Clf-\ _ P.sf.a~ pnr·
t.as seren1 fech~das á opposicã·o~ vigo~ando a mesn1~a l:ei~ nãn 
.pt)tie. nen1 de-ve ~er attdbuída a defeito della. mas dos e:x:e
cutore~. (.4.1W'iados.) Orã;: os •1HH)Icn~ r:~0- mudar·am .. ainda.~ de~sa 
~pocha para agora. 

' -
O SR. RosA E Srr .. v.\ - A. lei é tã.o boa .que o-s IJ)a:r-tidos 

juJgar::m1-~e garantido~ e p-leit.~aran1 a e·Iei<;;ão ~ob o seu re-
gim~n. · ·· 

O Sn. ZxM·A --No Sul. a educa~ão pniHiNl é ~enr duvid~. 
mnilo mellior do que no :Nnrt.e: ~ntr(':lanto. alé o nohre 1\li
ni~t.ro se queixa de que não _poude vh .. á Camara. no regin1eu 

· tlc5~a 1t-i. Or.·a. im-agine-s-e ·que;. sendo os :mesmos h-nn1ens e a. 
h~i 1nnH.o diffe·r-ente~ tendo.;:..se entregue agora todo o processo 
elo it.oral a uma só .. entidade presa ao Poder, · que resultados 
deploras eis não se hão de dar· en1 un1 paiz n1a1 . educado. elei
i oralmente. como o Brazil ! 

O SR. C~\:MPos SAr .. LES - E~ que pens-o que não é na lei 
eleitoral que e~tú a garantia da J iberdade do voto. . Essa lei~ 
jsolada. não tem n~ni1um valor: r1epende das out.ras instítui-
ç:()es. (Ha ('J'Uf'ro.~ apartes.)· · · 

O SR. ZAMA - Sr. President-e. com certeza~ a. -prinTeir.a 
a-nranf.in da libêrdarle eleitoral esga. na eoueacão política e so
rial do cidadão e na rnoralidad~ do Governo: n1as. como djz 
dali i o meu no-bre collega. as leis concorrerem poderosanl'enf.c 
pnra formar os co~tumes. Não se educam cidadãos decretandü
se n1:ís leis c pessimos regulan1entos. (Apoiados.: m.u:ito · bc1u .. ) · 
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·si n'ôs já crau1os atrazados en1 edueacão eleitoraL apesar 
de um~. ho-a lei'~ ev.mo a de !J de Janeh·o! vamos sen1· duvida 
pe(•1:a1· or:-; nosso:S eo:::lumes .con1 o Inonumental regulatnento 
:cesario .:\lvim e con1 os retoques que lhe têtn sido feitos. 
P-o/'1 anto~ nós~ que un-::; suppon)OoS .a dasse d.írectora.:. vamos 
reiuc-idil' ern. um erime <Iue ternos tantas vezes rn·.ofligado, 
qual o de àlllll1at· e J'aY<)recer a fraude em materia eleit{lrai. 
_ . Devo cmn f!·m1queza dile1·-vos~ senhores, que encaro a 

lJ1cladura por modo muito 4Jh·,·rso du:quelk pelo ·{Jual cos
tumam ene.aral-a a lgun5 dl'l:'i illu:-;1 r·f'~ enlh~·ga~. A Dictadur.,.a, 
ainda ltonlc•rtl "di~=''~'- 11iin p«íde ~r·t· outra enu::;a senão un1 
á~.!('lT·:::•:inw de poder~ que se suppõc :conferj.do a un1 ou 111ais 
<:.!fladfi.c'!; lH~ln enn~t·n..;n I aei In da :'\a,:ão~ para qw~ dles. sob s~J:l 
J'('~Pí.l'll::'abili.dade~ po:":~:.un t;)Inar con1 rapidez c~rtas providen
c· ia:-; e dee.rt~tar certa:; n1N.lidas .que~ en1 cmcrgeneias graves, 
-::r.• l.!ll'll('ll1 indispen~aYeÜ5 ao hen1 p:Uhli{jo: dictaclura no Bra
z i I~ ~~ nü 1'in1 do ~~~eulo actuaf. uão pódc em eii·cum5tancia al
~un ta SPl' dt•~J_)ofiea. ~ujeHa a paixõe:; part.i~ulares. ou suh-
onli nada a inl.eres.:::H.!S de segunda ordem. i(Apo-iados.) ·· 

Diga-se sen1 rebuço a verdade. A Dic.tadura entre nós 
:":t·· r in h a un~ aJ.cánce: renw:vido o regi meu monarehico, esta
helecet o rep1.~blicano. 

li~-I SIL REPRESE~'L\XTE - l\Iantendo a orden1 . 
. () SH. ZA:?\L\ - lUa;::- a ot•dürH nã~' te,rn s-itio at.a-caúa ·por 

ning-uc~·n: a Republica teve· un1a :;raude fortuna_: não encon
ll·ou inirnicc.~ a ~ornbater. Todo~ a acceitaranl ::;em repugnan
da~ tnclo:75 se J)rcl1puzera!11 a auxiliar a fundat.:ão do novo .re-
~imeu. Nesta:S condíções~ a Dictadura nunca teve necessidade 
t·c'<l! de eJnpregat· meios e:xtraordinarios. 

Scn1 ob.icctivo~ pois~ não podia. não ·devia · se revolver o 
vaiz de {ond e·n cmniJle, nen1 revogar as leis ordinarias, reco-
nhec.idan1ente boas~ que po:S~uiam-os. . . 

iE'xcedendo estas- ra.ia!S~ que o crit.erio .do -Pr.ovisorio lhe 
rlc~da ter traÇado~ ps goYernantes~ que pO'día.m ter tudo ganho 
1wt·ante a opnião n·a-cional, só conseguiram despertar des
eoui"íança~. que de certo -não terian1 surgido~ si tivessen1 me·
lhnJ• ~omprehen-dido o pa:pel de u1na dict.adura moderna, íutel-
1 ig-Pnl e e putrioti·ca. que tivesse po·r alY-o de- seus esf-orços a 
1\"'lieidac.le e a grandeza nacionaes. · 

O Sn. B.sl>"'\HÔ -· E::5sa é a verdatleira doutrina. 
n ~H. z.,~rA - .A Dic.tadura len1 eomrneLUdo erros~ e 

~Ta\·e~: n:' n1embi·•lS do Provi.sorio não pode1n preleudcr a in
fa.llihilhlade. c -estão iscnl d:u.-virJa suJeitos ·~ fraquezas inhe
rentt':::; a f.odos tlS st~res humanos: co1nn1etf.eram er·t·os e fa1ta-=. 
que 1nuito5 · outros politicos V~rn comn1ettido, sobrcsahíndo 
l.'lÜI'e todas o de deixareJn .muHa Yez o interesse individual 
:'U ppfantar o~. gr~ndes ü1tere-s:::es na-cionaes; Outro ~rro do 
t:;cwP-rno Provl~OI"lO. erro que tamben1 tern-se extend1do aos . 
esladr.1s. foi o de preoccupar-sc mais de organizar un1 Ccm
~re~=--o pan1 a eleição dé um Pre5-idente da Republica!' do que 
para a organjza~ão de um paetg_ fugd~rnental regu~ar. Essa 
pl·etweupação e·ra tão conhecida ~e nüu:ufes·ta, que !-la.o poucos 
candidatos .iu-lg81rarn dever de·clarar e·nl. suas crrculares . o 
nnmc · do h(llllenl em que se compron1ettrarn a votar. (Apa_1~
t,Js: c•·nle.-,tações.i Na Bahia o· facto ~e deu. ~omo se póde 
ycr:il'kar pela irJl})rensa àiariá daquella cidade. (Alpa1·tes.) . · 
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tO 1neSJ;Uo phenO'men!o se .. está · dando -pre.senoomente cQ.m 
:t~el.a~,~o~l:-.d2l-e-i{(ão- -das . cohsfituintes .dos estados. . ; ·. . . . 
,_.-.. ~ Não $e cogita dos hon1ens capazes . de decretar uu1a boa 
Constituição,· que concorra . para . a federação real dos · estados: 
pi·ocura-se. n1ais quen1 seja apto para _11otar no candidato que 
s~ _ tem em mente# eleger~ e procura--se ainda, -por meios artifi-
ciaes, substituir a vontade popular. ·· 

E~ tl'iste dizel-o; 111à.S para :nluila gente a questão não é 
Je Uí11a boa organização dos estados e nJenos ainda dG futuro 
ua f'ed~raoão: a questão é un1a e uníca. - rnant.er un1 pro
e.csso eleitoral, reconhecidamente in1prestavel, mas que g~
rante a eleição de governador certo e determinado. (i!!lJa:rles; 

· cuide~tações.; apoiados e não ap_oiados.) . 

Ul\IA VJ)Z - Essa é que é a verdade .. 
tO Sn. Z..-\M4:-\ .- Um patriota sincero: Sr. 'P1·esídentc, não 

púdc eogitar destas pequena-s cousas, quando se trata de re
forn1ar uma Patria que os abusos tanto desfiguraram. (Apoia-
dos:-· 1núito bem.) ~ 

E: senhores, neste momento acho opporttinidade ·para 
appel1ar para .o patriotismo <ios illustres rio-grandenses que 
sentan1-se nesta Casa. · 

Elles, que têm sido os paladinos da Federação, que fo
;:·an1 os ..D_éfensores ~t:Ios bons prin13ipios republicanos, não 
podem deixar, nesta occasião, de nos vir auxiliar para conse
gu il·1nos que os.-estados possan1 eleger os seus reprc~entantcs 
eon1 alguma. liberdade mais do que tiveram na elei~,ão do 
Congresso Constituinte . · · 

Sen-hores, notemos •uma circumstancia: este Governo Pro
viso ri-o teve uma fortuna, que não me ·consta -que<-go'\ er110 
::tlgmn tenha tido; esse Governo Pt·o:visorio não, e·ncontrou 
iuin1ígos deante d·e ~i, não ehcontJrôu oposieionis_tas. · (Apoia-
dos.) · · · . 

O Sn A.RíSTIDES ÍVIArA - Não os eneontróu. ás eiaras, por- · 
t!Ue tinham . medo, n1as~ occultos,. guantos não andan1 "por ahi ! · 

· VozEs :..__- Oh! óh! 
o SR. BEVÜ.AQUA - Arnigos_ u·rsos- (Riso.) 
UM..:\ voz ~ E ~dher~ntes ; ·· 
O SR. Z.-\MA - Sr. Presidente, os inimigos occultos, que 

se não conhecem, não devem tnetter medo a nínguein. 
U~i Sn.. REPRESENTANTE- São OS peores. 
O Sn. ZA:l\IA ---- Eu_. pelo n1enos, não tenho reoeio desses 

t<~es. ·os gov-ernos . não devem ter medo de al~11as do o~tro 
1r1ú.udu. desde que na .eorre-cç.ão de ~eu proced1111enLo está ~ o 
J)rhncli·o elemento da · fOr{;a que o·s n1etnten1: quem . . ~Lern. t~ 
r;ml&t.feo.c.ia ü ·anquilla. não treme~ e ne.n1 se assusta. con1 ia
d lida.de; um governo que cun1pre seus deveres esta sçnll~re 
·habilitado a con1batcr os ininligos! de onde quer que e!ics 
surja.m ~ :porque sabe .qu·e o. patri~tísmo nacion~l - estará ac1ma 
de tudo~ e .que na hora ao ~er1go encontrara' en1 torno de 
si os bons cidadãos que se tnteres~am deveras ,pela causa 
publica . 

. : o Sa . . BAD--\RÓ -O que queren1os é apenas a liberdade, 
para o povo manifestar-se. 
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'() Ss. PRESIDENTE- OJJservo .ao nobre Deputado... (C7·u-
za,m-sc di-ve·r.sos apartes. ) ·•. · · · · 

_ O ~ .- ZAl\'IA __; ~r. ·Presidé11te, o rtin1or que vai cá por 
ba1xo nao nie pcl'mlttê nem oüvir o ·cfile V. Ex. me diz 
üe-ste tnomen.to. · -· 

. 10 SR. l)RESIDE~-rrE - Observo .que o tempo destinado {c. 
J:! pat'tc da Qrderrl do dia está findo. 

O Srt. ZA:MA - Sr. Presidente, continúo no meu pro.-
gt·anuna. . · 

Senhores: obedecerei ao nobre Presidente con1 o respeito 
que todos nós lhe. <i-evernols,, por,que, -CO'rno :Cieero, preciS'O 
dizer a 'esta Assembléa em alto e. bom som: Omnes legum 
scVt:·i .o;timus, ut libe1·i esse possitwus. Não ha liberdade Gom
plet.a sem completa· subnüssão ás leis. Vou acabar. 

O que queren1os .. nós~· o que que,:: o auctor da n1oção~ o 
tiUc 1L1Uei·em os n1embros do Congresso, .é o direito do povo 
rnanífestar livremente sua vontade no dia em que tenha de 
es{!olhcr seus·· legisladores eonstituintes, e não o _poderão 
ra,zer cq;m o regulamento eleitoral em vigor. Nós, congres
~íslas, esperamos .que o Governo· Provisorio e , Sr. Ministro 
do Intel'ior attendan1 a este brado unisono do Pv ·. J •brazileiro, 
que ahi está a pedir a ·reforma desse· regulamento, no sen
tido de seren1 as mesas el-eitoraes organiza.das, bem como às 
Juntas -de àpuracão, por eon1ar-cas, nos termos da lei de 9 de 
janeiro de i.S8i ~ . 

- O u ttilno retoque ainda tornou peor- esse regulamento, 
'.·nlrcgando · a. apuracão parcial ás intendencias de cada. Jnu-
n.it:ipio. _ , _ , · . 

Fa(:.a isto, S. Ex., que· receberá, alén1 de meus applausos, 
que nada valem, os ·applausos de uma Nação, que eonstitueil}: 
a 1na.is Julgente corôa-----de--gloria, que póde·--cingir ·-á ·rrortte 
ue un1 homem publico. (Apoifl4os; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE- A discussão fica adiáda, pela hora. 
{) SR. AI'JS'riDEs LoBo (1Jelá m~dem) - Desejo saber si 

esta matéria -eontinú-a em :or-den1 do dia. · 
ü SR. PR.ESIDENTB - Sen1 nova delitberação do ~C-ongresso, 

não póde continuar. 
O .SR. ARISTIDEs LoBo - Creio que, uma vez interrom

pido o debate pela hora, a materia deve continuar em ordem 
do dia. · · 

O sn. PREStO ENTE- A 1\:iesa entende ·que não pó de pôr 
ua ordem do dia assu'mpto extranho á Constituição. 

O Sn. AnrSTIDES Loso - Entreta.nto, anteponho, com a 
devida venía, á opinião de V. Ex. a opinião do Congresso. 

O Sn.. l?RESióEJ.~TE - E' u1n requerimento . de urgencia? 
O·· Sn. ARISTIDES LoBo - Não importa.· 
rÜ1 SR. PRESIDENTE - Mas., quaes são OS termos ? 
0 SR. ARISTIDES ILoBO - De uma explicação, porque, . 

no n1eu modo de entender, uma materia, incluída uma vez · 
na ordem do di~ por deliberação do Congresso, emquanto 
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não· é votada. continua na oru<!rn do ddia, indopendentcniente 
de nova ~on~essão · de urgeucia. 

O·- Sn. l)REStDJ::.:-.oJ.·g- Entendo _ que
1 

ern ,.i::5ta do ltegí
Juento~ s(.J pôde s.et· a~sumpto de di~t;u:;são. a não ser a 'Con
:4it-uição~ qualquer materia cuJa urgencüi seja votada pelo _ 
Cuugre~so na sessão anterior. -

O Sn. ARIS'l'lDES LoBo - E' exactanwnte o caso-- Nll quu 
· csta~mos. 

-o SI-L PH.ESI:I)E.NTJ.:': --- Ern ca.8o semcl·hantc o Coug-resso, 
inLerpretando .bem o 'Regüncnto~ eoncedeu _nova urgencia para 
lwjc. 

Xão tenho a menor.- duvida (~1.11 ccmsultar o Congres:So 
~uhre o que requer u nobr~ representante, -para (.JUC a rnoçã-o 
po:-;~a ser dada pa,t·a a urden1 -do- dia s~m noya urgencja. 

Con~ultado~ o Congres8o resolve ser nPccssaria a cun
ce~são de nova ur~genc-ia para que po~sa ·a rnoção c-ontinuar 
na o;:den1 do dia.. 

~El:i·U~D .. :\ J.JAHTE lJ.:\. úiJ1DEM DO DIA -

.. Continúa :. a 1" tli~~u-::;~ão oa; :5CC{;ÚU ~·l Llo prujei:.LO de 
Con:3litu içãu curu a::; emenda:; apre:-::cutadas. 

~ãu 1iL1a:;~ apoiuua:5 e euu·aú1 (jUIJj uw.:ta;tuelite ClH Jis~ 
cu~~ão a:; ~eguinle::i : ·.· 

Entendas 

..:\o art~ 39 

Accrescente-se o seg-uinte . .:.- ------- -- - - · 
·.J." -~~e1· tlomieiJ iado~ nó Brazi I de:,(1e ·- J,cz <;tU nu~! pelo 

Hlelltl~. anie:5 dü. deit;~u. - n- Ctrrneiru. - Meu·a ae Vas
concellos. 

..:\o art. -~O 

Em Y·P,Z da8 palaYras -· não podepdo ser ree-le!to para 
o peri('Uü presjd·~ndal _ irmnediato -. dJg!l:-Stl o see;u1nle: -
~~ não.. poderá ~e r r~~ deito. - Jlr:h'<t de l aseoncellos. - Bel
lt.0'7niná ca,·;u:t:ro. 

..:\o a, r t . .a 

- D~; 1:~ois da na1an·a.- prornef !.o - aecre::cente-se o -~e-
s-uinte: - ou jtuo. - JJ c·iro ti c Vus~:oncellos. Bcllanrnno 
C a,. ne i1·o. 

..:\.0 UI~t. •Í 0 

. .:\nl.es da palavra- pL·ometLo - tliga-.se: -juro ou.·. 
P. Badaró. · 
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Ao art. · 42 

Accrescente-se: 
Parag-rap:ho. unko. (). e:x-Pr(!sidcnte da {Republi~a não 

. poderá ser. uomcado Vh~e-1)rcsidente do Senad-o, Pr•e.sidente da 
Camara e 1-'re:sidente do t;upremo Tr'íhunat Federal.· 

S. It. - ~ala da::; ~es~õe::;~ ::i·ú; de dezewbru de 1B90. -
F. Badarú. 

·• 

..Au al't. -10 

Entende-se as~nn: 
O Presidente exercerá o .carg<J DOr ·Quatro· annos, não 

podt~ndo ~e·r rN:lf:•itu para o periodo pr,:•siLlenc,ial iinmedia.to. 
~ L" ü Viee-P.J'I•sidenl:e t1Ue exercer a presider;cia 'dentro 

uos doi:-; u 1 limo:=: anuo~ do período pre::;ideneial, não .poderá 
ser c lei to P1·esideute para IJ per i o(! o seguinte. . 

;Sala das :se~::;01':-;. ;;o d•:! dezembro. tle 18!10. 
.:llncricu. - .sanlos Pereira . 

. Ao arL. 4i 

·Su1Jslilu.:1.-se p.-.·lu seguinte-: 

Pcd1·o 

O Pr,~sideuL'! e Vice-.Pre:-:;idenLe serão escolhidos pelo 
povo~ llwdiantr· elei•.:ão indjrü~;la~ para a .qual ·cada Estado~
hent eonJo ó Dü;tr ido F·ederC::l1, ·ton~tituirá urna. drm.l!mscri
pção. emn eleHore:-:; esp~Jeiues cru nurneru egual para lodos 
os esladus .. 

~ala da~ se::;sões, 26 Lle dezem]Jro de lSUO. Pecl1·o 
A. me rico. 

.... • ~ ·l .• Q. i'dUPIH'lUla-~t:. O ~ 

:Sala das ~e~~õe3. 31 de dezem.JJro de. 1890. - Al.nw·ida 
No(Jttçü·a. 

Ao art. 47, n . '12 

1 lig·a-SP: ::\nuwar os 1n•~1nbros dc1 Suuremo TriJJunal 
}~.•dt't'al I' n:-; .ministt'll5 diplom;!.Lir,os.- n. OsÔ'l'iO. - A1) 'J'C'lt. 
- Ju1io Fr(í/o. - H. Baptista. -. Cu~·sia1w do J.Yascim,enf"tJ .• 
- .lu! i o de Cu.~lilhos. - Bol'ge:s r.le .Jiedeú.·os. - Yu:l'orino 
Jlonf.~;•iJ·o. - Afcir.le . ., Lürw. - P-inhe-iro Jfo.clw.tlo. - Tho-. 
ma~ l~ ... lores. - Abbott. - Pereira da Cvsla. - Jlen1w. Bm·-· 
1·to.- A.~ . ..,·i~· Hra:.il.- R. Bm·ccllos .. 

. Additivos uo art. 47 

·'. i~, . Em ternpo de ,paz 11ão .eonst~·rvarú quah1uer -con
t.ing:ente de J'or~;a~ Jedc1·aes n~os !.'~Lados~ :de:;de que eonf.ra 
i~~~o rcLpr• ~~eu f a.rern os resp,:mtt vos poderes. 

"N. 18. Remove1·á. 1nediante representação dos 1nesmos 
podere.s~ os commal!~ante.s t?e taes forças. · 

S. H. - R . . N1/ita Rtbe·tr·o. 
69 -
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·,:. ·. ;· . .e ; v 
· · Art'. · .. 5·f· ·. 

8ubst.iLua-se: 
Os minisl:.ro~ de Estado serão_ respoiJsavcis ·.pot. s.eus- actoJS 

. e conselhos: . -~os crimes· ·de responsabilidade propria serão 
processado:; ~- JUlgados pelo Supremo Trjbunal J:tedcral, ,e nos 
de. rcsponsabthdade coJJnexa cotn a {f o Presidente da Repu
blwa:. se-rão processados. e · j ul~gados .co1no este. 

:Sala. das sessões, 3i de dezembro de 1890. jtfoniz 
Freire. - .::'rlontff.iro de Ban·os. 

. .Accrescente-se ,este artigo ao capitulo 1 o da secr;ão 2-", 
titulo 1°: onde convier: .. 

Aos cida.dãos da Nação é pernüttido pedir em qualquer 
ten1po a destituição do ])residente da Republíca,. sob o· funda
rnento de que ·e5te n1al cura os interesses da Patria. 

§ l."' Este ,pedido dever-á ser dirigido á ·Carnara por 
nUinero nunca inferior a cem n1il ·cidadãos que· tenham o 
;_;ozo e o cxercicio de todos os direitos politicos, habitantes 
de unt ou mais _estados, er;n unJa·-só ou n1aís de unia pe
tição~ eomlanto que a so.mma ·total de n01nes attínja · u,quelle 
nu1nero. O p~dido deverá ser do-eumentado quando allega.r 
facto~ especificados. 

~ 2. o Apresentado o pedido~ a C amara In-andará publicar 
irru.uediat.amente tudo quanto a. elle se rei'erir e convocarú. · 
a · -~ação a manifestar-se <t sim :2> . ou «não::> no prazo de quatro 
me:r.~s da data da convocação e en1 dia desj!gnê\do no refe-
rido acto. , 

§ 3.<> '1'-onwrão parte nessa decisão todos os eleito:rc:!s 
alíst.ados até a. data em .que ·ella; houver logar. 

§ .i," iOs sui~fragi<>s serão recebidos Ij.erante mesas or
t;·a·nizadas .pela mesma --Jórma· · e:x:igid~ pa,na as· ·eleâcões do 
Conb'l.'essõ. Cada eleitor fabri.cará a sua eedula no .. acto de 

dar o voto, en1 logar para esse fin1 · rese1·vad6, junto á .Mesa, 
perfeitamente , defendido das -vistas do .publico e da Mesa. 

§ 5.° Feita a apura~ão g.eral de todas as authenticas; 
das a;puracões parciaes ·de cada Estado e da ~capital Federal, 
a Camara publicará o resultado e declarará destituido o Pre
sidente:- si a Nacão, por sua maioria, assim o •houver quer
rido. - jf oniz F1·eire. 

O Sr. ·Presidente deixa a · sua c.adeira qu·e passa a ser 
oecupada pelo Sr. Vice-Presidente. 

O Sr. Nilo Peçanha (Jfov-irnento geral de aUenção) diz 
que no momento em que a Nação toma posse de si mesma, 
-0; a lei · $ahe ·do 1nund(l -das idéas para revestir -as fórma.::; 
o1·g-anízadas do mundo real, não é extranhavel que o Con
~·resso abra mais un1 pequeno credito ao hDme·m novo, qu.e 
luclou com paciencia .e constancia pela liberda.de e peJa 
Republica. (Apoi ados.) Que na occasião en1 tque· a_ actual 
fórma de governo. prevista por constatação sociologiea.~ ca
recia do voto nacional; não· para exercer a funeção regula-
dora de unl systema, n1as para dar ao povo~ pelas discussões 
de sua assem.bléa maior, um sentimento original, e ao _es
pirito do paiz alguma cousa que elle amasse, adorasse e 
elevasse em commum, poderia, tambem, entoar um hymno 
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á Federação.=:.:Não, em face da discrimina~ão de r:t:mdas - e 
o ·9ong1·ess~ conhece o seu n1odo de ver nesta questão -, o 
exrt<? _das rdéas federalistas dependendo do ·. aspeeto choro
graphwo dos estados~ dos seus orçamentos, porque a natu
I'eza desses e as precarias condicões economícas de outros 
dizem hem alto que, depois de tres annos de experimentação 
e de revezes~ os menores deixaram de ser unida,des poli-
ticas e ad1ninistratívas, .se a:ggregando aos grandes orgãos 
locaes da União. (Apoiados.) 

<Cita a-America do Norte, depois dos desa.stres da Con
federação, a sua 1ra.queza~ os seus exemplos: o pensamento 

4Jos St~us hon1ens, o sentido do í'ederalismo, .que era a União, 
da s~~paração, que era o provincialisnlo, e sobretudo frisa a 
cordialidade de sent1mentos e o sacr~fi.cio n1utuo das idéas, 
garantindo o credito. a segurança commum, e a estabilida.de 
da Republica. (Apoiados e apo:rtes.} 

Prefere:- porém: sentir os effeitos da Federacão, ana
lysando o ~overno parlamenta.r na Italia: Franca, 1Hespanha 
e na propr1a Inglaterra, seu berç,o, mas onde se nota já a 
inva~ão. do suffragio universal, deslocando poderes da Corôa 
para a Camara dos Lords e dah i até a Camara dos Con1muns. 

]~numera os effeitos e· os máos ·característicos do par
hunen~arismo: a forn1aÇão do parlamento em pequenos grupos 
· se1n espirito eivi.co, produzindo a . instabilidade ministeria.l: 
atrazando a :praticabilidade das reforn1as, perturbanclD a 
marcha da adtninistra.ção, di.fficultando as allianças no ex
terior; demonstra a intervenção do rD'eputado nos negocios do 
Executivo, o desejo de I~eeleicão: a collocação dos hon1ens qüe 
lhe são mais dedicados, no funccionalismo, a aggravacão do 
luxo burocratico~ a dependencja dos m:inistros aos repre
sentantes, e, finalmente, a impossibilidade de reformas,. e, para 
exemplo, lembra à reforma. judiciaria em França. . 

Diz co1no ],erron, que o lVIinistro está preso ou depor
tado, este ao eleitor, e o eleitor aos seus -interesses privados;·. · 
que não ha educação nem convicções politicas. (~Iuitos 
apoiados. ) : . 

Entretanto
1 

o governo parla1nentar -tem vantagens: e as 
.cita~ ·comparando os Estados ·Unidos com a Inglaterra. ·Que 
os vjcios do parlamentarisn1o são consequencias da centra
lização administrativa, que, praticado o governo directo, 
dadas as liberdades loc.aes~ elin1inada a .candidatura o.fficia.l, 
não teve duvidas relativamente aos bons result~dos do go-
verno par lamenta~. . _ . . . 

O Brazil va1 desterrai-o~ 1nas nao abolll-o. (Mu~tos 
apo-iados. ) · · 

1Passa o orador a tratar do arbitramento resolvendo obri
gatorian1ente os conflict.os inter~.a.t;ionaes. Que o arbitra
rnento é um ponlo dcf·~fé no ~1re1to das gentes Inod~ri~10, 
c~onsa:grado em tod;ts as academias do mundo c nos dom~nws 
da política prati~a. , Lembra que elle susteve os cüonf1J~;tos 
euf.rc a Inglaterra c Portugal~ China e Japão. Estados Unu:~os 
e Inglaterra, Brazil e Inglaterra, Fra~ca e Inglaterr~. Chile 
c [n.glaterra~ demorando-sQ em cada uma desta.s drvergen-
,cias internacionaes. (JJb.t'itos apoiados.) . . 

Responde a un1 aparte, d~J?Onstrando q~e ? direito In
ternacional tem uma base positiva, como o direito penal nas 
suas diversas phases;·· -o direito eonstitucional: mesmo nas 
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nJonartbias fJal'lanlent.arcs. o direito civil! ~~~tudando as suas 
orig·cns, a !:>UU nenhuma cfficacia~ :is veze:s; entre O:) Rotnanos, 
0enmu.1u~: e nen1 lJOt' j:;:;o se du,·idandu da sanc~ão ideal ou 
jutlidaria ao~ . principio::: Yu1g<trisado~. (.4.poiwlos. ) · . . 

{te.cul'àa opiniõc:'::; Je Glad:;t.one, . Clcrneneeau~ ~Ia,onzinl,. 
1:-~ooL Biaíu(~. (: e:o;taJJdece a díst1ncdio entre arnerieanos -e 
eur,>i:,;eus~ quanV1 á aholi«;ão .da g-uerra ou, velo menos~ 
Q\.lanto á ne.ce:5sidadü -de to;.-nal-a n1ais huJY>ana e n1ais ra1·a# 
~.~lluitus opoiaâos e upartes. ) : 

Que~ finalmente, a ernenda da . Corninissão dos 2'1, que 
' aómüUu u arbitramento~ e~lú 1Jlal eullot:ada. no capitulo· · ·í" 
•) pc·.s~hnamentr~ J'c,digidn. !JOd(•ndo ~er o preeeHo illudid-o por 
qu::üqtwi· govi.· tno a1 1a jxonado. 

Qut~ eJJa d•·n~ rigu t·a:r· eon1n .eapítu lo unko da .(..,;onsti
tu i4;ão e IJ•~~U~~ ter runs: :Sfí dc~1:,oi~ de rt~cu5ado ú arbitt·a
HH.•n1.o ._JU(~ ~':'l.'ê.Í ~etnpre J.•t·opo:-.;t.:> ~~ em I oda~ as hy.potheses~ 
u Brazil ret(•J.·t·er:.í á:; arnw:; 1:;,ara r1~Soh·er todo con11icto 
intt?rna.cionat. (Jluilo lJeuL ) 

:\5s im a HlustrL• !Jancada do Jtio Geande {ll• Sul poderá 
leYar para as fronteiras do terril.orio sa.g·rado a . phrase 
e::;ct"ipta no portico do parlamento· allemão: «A liberdade e 
a. paz ~úo o pr(·.,;o dt ~ uma vicluda que n6~ adquirírnos .sobre 
nüs mesn1os. » r A.p(Jiado.-.. O tYrador é r1,b1·a.r;ado e m-uito {eU-

.l I · . · n . . a< f). ) 

O Sr. Justiniano de Serpa - Sr. Pr·~~idc~Jlt.'!~ si _.eu t.i
Ye:-:.::;e lH~$t(! mon1ent1) a rH·ef.t~nt.:ão dr! J.H'nduzir uw di:;.e.urso, 
11ãu poderia • .. Hv...:onl:ral·-me. cn1 . p(•ot· si tu ação na tribuna, do 
qw.~ HtC<.:edendo ao JH·Hhanü~ oradnr que por aiguu1 tempo 
pn .. ndr:u a · at.tent;.ão ·do Congres::o. 

~Ia.':'. felizmente. o meu intuito é l'nuito 1nais . n1odesto. 
-. de rnodó que eu pos~o~ · se:m comprornetter as idéas .que te..: 

nho de defender~ cmnecar por fazer a. V. Ex. e a.o Con
. gresso uma, declaração e un1 pedido. A declaração é esta: -

.. _ que mé demoJ·ar·ei na. -.tr·ibuna Uío :::.l.'>menl.e o tempo indis
pensavt'.l ü. rapida moti,::ição do mr.:'u pr·oceflímento ~ succinta 
~-~xpliearfio do . m eu votn. (Ji pedjdo ~~ no :-;(l.nlido de obter do 
Congr~sso o .prr.ejo~o auxiUo dn :ma hcrwvnlencia e da, ~ua 
attentão. d~.~ qu e a,h::oln tamPn f ú nfio poderei p r·(!3tindir dis-
cutindo as5UJ11J1to tãn g-rave. · 

Sr . Pre5idente. dua:::; (jUt>:=;lüe~ imporl.ante:5 surge:1n na
t.ura.lrnenl:l' ne;:;;U• d r:!bah~ : ullla ·t:!U'! (·on(·f•-l'nr <i nq;anir.a.ção 
do Pod(~r Execulí\·ü ~~ ;:;en~ or~gão;:;: ovt.ra que djz respeit0 
á el(dljão do J!re:3iderüe e VJee- J>l'.f•:;i.denf.e. da Hepublka. 
Occupar-rne-ei d(• llma o outra snpa·f·u.damtmlc. proctu:ando, 
l~ntretanfo" não alm~a·:· da bt~n~;voleneia dn Congr.e~.so·~ ma:s. 
pelo ·conteario•. Si~ t' i.ão hi'G\·c~· quanf ,o o exige o ínon.leuto 
c c.onYem a nós e ao paiz" que prec isa~ urg-enten1ente, de 
entrar 111) r,~ginwn da. u orma.Hdad(· . (Apoiados. ! 

Sr ~ · Presiden ff•. ~ern-pre que ::;e dbcutem que:;tões ele or
g·auiza~ão poliUca~ apparecen1~ inevitav.eln1ente, dua'3 correntes 
de opí niõe-~: uü1a dos que e ruende1n (JUe as lei-s. nJanifes
f a<;õe5 da vida nacional, p1·cci~-a ·1 de ser. scmpr·e ~ invaria
velmente~ urn producto do meio sot -ia1, un1 resuit.~do das ex-
periendas ac:.:.unJulada~ p ela::; di·versa~ ·gera.ções no seio de 
f· a da. poYo; e outra dos qu(~. considP-rando . a~ , leis~ . mesmo 
;:1:-: d~ org::mizaçfin p0litica~ df'rivaçõe~ nce~B~aria~ de systP-mas 

·":' 



·scientificos~ .mai;;:. ou menos applicaveis a todas as naeiona
líd~des, não desconhecem a influencia das · condiçõe~ meso
logwa.~~ das eondiçõ~s J?.f.hnicas e do múment.o social. n1a~ 
eollocan1 ácin1a de tudo os pontos de doutrina, os prinCipio& 
geraes do Direito Publico. · · · 

_Dizem aquell.es: As Icjs, .sobretudo as leis cpoliticas~ são 
e nao podem detxa1· de s.er um .producto exclusivo da na
cionalidade~ -eujos ·destino::: vão .reger. Nada.· de i'!lemen.t.o~ 
hístoricos que set~vü·am i)ara a organização politica de f,utros 
povos. .:\~ naçõf:-:-: podem tanf.o aprovPitar-se de alheias e:x
periencias quanto o pode1n os indivíduos. E~ inquestionavet 
·crue cada povo tem a. sua hisl.oria. e càda historia os seu,;;: 
rac.tores. e não ~~ a identidade· de fôrma de g·ov.f~rno que pódr
identifieur o~ destinos d(~ dua-s na<;ões: ainda que ~e.iam da. 
rnesrna. raça. E' jmpossi\·(·J encontrar du_a~ nações com o 
n1e-~mo gnío de dcBenYol,Jimenlo. ·Como. pois. a-dmittir que 
as íeis de uma pnssam :-:crvi1· de rnodclo ú oL·ganização po-
Jitica. d1• outra? ~ · 

8ustentam: os ultimo~:. Não - 1m duvida que o :rnomento 
6 tudo na hísloria dos indivíduos, como na das nações. Mas 
nenhum povo póde prescindir dos ensinamentos da Historia . 
.quando I r·at.a f)n sua orga niza(;ão soei ai e politica. ExistP 
uma sociologia~ e as suas leis se applicam~ con1 maiores ou 
1nenores modíficac~ões. a todas ás nacionalidades. 

· :Xão sou. Sr ... Pr;esidente. part.idario de nenhu n1a de'!sas 
0~colas. As~entam amh:::~s em princivios verd::1.deiros: ·mas não 
podem ser applicadas tão e:xaggeradan1ente. - (.4.poiados .: apa.1'
tes.) Eu sei quP.. como disse un1 meu H lustrado mestre. n 
es.phera do ri1undo poHUco não ·é recorta.da de n1eridianos r 
paralellos. nen1 admitt.e ant-iscio.,· e ]?e1·fscios. que vi:van1 de- . 

- baixo do me~.mo gr:ín de lati tu de ou longitud~. sujeitos ·:,á 
jn.i'luencia dP um me~mo r~lima social. ·Mas sei tamben1 que. 
(~0n1o rJondcr:l I..c~on·hard Frcund. a nhse·rnv:ão . do que se 
passa enf.rc as nações cxtrang;eil'as é sen1pre jnstruc.tiva na 
med1da ~egnndo a qual ·tudo nu e lH~rmitt~~ comparar-se pro
voca reflexão. (AprdrJdos.) Por isso prefiro coltocar-me 
r-mtl'(~ PS~as .fluas enrren tes de opiniões. eondemnando o que 
as duas escolas têm de exaggerado e acceit.ando o que pos
suem de ntil (•. · pt.'OY0itosn á m:·g-aniza.ç~ão dn n1eu paiz. 
r.4.poitulr,s. ·i QuPt·n qur~ S!'~ eonsi:!.;'lwm nas h·i~ o;;; rn·1ncinio.;:; 

:da poJit.ica · auJnehf.onP. qur. ~~ a Yerdadeira polHica. l\tias 
J1ão cmnnreh0ndo .f\lW sr• ll<l:'~a. m·(~:;,;tindít·~ no~ gra-ndes mo
mento::: dP r(•nrgan izatüo nadnnal. prineipaln1e-nt~ .qua.nrlo SP. 
t.rala dr. t.r-arlS!)lu.nJar para o nn~:-;o paiz nutra::: instituições. 
não CÍHnl'll'f'hf\ndtl t]Uf' :-P. l>O:-";:::a lWf·~~·indll' do ~lernento hi~
toriCO. da cxp01:ieneia do que se passou em outras nações 
rrue mui::: eNln aHJngiran1 o :'Cu despnvolvimr·nto polifien. 
C A1wrf.ps . ') . 

Pn;-;fa!' ne.:-tr. h•J'l'Pnn. S:· . . PresjdcntP·. a:; duas questõPs 
our· J)l'Ch•ndo ~·~luda1·. •·lnniH'P-lllf' Pxaminnr ~i a rwg·anizaC}~n 

~·do Poder· l~XI'\.'rtfivo (·~la bf•l N:hla 110 nrojf'cto n .-, processo da 
,-.]f•kfin ·r_i'n l>r···~irJPnlt• I' Vic·r•-Prc•:;.;irl!•lJ!I' da H.~'JH lhlita. ~fio 
consequí~f1elj::.; lnf,!'it·a~ da f6r.1na d~ .!!'O\'Pl'l10 ftUf\ adnpUimo~ 
r. as lll('lhor·t•::; qtH' nodPmnf' f m· no mnn1r1lt.n actun1 . 
· Parece. que o inf.uit.o dos aucforcs elo nroieef o fni rcn~·o-
dnzir 11a nossa Con~tihliç~ã.o a rn-~·anização do Poder Execnt:.I\·o 
:~nopt.::tda na ~rand0 ConfPderac~.o dns Estado:; Unir1o:;:. da 
America do Norte .. Jra.s~ ao n1cE:mo tf.l>mpo .qUI~. se rohustrc.(~ 
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·no n1eu espirito essa convicção. pelo estudo dos elementos 
l~i~ftoricos que inf1uh'am cpara á or;ganizacão dq projecto~ ve

. r1f100~ por outro lado, que em ma.is de um ponto os auetores 
delle deixaram de lado o -~y~t~.n1a a.dúpf.a.<lo · naquella grn.nd~ 
Repu?liea, para. seguir o estabelecido pela . Constituição da R.c- · 
llllhhcn. Argent.ma. (A.pa1·te.~.) · ·· . · 

Não é preci~o nenhu"m ~sforl}o para evideneial-o. ..A f!. . 
irl6as geraes da organização· do Poder Executivo são as da 
Constituição da grande Republíca do Norte . . Mas os auctores 
rJo projecto 11en1 sempre foram logicos na adopcão ilesse sys
tema. Em muitos pontos· preferiram a. organ.izacão da Ar
:~enf:jna~ que por sua vez adopt.ou. com m<>dificacões- para 
peora.r. a or:!!anização da grande nacionalidade americana. 

Fôra melhor que os auctores do projecto seguissem, co
Ilerentemente~ a doutrina dá Constituição que tomaram poP 
modP.lo. 

Não ~e p6de mutilar impunement-e um gystemn. 
(A 1)01"arl os.) 

'l\fa~ P~t-n. -~f'. Pr~sident,e. nfio é n questão. Não hn, dn
vidn que o~ a.uctores do projecto· nem sempre foram logie()~ 
~~nm n ~,·~fPn1a QlW escolh~r:t•m. '!\f as n · nu e cumnre sabPr t~ 
.... i. lwnnr1o ~f' n fn..t:,f::lram dn n1odP.lo. o fiz~ra.m no in:t.~rc!=:·Se dn. 
rlm"ll-l'inn o'l pnrn n-1elhor. adaptar a lei á~ condi(:.ões . egpP-
r·i:H'!=: elo nn~~n pn.iz. · (A'llOlnrlns.) · Ex::uninemo~. . 

:\. r.on~t.i1.uiçfín da H~rublicn :Nort.e-Ame.ricana. eonfin o 
Poder Ex~eutivo n um P1·e.~ülente dos Esta.dos Un1:dos pelo 
lrn1p0 d~ qunJT'O UJITIÓS. A RepubJka Argentina· eonria () 
mesmo poder a. nm cidadão com o tit.ulo de Pres1~dente da 
N(lcão Arnentína pelo tem.po de · seis anno.r:. O project.o .confjn 
o Poder Executivo ao Pres'identr? dos Estados Unidos do Brazil. 
í'.on1o Chefe ~lt!c'th:n da Naçiio~ pelo tempo de seis annos. Nos 
Estados Unidos o Presidente.- que é o chefe_ dos estados. é 
~SCOlhidO por e~f.P:::. mf':dianf.P n]PiÇãO indirccta. nomeandO 
cada un1. ~~~undo n morlo nsktb~Jccidn noT' ~na legi~latura. 
numero de elejt.orr.s egnal ao num~ro total de senadores € 
representantes que têm de mandar. ao Congresso. Na Re
:pnblica Argentina. o Presidente. que é o Chefe da Nação, é 
P.1eit.o pe-Ja.B provjnchts. mediante proceg:::o estabelecido ·nn 
f:on~tH.uicão. nO'·nJPflndn cafla T'fOvine.ia uma .iunf.a de e1ei
forp.~ egual ao duplo do~ senadores e deputados que envkt 
:w Congresso. A11í ha co1l~rt?:nchl: aqt1i ha · rnfi comnrebens5o 
-rlfl sy~fema. O Pr~sident.e da Nar,.ã.o ~ escolhido pelas . nro
vincias. No pro.l~cto o Presidente é dos estados~ como cJ1efe 
<1a Nn~-ão. e eleito pelo~ estados. segundo o processo da R.e
rml)li.Nt A~P-nt.ina: P1~it.o'!'~S ~~,)~ciaf:'s em numero dunl-o :'\.n 
da representação. Temos~ ainda~ a questão da duracão dn 
·mnndaf.o. rrue en con~jdero dr- pnuca monta. 1Jfs-a-vis de on-
frn s questões que repilf.o majs jmportant,es. . . 

·v·ozEs ~ 'Não apDjado. E~ uma co usa muito seria. 
10 -~'R • .TusTrXL\NO DE SERPA - Não h a duvjda: im·as a, du.

raçã.o do rnandat.o varia : de tl::tiz <1. p:tiz. Na Spissa. por ; 
f!xPmplo. é .de tres annos; mas alli o Poder Executivo vive a 
Yida. d~ 11m n::~.rlamento. (Apartes.) 

Sr. Presidente. si eu tivesse auc.toridade . bastanf.e p·ara 
rl..-.fPnd f\r 11n .f;<m!J'l"e~~o a adooç:-5o .ne un1 s:vst.emn. ii~ nr~ap1-
7:J.6í..n dn Poder Exf?. rmtiv.o. ·en · preferiria o da Confederaç:i.n 
Heh·cf.iea: ao l:1do · do Conselho Nn.cionnl~ representante do 
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povo. e. do· ·conselho dos Estados. representante destes um 
Conselho Federal~ depositaria de t"oda a auctoridade exechtiva 
super·iot.· da CnnfArJeracão~ composto de sete membros · e eleitn 
pelos eonsPlhos reunidos. i-sto é, pelos representantes dos es
tados e <Ia. Na0:!o. Mas. como o que importa é discutir a 
o!"ganização do Poder Executivo, constante do projecto. dei
xarei para depoi'S o processo ·àa r.leição e estudarei a· org-a
nização do Poder Executivo em si mesma, mostrando-lhe os 
vícios c ~mperfeições. 

Temos pelo projecto :rm Presidente e um Vice-Presi
dente, eleitos do mesmo n1odú e silmultaneamente. Até ahi 
o:·projecto é coherente. com o modelo e é Iogico. O Vice
Presidente escolhido~ como determina o ;prqj~cto, será .. deve-se 
suppôr~ um represer.tante da mesma pohtica do ·Presidente 
eleito. Occupando o logar deste. tem de ~ontinuar a mesn1n 
política. Pelo n1eno-s é de presumir que o faça. (Apoiados. j 
Mas~ si é acceitavel essa. substituicão. o mesmo nã.o se póde 
dizer das outras indi·cadas no projecto. 

Como é facil de comprehender. senhores, o Vice-Presi
dente do Senado e o Presidente da Camara~ escolhidos por 
essas corporações. nem sempre serão .partidarios do Presidente 
rla Republica. Em um dado mom·ento da vida nacional po
.derão rPpT·csenlal' princi·oios oppostos. nolitíca-s int.eiramenf.f' 
differentes. Mas~ que importará isto ? dir-me-ão, · talvez. 
Irnport.ar:'i muito. respondo eu. Com .esse systema de substi
~tuicões t.erc·mo~ na R0.pu1)J.ica um dos gran<fes mal:es qu,~ 
soffremos ao tempo do Impe~io : rapidas mutações no Go
vernn~ S('m possibilidade d~ s·er praticado um systema qual
quer. U!mn. politien. administrativa de real- .proveito ao paiz. 
(AJJOiados.) · . 

Após um ou dois annos ~e governo, desapparece o Pre...:=--= 
sidente ou: Vice-Presidente da Republiea. Tem de succeder
lhe o Vice-Presidente do Senado ou o Presidente da Camai'a. 
~~quel10 não tr,vo· tempo de praticar sua politica~ ou esta não 
teve ensejo de produzir sr-ms _resultados. E§tes~ partidarios 
de oútro:::: principios~ encetam a obra de destruição do que 
estava feito. e põem en1 nratica politica diversa, umac política 
nova. A conse.quencia ·é esta: governos passageiro·s~ s·en1 
tempo de executar· um programma~ e. como resultado· ine-
vitaveJ. gr·andPs males ao paiz. (Apm:ados e apartes.) . 

Foi attendendo a isto. Sr. Presidente. que os proprJo~ 
Esf.ados Unfdo~. tendo adontado na Constituição este plann 
rlc substif.uicõ~s. foro:m, dcnojs olJrigados a modifical-o. 
~cLualrnente a substitniçã.o ~e ·· dá·· na- ausencia dC! Vice-Pre
sidente. pelos n1inistros ·do Presidente da Repubhca, que se 
snppõern eontiliua.dore~ da sua politiea. (A~JOi?~·s-) . 

PrP.firo e.ste systen1a. regulada. a substitUiyao :por le1 
·especial. Neste sentido mandarei uma emenda á Mesa. O 
CongTe~so a tornara na consideraçãq que merecer. 

A:!:rora. S. r. Presidente. a ou estão que considern · c~:oitn l. 
na dis~cussão desta secção· do pro.iecto: a eleição do Presi-
dente e Vice-Presidente da República. - . 

Sob doi~ a~nPctO'!== p6ne a -anestão ser estudada: r.on~i..: 
derando-se o chefe do Poder Executivo representante da 
Nacão. eon1o o fez a Consf.it.nicão Argentina e, indjrectament.e. 
pretende o projecto. ou considerando-o. con1o o Sen3.do. 
~represenf.anfP rlos estado~. con1o fez a Conslit.uição da Re-

. puhlka Nnrl r-:\ mrr!eana. 
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N~ primeira. hypothese .. _ a ... escolha"-'-do-'--''cPresident"e~~:::: 
-- --·.-.:=s~.r:-=-;-.feiJ&-.:·pela.--=Naçã:o;--=oéVenào .. -õ respectivo processo appro-
----- x1n1ar-se. ·tanto : quanto for IJOssivel~ do suffragio universal.: 

Na. 5egun.da hypothese~ a soberania resjde nos_, estadOS7 

~$f,es é que têm de fazer a escolha. e a elles deve cabet· 
a. ~)I~gunização da for.mula pr.()cessuaL Domina en1 tal hy
potlw5e a doutrh1a résultan te da. •Gonstitujção · da; 'Republica 
da An1eriea do Xort·c. . 

E a. este respeito devo dizer: Não · sei si defendo os 
vr~1·dadeiros . princ.ipios scientificos: n1as parece-n1e ·que! nu 
Federa~ão pura~ o chefe do Pode.r ExecutiYo representa a so
berania dos estados! e estes é que tên1 o direito de eon
eorre.t~ para a sua eleição. 

Os estados consideram-se no mesmo pé de egualdade 
. sob o ponto de vista tpolitico~ e então, muito legitimamente~ 
a n1aioria . d-estes é que tem <le .escolher o chefe tdo !l>iOder 
Executivo. (Apa'rtes.) 

E não acrediteis. senhor.es. que ·eu esteja ·sustentando 
na tribuna uma novidade~ Inf elízmente não estou. 

A doutrina que considera os ·estados eguaes entre si~ 
~oh o ponto de vista politico~ foi adoptada positivam·ente~ .c1a
r·an1-~nl•:) na Constituição dos Estados Unido::: da YP.nP.zueln. 
ns·t. I 2. e ~~ a ml?srna n·e.ceita })ela Comn1issão dos 2:1 no ~eu 
pai.'".Cf\:1'. (A1m1·tc·.~. ) f'jm .• a Cnmmissão confere aos estados. 
t·ornc) Pnf'idadc~s politica::-. rruP ~iio o~ tn1Nnhro~ inlm~diat.(u~ 
da . Uni fio. a. eg:naldade. dn suff'eagio. n1eio este considerado 
C> n1aís ,:!Hicar. par·n e~l.ahc)JccPr o ·c~quillhdo 'f:':ntr~ eHes €> 

fortalecer o elemento fcdcr.n1. (.4..1wiado.~ .: não a1Joiado.~ e 
(t.no.'I•/(J.~. ·~ 

· 1Sd~ · Sr. Pr('~ide:nl.e. que a verdaãeh·a dnutri-na dem<'
eratita e.onduz~ indubitaye:•lrn~nle . .quando se ·trata de eargos 
fl·lectivos~ ao suffrap-io .univcr~af. que é o que melhor pódt-
iraduzh· a vontade da Nação. · 

:Sei que a verdade·ira hase da ~oberania~ nos gov-ernos re
·Presentativos~ é ü povo~ ·cuJa vontade só vóde .ser mani
fe~tada a.mplamente pelo suffragio universal. ~Mas~ embora 
f~Bteja certo di~so~ sou obrigado a dizer o que sinlto e o que 
oenso sobre a.ssumpt.o tão in1por-t.ante. ·E·m theoria o suf-
fJ·afdO universal é -o ·ATande prindnío . . a base de todo {) sys
teuH\ TepresentatiYo. (_J!poin.do.~.) Mas~ na. pratica~ o .suffragio 
11nivPrsal não .existe e i.ão !C'edo não poderá existir. Não ha 
nf.J~ ago1~a proce::-~o apro,priado a r ealísal-o. CJ'ysol hastant~ 
pF>rfAít.o paTa, apu1·ae a vontade nac~ional. (~lportr?s .) 

No Rrar.il. r.omo r.m toda. a part.~. qualquer que . seja o 
systen1a 11referido~ quen1 governa não é maioria da Naºão~ 
f'- a dasse su:p~rior da; soeiedadP. é uma. porcão 1nai~ adea.n
tuda r.. consNruinte-mente. -1nai~ forte. da eom·munhão nacional. 
(.-lpoiados e..., na o apoiados.) · · 

U:vr :SR~ REPRESENTANTE - <lVIas essa classe .dirigente re
pr~senta -ordinarian1ente a .ína.iorja. 

o SR .• TUSTJNIA~O DE SERPA - Nã.o ha . duvida~ e não e' 
para coneluir () e.ontrario .que e u .nla;nifeRto· no Con:gre..sso taes 
óóiniões~ l\feu jntuH.o~ apr-esentando este faet.o~ que é jn
eontestavcl. é provar que nflo ha pl·ocesso:' de elei~ã-o 3,bso....;: 
lutanwnte .perfeJtos~ capazes de dar ii t'epr~~entação naeiona1 
o :caracter de inatacave.l IegHin1idadc. Neste assumpto não é 
poss·ivel buscar realisar um ideal: -o n1ais que . se ·p6dc faze~ 
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.; . ~~wo11lP.l' f'n.tr~ os diversos systetnas o que mais se :appro
xzma da r~aiHia.df•. r, QUf! n1el h.or· possa ~rt· applicado e e:x.-
(•eu/atlo 110 paiY.. (Jiuit(l,{{ apolr.ulo.~. i · 

p,)de-$1~. r)•n·(·m. s•~nhore!=:. •~$tabr~Iet~eJ• .-~ aeceitar ·errt~::; 
rcgTas; po1· exen1plo: t.rat.andó-se de escolher 11n1 represen
f.antn da ~ação~ um delegado da sua soberania~ o melhor pro
et'SS•~ n. arloptar deve se1· o da eleição dire.da. O ·povo. em tal 
'~'!-~o. é ·que eleve tm· a palavra.. (Apoiodo.c;. ·, De -outl~o modo 
nao :-;e pode sDher -qual é a YOntade da Xação. (A.parteli.) 

Tl'al a.ndo-se~ porén1. de escolher· un1 tepresentantP. ·dos 
rsbl\ios~ deposita rio da con:fianca destes! o processo eleitoral 
-dp\·n ficat· ú. escolha da.s respeél.iva.::- legislaturas~ nada tendo 

: nu e ver {~.o.Jn isso a representação nacional. (Apartes~) 
E. a doutrina que prevaleceu na ·Constituição Norte-A-me

ricana, ·que escolhe-.mos para 1nodelo. (Apoiados e apa1·tes.) 
E neste ponto. Sr. Presidente~ a minha opinião é já co

nhecida ·do Congr.esso~ por uma emenda que tive a honra .ae. 
ofl"erecer á consideração da Casa con1 o meu illustrado com,pa-
nJwiro ·de representação Sr .. .Barbosa Lima. . 

Queren1o:; que a Constituição seja coherente: -Gamara re
p,·csr.nt~.nte do povo. eleita pela 1)0vo. mediante processo es
t ilbelcc_ido pelo Congresso; Senado representante dos estados. 
•'::-eoih tdo por estes~ de aceôrdo con1 o proce.~so que e~ta1wlc-
r·l'rf'm. (A.z)ointlo.-;.) · 

~0j ·quc• me ·poderão obJectar .que n1esmo nos E~tados 
Unido.5 hn na Constituição un1 artigo que auctorísa o Cong·rcsso 
.Nnt~ii)I'Htl a legislar sobre processo -eleitoral pa.ra todos os ear
g-,,~ f•ler.Uvo.s:. ·lHas a js~o responderei que tal disposiçãD nunca 
foi applícada. ne:m .poderá sel-o e1n situação norn1al .daquelle 
lwlln paiz. pcwque alli o grande dogma. da ~:rr'\ganisa~.:.ã-o poli
fica t~ a aut:onomia dos estados. (A.z;oiadO$/ mu:Jto be'llz.) 

·pas~o ag-ota. lSr. Preside.ntP.. a estuda,r a ·auestã<l de -elei
ção do Presidente c Vi-ce-Presjdente da Republica~ no terreno 
-que Ille é pronrio e do qual não póde ser .desviado. 

Quatro s5.o os systemas apr~sentados .ao Cong-resso -para 
da.r.- soJw;ão a problema tão grave. 

1 o~ o do projecto. que~· não obstante considerar o Presi- ·' 
d.'ln!.c · da Rcpu·biica chefe electiv:o d·a Naçã·o. prcxpõe qu.e seJa. 
rlr.dto pelo processo jndire,cto da ·Constituicão Norte-An).eri- .. 
rana. rnodifieado pela lei fundamental da Republica Argentina. 

2°, o dn, Cotnmissão dos 2-1. que~ considerando o Presi
rlrmf.r' da Il.epnbljc.a representante da soberania dos estfi:dos. 
indica o Pl'0CC~~o diT·ecto. mas conc,orrendo -cada Estado cmn 
nm vol.o para a cleí<_:.ão do primeiro magistrado da Repul1lica; 

:)··. ·O da r.epri:'.~entação identica. ·quanto á essencia~ no 
do projccto~ mas peor do que todos quanto á fôrma; 

1.·•. o da. t'eprP.5entac:ão do Rio Grande do Sul. que. con
siderando o Presià.ente -da Republica ·delegado da soberania 
nacional~ D'l1blican1ente estubelece '})ara sua escolha o .processo 
dh·ecto. (A.po'ictdos.) 

Si eu tivesse possibilidadP: .d~ f-azer .adorpta.r no Con~ 
,grei'BO un1 s.vstema mais sin1ples. de eleição. Sr. ·Presidente. 
r~onden1naria todos o.s processos indicados., l\fas~ con1o: a n1en 
Yer. nã.o tratmnos de realizar un1 . ideal. mas de escolhe!'. 
cn{rc o~ c7ivcrsos sy~temas a.orcsentados~ · o que n1elhor pa
recer. na~so a dar ·minha opinião sobre eada um separada
mente~ 
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Não accéito o do pr.oj c c to. _QQr.qg~ -.é.-_ .. c.ontradictorio~=coín-~ á:=: 
___ ~Ii~p_Q~!&ãP.::-_-que-::-considera:=o·:·=:·o.Presfêlent.e da Republica chefe · 

' --- --(Hf···N a~ão. · 
NÔs Est.n:d<~s lJn ídn.': f:em ra7.ão de cxis1.ir. -r>orque o c1u~re 

do Porl~r Executivo representa os estados. Aqui~ como na. 
ltepuhliea Arf:"~nUna. que o deturpou~ signifjca. :l'pcna~ 11mn 
mn f. ila.cfí.o do By-sten1::1. (IA..pin·te.s.) 

Não vofo. 1amhr.m. pel;o du. Con1missão. porque~ embo:rn. 
me incUne á doutrina. que coi1oca os estados em pé de ·egu.ai
dadP. para os fins da :repre:::-entacão nolitica. considero..:o r-om
nli~-ndo de ma i E; para ter exact.~ c fiel execuçã-o. Além dis.so. 
tinha certeza dP (JU0 contra elle sr pronun:cia:r'á toda a re
presentação do Sul~ porque. como elles dizem~ assegura cerf.:l 
preponderancia ao Norte. (Contestações.) 

A~F!- representaç;ões de ·~finas. S. Paulo. Rio -de .Ja.neiro 
e out.ros rc;tados. todo svstema convém. menos o que possn 
un1 dja determinar a es'eolba de um Presidente d·o Norte . 
( :1 prrrtes . ) 

TT~r SR. REPRE~ENTA~-..rTE - Nãó é' questão ~e Norte on 
~111: ~ qnr.sHio de opjn ião nacjonaL 

() ~n. .JTT!'TT!\T.\~o m~ gEm>A - P0rdo~m-mc o~ nnhr0::: 
r0pr~~0nt:mte~. A qn~~tfi.o 0 mai::; de Sul e Norte d'o qne pa
rf·c~~"·. ;\qn i no r:rn1i!l'f\~~D 11ft o !=:r.. nxw-cntuou n"indn. ma~ _ l:í 
f<'wa ~~ a !.rrandc -prf\or.enpnçfi.n doR l'sta-dos do ~nl (Cnntes-

- ' ~T • I . (. /([f; no . . · !' n 11nprrn~a. pe n. mcno:::. asseguro que e:n~ •. e e!=::=:1 
Jll'f'flr('llf'a<:rio. 

'- Hn Tí01H·n~ rlin.õ: H Pm um ,iornnl d0 S. Paulo o ~l'gnini.P. 
crn~ 1i:'t irl~~n mni-~ nu m0no~ Pxnet.a. do qu e a re.soeit(l pl'nsam 
n~ 0~fndn~ dn ~n J: «.Ate; a~orn era.mos pa.rtidarios õa vo
f.a<:ií n 1~n r> i da cln. C:nn.st itni çfi o: .rru ~riamo-::: rm e fosse. adoptadn 
como n represent.011 o Governo Provjsorio. '> 

u~r. SR. REPRE~EXTANT8' - E' opinião do jornalista. Hn 
mrtro,"; apartt?.~.) 

O Srt. ~TusTTNT;\NO DE SERPA - Peço a VV. Exs . que me 
d0-ix~m cont.inuar. N-ão sou tão habil . na tribuna. aue -possa. 
dP.nnt.n de t8ntos npartest externar cJaram·ente e explicar con
veniP-nt.emnJ~ n mP-u pensam·e·nto. (Muitos não apoiado.ç.) 

Dizia eu: Um jornal de S. Paulo. ha. poucos <lia~. escrevf\ll 
n ~,.,znint.fl': «A f .(:; agora f-omos . oart.idarios da rapida votação 
rla Gnnst.if.nj('.ã(1. pnrque a queriamos como e.st.á. no projecto: 
mn~ n!ro.ra.. <:>nm n ~menda da Commissão. aue reconhece a cada 
'Rstncln () õireH.o .fl:(\· conreorrP.r com um voto para a esc-olha do 
~hefC'. da Naç-ão. não ;podemos mais admittir t.al methodo de 
yotn.r.:-IT.o. Quer~mo~ que a ConsUt.uiç,ão seja .bem rJiscuti<la: 
porque. a .pas:::n:r tal odi~posição. ou·e·. dá. considera-yel prepo~
cTP.ran1'ia aos est.aflo;:; iio Norte. dese.tamos {{Ue fume const
g·nndo o protesto das representações dos estados do Sul.)> 

U:l\~ SR. REPRESENTA.:.."'TTE - Não; é porque se falsêa~ as~1n"'l. 
o ~ystema federal. (H a ou.tros apartes.) 

O ~R • • rusTIXTAN0 DE SERPA - Não haveria minoria, pre
vnT~cendo ~obr~ a maioria, como dizem VV. Exs . 

\TV. Exs. confund~·m a qu estã:o . . Esta , SP. reduz ao 8e
~uinf.e: si ~e r.nf.('nder. quP- o cl1~fe .dn Podr.r Execütjvo é re
Pl'f~::enf.::mf.r:' da soh~ranht nacional. ~ Je~itimo. para escollle7-o. 
O ~~-~ ~ ('111:1 ilv ·1í,:ado p ela C:nmmi~::::fio. 1\fn~. ~i SC ennsidr.r:1r O 
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::=:~=:.:;.·;~Fr~sid ent.e=~(ja~Rep:ui> ti cá .cc:~,,~ _ ., -~ep~es~t;;;{;:::·d ~;-"'';~!;':i;~~-,~,~~~, -~-
o e_ na Confederaç.ao No:rf.e Amer1cana. nes-t-e- caso a soberania 
re:nd:- nos estados. _e a somn1a -das diversas unidades é que 
enn~f;1f.ue a soh_r·-ran1a. (Apoi,(}dos e m1o apoiados.) . Depend~ 
•lu- J)f~n!-~.~ -de v1~La em cJlH! nos collocarmos pa·:·a ·estudar ~1 · 
qncsl.ao. · · 

. Nã;1 façan103. POJ~ém. {Jlwst.ão d'isto. Tratei deste ponto, 
nnrcnmcntc para provar que não íem c-ondições -de viabilidade 
n ~r~ t.nm3 da Con1missão. 

Has_ta ter: ~ontra si as deputações -de S. Paulo! Minas. Rio · 
õo .TanAn·o e R_IO Grande do Sul. para não poder ser adoptado. 

O NortP- v1ve e ha de viver ainda po:r mnito~ annos preso 
<í. vontade dos ri;cos estados do Sul. • · 

VozEs - Não lla nenhuma questãq entre Norte ·e Sul. 
O SR .. JusTINTANO DE 'SERP.-\ - · Sei que nã-o ha a·ctuat

Jnent.e questão de Norte ·e S1:1l e nós~ que son1os os ·Unicos que 
podem levantai-a. não · o·: pretendemos absolutamente. 

Dcs~raça-dament.e olla ha -d~ snrgir mnis eedo ou mai~ 
f.nrd~. nós nos deycmos ir acostumando a enfrentai-a. não 
nm":"l f~1zr.r a S0.l)aracrío. ma1=: Para evitai-a enmo um grande 
'le~a~f.J'(\ nacional. (A. pn.rte.~.) 

~r·. :Pr0:::ídflnf.0. dP.ixn rlP. pnr·fl' n inr.irlenf.0. para cnn
f.inn:\1' a~ minhas Oh!=lrr,,nlçõcs. DC'.poi~ .rlP. . pronnn(~iar·-mP. 
(:nnf.r·a -08 dni~ syst.rmn~. nm por illo~irc1. onl.t•n . pnt• invi:l\'(•1. 
nn momrnl.o nrf.naL mnni:f0~f.n-mc fnmhcn1 cnnfl·nr·io ao ~~·~
l.f•ma rln rhl·rnta{'-fio paulista. 

Esf r. como dissr o nohrc S~nador pelo Rio Grande do 
NoJ't(\ c! n peor· -do~ · nprcsontado~. Tem todos os defeitos do 
~yslemn do proj_rc~.n. ng-~rnvnr1o~ pelas ·1'0mp1 iraçõrs do pro-
ee~so. (Aru:trte.~.) _ 

Rrproduz ·~'·m mn if.os · nt'f.igos c paragrnpho~ ns idéas= do 
projccto~ modificando apr:-nas n Hng11agem ..• 

UM Sn. RF.PRF.SF.NTANTE - A n1enisou ... 
O Sr-t. .Tus-rJNTANO DE SEÍtPA - · .•• no intui-to de captar 

a. benevolencia P. as sympathias das representacões d-o Nort.e. 
( T1·ocam,-se ?;arfos aparte.~. ) · 

O -1.<> e ultimo systema. senhores~ é. a meu ver. o preferível. 
Não o .renuto p(.wfeito. não o considero capaz -de manter~ na 
~~colha do primeiro magist.rado da Republica. a egualdadp, df~ 
condi~ões entre o Nort.P. e o Sul <lo paiz. (Apart~s.) Mas tem 
para roinha preferencia dois grand'r·s motivos: 1°~ ser o sys
t,ema ane mais se harmoniza com os principio.-; consignad{l::; 
no Pl'O.iPcf.o: 2°. ser o únic-o qne~ adoptado~ não deixa os estado.~ 
{}o Nnrf.e entregues desde logo i't vontade dos estados õo Sul. 
(.ihwfado.<: c apm·tes.) Obedece ~ un1 nlano de doutrinas.: con
sidera o Presidente da R .. e:publJCa delega-do da soberania na
cional e quer que para sua escolha se manifeste directamente. 
a vontade do -paiz. (Apoiados.) . 

O SR. Ar .. MEIDA NoGUEIRA - . Eleição directa ·com a somma 
da totalidade dos votos ? 

O SR . .JusTrNIA .. ~o DE SERPA - Além -disso~ senhores, hn 
nn1a terceira . razão para a preferencia que don ao systema 
<Ia represP.ntação do Rio Grande -do Sul: ess~ systema. s~ndo 
o que · mais ~e . approxin1a do bcllo jdeal da pnra de~ocrac1a. é 
o unico que nc~tc n1omcnf'o~ conrlemn::trlo o rln pro.1e0to~ póde 
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triumphar no Congresso~ estando este como . está constitui do.-,"-"' 
(A.pa·rte.s.) ______ --·:: -=--o.- ·:::----'"" __ _::_:. =-c-=-::.-:--~-- -

---··---.· ,~ ., .. :E·::a:.-.proposito~--.cJec·el~iÇ6es;c::-s·r-:- .President.~, v. Ex:. me per-
- l11Itüra que e:::.tude rap1dan1ente outras -chsposicões do pro-

jecto. Farei um exame .svnthetíco. · : 
Xotn. $enJJores. que o "projecto~ consi<Jerando o Presidente 

. da Hepuhlica delegado -da soberania- nacional e .o Senado repre
. ...:(•ntante irnmediato do-s estados. estabeleceu o mesn1o pro
f'•~sso para as resp·e:ctívas elejções. Afastou-se ainda neste 
ponlo da ConstHuição Norte-Americana. e não foi correet o. 
Ut:'m log·jco .. · · · 

Menos logk::tn1P.nte andou a C01nmissão dos 21. 
_9onsid~rou a Can1ara dos Deputados representante in1-

rnediata do povo~ e o SP.nad0~ dos estados. e~ não obstante~ es
t.atue u1na só forn1ula processual para as respectivag ·eieicões. 

, Foi alénL _Invadiu a esphera de acção ·dos estados. le"gis-
Ianao sobre obJecto que .eleve· caber exclusivan1ente aos con
gressos regionaBs. (A.poiados.) 

Noto ainda~ ,sr. Presidente~ outras disposições do pro
jec.to. que · não t~n1 fundamento sério~ nen1 · razoavel expli
cação. 

. R~firo-n1e aos arts. 31 e :32~ § 1 o~ que vem a !proposif.(l 
~J 1 ::.c.n t1r. 

Que quer dizer un1 Senado presidido pelo_ Vicf:I:-.Presidentc 
da Repnbl ica~ que póde não set· nH~mbt·n -de~sa Cam:tl'a. 
(Apoiados. ) . 

E5sa di~posição do projrcto_ E'Ó · f.enl em seu apoio um ar
~·ument.o: se~ a reproducção ·do que preceituam as con~l. i
l . lli~~õcs da Confederação :\orlP- Americ3D3. e da Rt?puhlica .:\r
gl'.nf;ina. 
- Mas. senhort:os. eu~ que acceito qur.- se consult.em ·Os elf:'-
n1entos histor·ico~. quando s~ trata da elaboração das leis. nã.o ·· 
r..omprehendo~ nc~m pos5o ac-ce il ar rssa disJ)o~i~áo. (Apohulos.) 

Consignai-a nas nossas codificações só por que ·outras 
nacjonaJjdadcs o fizerarn. nã0 ~r: conhecendo o fundamento 
Jogico de taes .disposiçõe~; não n1e par0cc .:·azoave.I~ ne_n1 digno. 
(.4po·iodos~ e apa·rtes.) . ·. 

'Cm povo não póde in1itar~ em tudo~ nen1 a si n1esmo: 
'(_4.poiados.) 

Depoi:S. Sr. Presidente. ·descubr-o n1::tis _ele un1 inconye
niente gra\·e na adopr~:ão .desses artigos do projecto. 

O Senado, con1o e-Ôrporaç;,ão electiva. que é. deve ter o di
tcito de eleger dentre . seus n1en1bros o seu Presidente. 
(A.JJm·ados . ) 

O Vjr.:c-.Presidente ·da Rcpuhlica nfio precisa dr> ter es~a. 
occupaçã.o. Alén1 -disso~ que quer .cJi.zcr essa dualidade de pre-
sjdentes - un1 effectivo, ·outro p1·o te1npo·re ? 

Senhores. quen1 conhece a vida -dos parlan1ent-os sabe per
feitamenl.e. que o cargo .ele Presidente de uma Can1ara exige 
quaHda{]es especiaes! qu~. difficHn1ente se enco_ntran1 no seio 
rlas proprias ec•r·JJ(n-ações: _ :Mais aj~vla: o pre:31dente de uma 
Can1ara. en1 ceetas (H..:caswes, pret1sa~ pn.ra manter· a orden1~ 
f]f! n1uita cnerg·ia c Jnu1ta prudenda. 

E que desg·osto não experimentarã-o, 05 membros ~o S~
nado quando t.iveren1 de ser cham!idos a or~en1 por ~1dadao 
H lustre. é yerdade. mas extranho a corporaçao ? · (.4.pout.dos.) 

l\Iei.1os justifi-cavel n1e par·e,ce ainda o. art.. 32~ ~ 1.'\ que 
determina que D Senado~- quando convert1do en1 tr1bunal de-
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c_:::=-~-·='~ .j_~~tj:ç_a~,..=se.i~,-.R~.~~t~.td.o_-=: Pf~ !•)=P.:reside~te , -do =-:Suprcn10=-'Fribunal"·=:: 
E1~tlei11]. Dda log~r esse. art1go a seg·unlto originalidade·: ter um 
(~a o ~cna~ o dois lJl'e:5Hlcnt(~S e a1nbos cxtt:anhos á ~orporaçã:o. 
~~ <;OllJ que . Yantag·ern para a causa publica, senhores ? ! Não 
d1nso n.enhu1na. · 

. Pa~·ece que: a razão justificath·a do artigo resulta Ja éOnl-
pete~J.CJa es·pecmL que~ em a~sumptos de justiça: ·deve . ter o 
·P1·e~Jdenle do Supremo Tribunal Fedei·al. :\las. si o })residente 
n:Io .jul.g-a~ ~i não discute. nen1 YOla~ · ~on1 qué elen1ento l)re
cwso podera conc.orrer para o acerto <las der:isõcs ? (A.poiados.) 

R~spo11;da á niterrog·ação a sabedoria do Congresso. 
D1scut1·dos estes pontos. que rr1e pareceran1 ünportantes 

pe1·1nitta-n1e V . . Ex .~ Sr. Pre~idenLe~ qUf.! m,~: prevaleça dos 
pt·ccedentes estabelecidos na Casa~ para justificar n1eu -\·oto 
em relação a assun1ptos que já foran1 votados e. en1 relaeão a 
outros que n1ais tarde ent.ral'ão em di~cu:Ssão. Não· é· un1a 
excepção . o que peço; reclan1o para n1in1 a possibilidade do 
fazer o que 111uitos ou toros ten1 f e i Lo, com assenthnento de 
V. Ex. e do Congresso. · 

VozEs - Fallc; falle. 
O ~H.. Jus·rt~IANO OE SERPA - Se. P:l'esidenle. t1u1a vejl; 

ad(I}JLaua corno fórmu de g·overniJ~ sob o regimcn representa
I iYo. a Hepublica :rcderatiYa. tal como a es~tabeleceu v art. 1 o 

du projeeto, deYClnos ser.· !Óg·icos~ acccitando Lodos ·os eoL·ol
lario::; -da doutrina que t (mYertcmo::; em lei. 

O Sn.. EsPmn.o SA:XTü - Xão excluindo a tlata Lfe 15 de 
uvvembro . 

O Sn.. Jvs·nNIANO DE SEHPA - E .. realmente· uma data 
immortal. Mas pertence aos don1inios da Historia .. Nada 
tem com a Constituição que esta1nos organizando. 

O Sn. EsPIRITo :SA.:.~To - Sen1 essa data não haveria Re-
publica. · · . 

O SR. -Tt~STINIANo DE SEnP~\ - Isso é outra questão. Não 
tratamos ag·ora. de escrever a historia ·do paiz. Tratamos de 
diseutir e votar a nossa lei das leis. E si eu. propositalmente, 
abstive-nle de citações historicas no n1eu discurso~ agora~ já 
nos ulthnos instantes do tempo que 1ne é dado pcr1nanecer 
na tribuna~ não .é qu~ hei de tl'a tar deste assumpto. (Trocan~-
sc algu·ns apa:rt'es . ) . 

Con1o di:da. St· . Presidente. un1a vez acceito o grande 
principio •consag·rado· no art. 1 .. (lo projecto: é do nosso dever 
não recuar J eante .das consequencias que dell e dilnanam . 
. -\-ssim, p01:· c~~emplo~ não c~1nprehendo Republica feàerati;7a. 
sem a maJ.s ampla autononna .cJos e~tados. ~ neste pon~,.o~ 
devo .Jizel-0, que1n defende a verdade1ra doutr1na, quern esta 
com a boa causa é a illustre representação do Rio Grande, do 
Sul. (.4poiados e não apoiados. ) E affirmando-o. n~o po~so 
~er· consider"':!do =mspeito, porque Yotei~ na questão f~nanc1a1, 
contra a en1en.da substitutiva apresentada por essa digna re
presenLayão. 

=t;~r SR. I-iEPRESENTANTE - :Mas então. . . con1o votou 
eo1ür~a a verdadeira doutrina? 

O Stc .Jvs·riNIANO DE SERP.A - Votei~ é verdade, 1nas para 
salvar u1n grande principio. Votei .cqnt,ra a en1~nda., . não 
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o~slantc ~ulg~l-a conforme 4 doutrina da Federacão; por~ _rios __ _ 
. <i1zer aqul o 1llustrad~- ~1'- _l\1~p.i~_tro .. dao..E,azcnda qué era-1nâ.is.:.- --

"' ,_~J2çnsave!-:.:ac~utelar::cos-1nteresses da União, que são, em ultima 
analyse, os Interesses da Patria. · 

_ .ttlé.m disso! l)reponderou no_ ~neu -espírito uma. outra 
raza.o; c a segu1nte: Os Estados Unidos da America do Norte 
e a Confederação Suissa, quando se organizaran1 conheciam 
toúos os ülteresses da vida local. Os estados é que existiam. 
l.'alta va crear a União. Cumpria primeiro acautelar a sorte 
dos estados~ porque estes é que .· tinhan1 con1prornissos. A 
Un.i.ão era uma entidade nova. Poderia manter-se com os re
cursos que lhe fossem destinados na Constituição. Aqui sue
cede o .contrario. 

·O que existe ê a União. Esta é que tem con1pro1nissos c 
~~(_nnpromissos de honra. Abandonai-a~ a pretexto de. n1elhor 
f!"arantir os estados, não n1e parece patriotico, nen1 digno. 
Acima de tudo, este grande principio: a honra da Patria Bra
zileira. (1A.poiados; 1nuíto ben~.) 

VozES - JustiJícou-se perfeita1nente. 
O SR • .TusTIN!ANo DE SERPA - Ainda como consequcncia 

neccssaria do art. 1 o do projeeto. reclamo~ Sr. Presidente!' a 
n1~ií~ larga, a n1ais ampla liberdade de eonsciencia e de crencas, 
absolu.t.a .tolerancia de culto~~ o maior respeito a todos" os 
prirl'eipios religiosn$~ litterarios e scjentificos. quaesquer que 
t>~Le.s scjarn. E reclan1o~ senhores. en1 nome <los mais elevados 
inf.,~n·s:-:es do 1neu paiz c dos grandes doemas do Gunwno rc--
vubl icano. . 

Bu sei:. Sr. Presid~_•Jlle~ . cru e h a gov(•rnos 1·epnhlicanos~ 
fll~'~tno na Anl(~J·ica. q1H·. em n1nl\C·ria llc 'lcgislaçã.o sohr·c 
ettf!{,~. estão 1nais alrazaôos do que o g·ovcrno aniocl"af..i~:o ··la 
Hussia... -

O SR .• JosÉ AVELINO -Apoiado; o Equador. por exemplo. 

O SR. Jus-ri"STANo DE SERPA - O Equador e o Chile. 
O SR. BAD.Anó- O Czar é chefe da réligião do paiz; não 

ha Repub1ica na An1erica como esse Imperio. (Trocam-se 
outr-os apartes.) , 

O SR. Jus·rrNIA.:.'W nE SERPA - Na Russia ha religião do 
Estado. mas são tolerados todos os cultos. 

Nas republicas indicadas ha reHgião officia1, com ex
clusão de todas as demais. ( ... 4.partes.) 

Nesse ponto não se. póde mesmo estabelecer parallel9 entre 
a legislação dessas republicas_ e a de alg:unas monarch1as eu
r•lpéas · l)Or c:s:en1!}>1o. a Austr1a e a Belg1ca. 

Não ·obstante esses factos~ eu considero a liber.d:ade de 
<·onsciencia e de cultos un1 dogma do Governo rcpuJ)Jrcano e 
rir-.c;o-a em nome ·da civilização uo 1n~u paiz. (Apof~Os.) 

Não acrediteis~ porém, que~ ass1m. me expr1m1ndQ, -eu 
chegue até o p(lnt.o de esposar as doutr1nas dos nobres repre-
~erltantes da Bahia e de Minas. os Srs. Tosta o· Badar6. _ 

~ão. senhores~ taes idéas não são. do nosso tempo._ TQ~os 
lên1 o direito de tel-as e~ até~ de manifestai-as. Mas nao, tem 
o direlto de fallar em nome à a Nação. 

o SR. BADARó - Temos todo o direito; porque o que sê 
quer é um ~egimen commum. 
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___ · __ _ ... ?._~R-:~!_?.STIN~o-~-~ §E.t\~~\-_~ ~~-~~Q .• -Y-.J~x .. -o.não:-.,.é,.,como"'-
---- · · --- --~-- ~·-.--.. -Tosta,--,parLI.uarlO de u1na Hepubhr;a enunentemente re-

llgw::>~ t (T·rocam-s_e _alguns apartes.) 
r _ S1ml Sr .. Presidente, con1 a separação da Egrcja do Es

LuJo. quero_ ~1perdade para todas as crencas c respeito para 
todas as op1n10es. · 

~, c.5ta a vcr&a~eira,_ düulrina republicana . 
. . __ En1 co~pen~_açao, n1ng·uen1,. ~or rnot1vos religiosos, póde 

detx~r d~ cumpur os deveres Civwos, que pertencem a todos 
v~ c1.~~d:os. Eg·qaldade de ~irej lo:; e ef;ual~ade de ob:ri~acões. 

NilloUel~l vo~c . ser priVado, por ll10trvo de rell..,.lãO de 
_c~crcer todos os du·~Itos que lhe asseg·uram as leis. (Ap;iad~s.) 
E cs~e o grande pr1ncipio -das constitui~~ões dos povos cultos. 
(A.pozados .• ) 

UMA voz - E isto é que é logico. 
O S~. JusTINI.ANo DE SERPA - Preciso a este respeito 

Sr. Pres1dente, d~ fazer ~ais algumas considerações. · • 
Ha poucos d1as votei contra uma emenda apresentada 

p~lo n-obre Sem~.dor pelo Rio Gr:ande do Norte, estatuindo que 
nmg·uen1 podera ser declarado_ Incompatível pelo facto de ser 
crente ou uünistro de qualquer religião . 

.Meu voto, porém, não ::-i.:;'nifica opposição á idéa. Pelo 
(;?ULrario, reputo o principi~ \·'êrdadeiro. Votei contra pura e 
~mlple:'mcJ.üe, porque, ten-do a Con1míssãJo .e, depois, -o Con
;;resso l'eserva-d.o toda a materia de incompatibili-dades para 
~ua Jei ordínaria, 1ne pareceu illogico que figurasse na Consti
l.ui~~ão _isoladamente tal disposição. (T1·ocarn-s_e u.lrruns 
aparte~ . J . 

E agora,. Sr. Presidente, preva!eço-n1e -~da opportunidade 
par·a fazer um ligejro reparo ao procedünenLo da Con1missão. 

Não , sei porque, senhores~ tendo o projecto, muüo rra
,·iunalrnente, .estabelecido, ao lado das condições de elegibili
dade~ as condições de inelegibilidade, a Commissão conservou 
aquella secção e supprimiu a segunda. O motivo apresentado 
é não ser .materia constitucional. a questão de incompatibili
dades. -2\'Ias ess ~ m-otivo não proce-de . . As incompatibilidades 
são restriccões .dos direitos politicos, determinadas por in
teresse publico~ e o poder qu~ faz a declaração de .direitos é; 
inctxbitaveln1ente, o n1ais coinJ)etente para .. estabelecer as re
striccões. (A.poiados.) Mas me surprehendeu ainda, Sr. Pre
sidente o pr-ocedin1ento -do honrado Sr. Conselheiro Saraiva, 
Senado i· pela Bahia. S. Ex., applaudindo o procedimento da 
Co1nmissão.- Ievou seu enthusiasmo pela idéa a.o ponto de de-
01arar da Úrihuna · 1que nenhun1a Constituição consigna dispo
~ic~õe.~ sobre incompatibilidades~ quando é facil 1nostrar a 
;3 .- Ex. um gràndc numero de constituições que se occupam 
do. assumpt-o. precisamente como fez o proje-cto. 

Sr. Presidente~ sen1pre fui adversario político do Sr. Con
selheiro Saraiva. Mas o facto <ie a_char-?10 em campo ?PPOsto 
ao oecupado por S. Ji:3x. nunca foi InOt.IvO para eu deixar de 
:;entir o 1naior l'espeito pelo nome de. S. Ex. e de prestar a 
ilomenagen1 da n1inha adri1iração á _sua pruden~ia~ ao se_u pa
triotismo e. s01bretudo~ á sua h onesbdade. que e um belliSSimo 

· " exen1plo ria histo:r:ia do_ paiz. (Apoiados.) . 
No passado _d1verg1 de S. Ex.-_ em quas1 todos os actos de 

seu Governo. Tive, mesmo, occas1ao de fazer-lhe severa opp-o-
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sjção a proposito da grande questão da abolição da escrava
tura. )la::;~ ag:ora~ eu esperava poder e::; Lar .Ue accõrdo , con1 
~- Ex.~ ll muhkt:.c-a9_ui_;:)W~ ;reuuí:;:;elnos·ccrü:·'nmne ·da·· Rôpublica. 
En lre_t.anf:ú~. ~r. Pres1 Jenle. con1 mag'ua verifico que ·tada vez 
w~ Jtstau~w. 1~1ais de ~- Ex. O nobre Senado1· vela Bahia é 
!WJ e o. que i ui hontem: um home1n de grande rneriLo: rnas 
llHIJO:::iSJVel de ser euconlrado no campo das suas .ct.outrinas. 
X o 1m:;:;ado reg-itneu S. Ex. rara~ Yezes foi log·ico. ?\o re
t-;'inJen ae.tual mantem a .u1e~1na conducta polHka. }"oi lugico~ · 
pur cxellllJlu. quando~ espírito con::;erYador~ Jez a lei de 9 d0 
jaJ~ci1·u de 118.88~ Yasada J1():; 1noldes do nwi~ puro conserva
iPnsJ_nu. (.Apoiados e ntio apoiados.:: São foi logko~ porén1, 
quundu. chefe li.be1·td .de grande prestigio. extendeu a ban
deir·a dc~se partido para ~obrir. t~ln lt:l::>.;J. a nwribun(la iusU
tuh;ão da c:;~ravidão. (Apoiado.) .:\Ienos loglco foi ainda. mais 
tarde. ~t·. Presiden lc. quando. partidario do Yoto enl · sepa
rado do Sr. Ruy Batbosa~ que se decidiu pela Federa~.:.ãu~ 
deixou de an~t~tiar o poder vara realizar e.s~a i déa. (Apurtes.): 

Sa lklJUhlica não rnelhurou a· situação do S. J~x. Con
l\~ssa na tl'ibu na que sempre foi unut n.alnrc:,n repu.blü:ana; 
t•nlretanto. o que .u paiz sabe é que S. Ex. tentou :;alvar a 
-'lona1·~hia na ultima noite elo Imperio. l:~{pt:Jio.dos.) Quer' 
n 1'1'1-:!ilnen da pura Ft~dera<;ã"'· com a J·eprcsentação do Riu 
Ut·ande do ~ul. I! t•eclama C) pagamento pela União ue todas 
a:-: di \"ida:; dos e~ lados. ( Tt·oc<.wt .. -.-,·e opartcs.) 

Yai mai::; lúng-c:·: ·eOtH.Iernna unm Jllag·istratura dos es
ladn:; ao lado da. mag:i~tl·al11ra ft'dPral~ quando e~:;a id•~a ü utn 
i-!·•·ande princ.ipio da F1!der~v:~o ~~ é calorosauu~nte .(kfeudidi1 
ÍJcla ·hutll·ada deputat;ãP do Hiu Grande do Sul. · 

C ~lA Yoz - ~ão apuüldo neste rponlo. 
O ~R •• Jüs'rl:'\1:\~0 DE SEHP"\ - Ha~ poeventura~ 1naior 

perigo para os estados do que deixai-os entregues a u1na rna
gbf.t•aLura da Un1fto. nomeaua pelo Poder central e su1perior a 
todas as auctorjrJadP5 Jocaes? (A.poüuios e 1u1o apoiados.) Un1 
dos grandes ·dt•fcitos do antig·o sy:;;terna era a centralização 
admini st.rahva. 

Como : pois~ reYiver e~se reg·ilnen. tratando-se da n1agis-
h·atura ? (A..partes.) · 

l~2\I Sn.. REPRr:SE);TA:'\TE - O que queremos é libertar a 
magj~tt·<ltu L'a das paixões 1ocaes. 

O Sn ... JL7S'r1XL-\Xn DE SEHP..:\ - Xãn Ct)rnpt·Phendo a razão 
juslifjeath·a de:3~(· pt·iyileg·io, qw~ p1·L•Lendeu1 para a Juag·í~-
Ll'atura. 

:?~Ia::;. qualquet· que ::;eja. deY(". ced.:\r a un1a razão de ordem 
publka: a:' ga·rantias f:la liberdade. que ficarãci. en.t verh;·o no 
]nomen!.o em que os n1agüstrado.3 não dept~nd,::ren1 do::; e:5-
1.adus ,_. vuderPm ::.e col locar superiores a tudo. (~pa..t·l'r.:.-:.) 

".famben1 nã~> co] ht~ esse arguJnf~lÜO. Os lllOtlYO:::. eeo
Jltllnico::s não podpm :-:en·ir de juslificaç.ão a todas as n1ut.i-
laeõc~ dn svstema federath·o. · 

· Si quei·em uJna 1nagistratura unilai:ia~ independei!Le dos 
~~stados. então :;:t).iam coherentes: nfw peçan1 autonon11a para 
oB éStarJos. acc;eitcm etn tudo as leis da União. C4.pa.rtes.) 

Por outros termos: si tan1bem fazem depender de DlO
iiYo~ econon1ic·~'s a Jna.gistrat.u ra r1os est.ados, neste cas01 se-



j_am Iog. ic<Js.: . na_- o. ap]iúllem pa1·a o;: ~y..:.:Lr.nJa..:.: · 1 d 1 
.... <J_ ..., ...... " uux~,os~ . · cc.: arern 

rmpo~sn:el a :.Fcderaeão. . (.4..poüulus. ) 

• . Ül\.r ~ :Sn. REI~RESE~rrANT.E - :'\. po[i~ica deve :re.speitat· · .o~ 
cv . .,tunle.:, do l)O\· O~ .porque estes e que 1ormanl as lei~. 

· O Sn .• JGSTIXJ.-\:.:.'W DE SERPA - Isso ú uma doutrü1a. muitu 
Yelha. · 

O l\fE8:)tO Stt. HEPHESE:S'rA)\.l'E - .Não co uh f!ÇO . outi·a mais 
110\"it. 

O Stt. JvsTJXIAXo DE SEHPA - Dispeu.:;e-nle V. Ex .. dG" 
et~Lt·ar lH.!~ta -que.s~o. .A . theoda -de que .os co:Stumes fazem 
lc1:; lc:·aria a es~_e .resultado: : nã~ havel· n~cessida.d,~ d.e pa:rla
Juent.o:s e _de ler:s. (A.pwrtes. ) , .. . Ex .. iallando sünulta.:nea
J.nentc commigo. tern uma grau-de . vantag·em. mas uma desvan
tag·cnl reciproca: ilnpede-111'~ de ser ouvido ,),~·lo Congresso. 
luas: tan1bc.m~ pão consegue ser ou\·ido · pOl' miln. (Continuam 
ux . apartf.f.~. } ~ . 
. . Volt«:!~ Sr·. Pre::ident:e. á. ord,~n1 de con~iliera\~-ões~ de quL~ 

J:uz desviado ·pelos apar-f·es. Como dizia~ o Sr. CouselheiriJ 
~arah·a: nãu _foi :J.ogieo no ·pa~:Sudo regünen. nen~ quer sel-o na. 
!.~epubhc~. ~este }JOnto. prein·o o Sr. Con.selhe1ro Puulino d•.~ 
~ou.za. 'I em~ · p•:lo In e-nos~ o ~p·ande nl,~rrto da eohcrencia .. 
Pode:m accusal-o de vi\·er pr•:so ao passadu, mas não podem 
accnsai-o de incoh~rencia. 

O SR. FREDERICo BoRGES - Está n1uito adeant.ado agora . 

. O -.SR. JuS'l.'lNIANO DE SElu>A - Não acredite o Congressú, 
,t:r.·. .Prcsident<.!! que. me externando -deste modo: c-onsidero .. 
eonw uniea qualidade do hon1crn de Estado a coherencia . 
.:'\ão. 'Eu penso, pelo contrario~ que un1a. <tas g1·andes virtudes 
que S•? <leye · e:x:igir do hon1en1 .de ·Estado é saber eYoltrir cou1 
t.t ~eu paiz. :\1'<.1.:5~ entre o que~ a um . só tempo~ avan4..~a o recua 
.. ..: .. o que prefere fkar no .seu posto~ não me demoro em. preferir 
o . nl tü tl 1.1 • 

. .Antes . {ie il' por dca.nte: Sr. ~Presidente: . preciso fa:t:cr -a 
V. Ex. llfilê.1. eonfissão sinc-e1·a. Quando 1ne refiro -á . "·ida po
litka. -do::; Srs. Sat•aiva e .Pau tino dê- . Souza, não entl~t no8 
Jneus jntuitos ·ncrn. faltar co1n ·o· respeito que ·llJCs deYO: pelo:; 
grandt•:; servi~os prestados á Patl'ia (A.JJoüu)os). nem ~uue~
•1Uinhar-llle8 a~ . individualida-des. (Apo·io.dos.) _Sub1netto ci:crl-

.. Uca hístor·ic-a. não os dois illus{.res oidadãos, tão .-dig-nos das 
·-:h{hüm~ hom,:nag·en~. mas us princiJ•ios polit_jcos de que for-.J1JJ 
r':!presentante~ nü vas~aüo regju1en e que não aband t)llf.lJ'illn 
na H epublic.a. · 

PJ·o~g·uindú, ·8r. 1-'re.siJcnLe~ declai·o.:....nlc vart.idado ·da 
magist.r-atLu:a local~ nos n1oldes. do lirojecto, · c eb1)ero que e5ta 
jdea :::'tüa .tJ'iurnphatit-{! da lucta: con1o se torna indispcnsavel 
:t. autonomia dos estados e aos nmis alevantad-os interesses 
da .Justiça. (.tl1Joiado.'S é 'IW.o apoiados. ). 
· Pel·tent;-o a u1p parti-do politiç~~ senhores. que tem C!J~lO 
J~nuna da sua handoira a. autonouna d(ls e:::;f..ados. A esta 1dea, 
que .. é un1a a.rdent:e: aspiraç-ão {lo Est.ad.o que rcpres~nL.o7 . sa
~:-rH'ico .con$ideracões de qualquer · orden1~ oon1 a un1ca. _<;-ün
ôkão de . não comproznetter .. a unidade -da ~at1•ia. '(A.poia{lo~_: 
'JJU.il'ito · bertL.) . . .. 

Vou e.oncluir. · St. Pres1den~-• . n1as~ ante.s -de. dmxar :a tr~
buna, me pern1ittirá \ 7 • ·Ex. que faça uma ligeira referenc1a 

10-
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ao notavel discurso do illustre Deputado cearense que ha 
poucos dias occupp~ tão brilhantemente ··-a .··attenção ---do--COn-
gresso. · · -- . 

O meu honrado collega., um dos melhores talentos dos que 
o Ceará mandou representai-o na nrimeira assembléa da Re
publica, estudando a pasíção do Congresso em face do ·projecto 
d~ Constituição~ que nos foi apresentado pelo Governo Pro
VISorio .. declarou-se disposto a não crear obstacu!os á adopção 
da grande lei, mas nunca, como outros, a dizer amen a tudo 
que descei"' do alto. Applaudíndo essa nobre altitude, tenho 
apenas uma ponderação a fazer. Não sei si o illustre represen
tante, fazendo tal declaração:- quiz apenas definir sua posição 
deante do paiz, ou si teve em vista referir-se a membros do 
Congresso que estão dispostos a ter outro procedimento. · Na 
prin1eira hypothese~ nada tenho ·a oppor. Na segunàa hypo
these, tenho obrigaÇão de declarar: do mesmo logar que"' oc
cupou o digno representante cearense, que, si S ~ Ex. quiz de
finir~ além da sua, a posição de outros membros do Congresso, 
eom certeza. não se referiu aos seus companheiros de repre-
sentação ., · . 

o· SR. BARBOSA LIMA dá. um . aparte. 
O SR. JusTINIA.~o DE SEBPA - V. Ex.· poderá restabelecer 

seu pensamento~· 

O SR. BARBOSA LIMA ~ :~ora é impossivel.: 
O S:a .. JÚSTINIANO DE SERPA - Por esta oecasiâo d'evo 

ainda dizer, Sr. Presidente, que~ longe de censurar, louvo e 
applaudo a attitude patríotica do illustre representante de 
minha terra. - ' 

A nossa divergencia não se estabelece no terreno politico. 
maa no .campo de doutrinas philosophicas. Nenhum incidente 
quebrou a harmonia da representação cearense. Longe disso, 
continuamos a ter, como elemento de força, a nossa inque
brantavel união. Hoje, como h ontem, a nossa divisa é esta.: 
um pQr todos· e todos por um., -

o S:a ... l'iARTINBo RoDRIGUEs <lá. :am :\parte.~ 

O SR., .JusTINrANo DE SER.PA ~ Não ha duvida que têm 
O$ estados quasi sempre, ao lado dos que sustentam· o pro
jecto" votando por grande numero de suas disposicões. Mas, 
para esse procedimento, ha inf1uido, apenas. o desJjo de eon
~ort:er - para que a nossa Patria entre o mais ced.o possivel 
no regimen da legalilade. (Apoiados.. ) 

.. Não ha razão para deixarmos .. de ser solidarios com o Go
verno; porém, o que mais nos tem animado nessa conducta,· 
é a aspiração sincera . de :Qem .. servir ao paiz e á Republica..: 
(Apoiados. ) . 

Conçlúo, Sz-. Pfesiqente, agradecendo a. V, Ex. e ao 
CongreS$0 a be.nevolencia com que me ouvi:r-am~ sentindo não 
ter podido, por occasiã.o de fazer minha estréa~ exprimir c~a
ra:mente, decididamente, o . meu modo de pens~ e sentir em 
relação :aos diversos pontos çle doutrina de que trata. o pro-. 
jecto. Consola-me a idéa de me haver -esforça4o para cor
respondeJ;" á c_qnfiança do Estado que me elege~ e a certeza de 
qtte; fiz .qqa:ç~t() pud~ pa~a ~em cumprir meu dever~ . 
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VozEs --. Muito bem! muito bem! (Ao deizar a tribuna, 
o orador é abraçado e cumprimentado por grande n:ume1•o de 
membros do Congresso.) · 

O Sr. .Frederico ~orges (grande movimento de attençãof 
-. Sr. Presidente, sou um vencido. ao mesmo tempo um con...: 
vencido do novo regin:ien. · 

. Vencido .. porque esgrimi as minhas primeiras armas no 
reg1men deposto, até o memoravel dia 15 de novembro sob a 
b~ndeira de um dos partidos constituci-onaes, com a Ieaidade e 
sinceridade de crenças que e,ntão alimentava; convencido, 
p~rq~e, ante. a. ll.J:z do_s acontecin1e~t!Js., a nenhum coração pa~ 
tr10t1co era licito· duvidar que o edlflCIO monarcbico achava-se 

• bastantemente carcomido: e que a opinião se pronunciava. 
do mJJdo mai.s solenne pela substituição de uma nova fórma 
de governo . 

Entretanto, senhores, vencido e convencido do novo re
gimen, eu trazia e trago para a nova ordem de cousas, que se 
estabelece no meu .paiz, a grande somma de um trabalhador 
obscuro (Não apoiados), de um operario que, conscientemente, 
coll<>cando-se á frente do movimento verdadeiramente revo
lucionaria da sua província, poude fazer esboroar-se o mais 
terrível e o mais forte de todos os reductos da Monarchia. -'i 
a escravidão. 

O SR. MARTINS DE cAsmo --: ProcedimentG que mui~ 
honra a V. Ex.. (Apoiados.) 

O SR. FREDERICO BoRGES~ Neste ponto, é força confessar, 
o Estado que tenho a honra de representar neste Congresso 
tão obscuramente (Muitos não apoiados) foi o primeiro a dar: 
o grito da grande revolta pa~a essa reforma. social e politica.-6 
que se operou em todo o pai~. 

Nessas condições fui· revolucionaria, nessas condições o 
Estad() do Ceará foi grandemente · revolucionario, cavando e 
minando ~s · alicerces em que . assentava a fórma do governo. 
monarchico. 

Si, pois, dea:p.~ dos acontecimentos, á luz dos factos, 
tenho o direito de vir concorrer tambem, de alguma fórma. á 
construcção desse ~ovo · edifiçio, que, com pat_riotis~o e ci
vismo, queremos levantar sobre })ases as maiS sohdas e . as 
tnais sábias, me parece qu~, á parte a grande questão de mei~s 
para a vida dos estados ~· da U~ião, á parte a granqe q~estao 
religiosa

2 
que ªffecta as creanç~s, que abala. as consc1enc1as. - ., 

o SR. BADARó - Apoiado. 

o SR. ·FREDERICO BoRGES - .••• nos, não podemos ter, 
presentemente, na tela. do debate, u~a que~ tão mais i~po!~ 
tante mais vital, que ·aquella que diz respe1to á organ1zaçaa. ' . dos pQderes. . . . . _ _ . 

Porém, senhores ... o P11DCIPI() da 4lVISao dos poderes, pma 
conquista da civilização moder:p.a, . e consagrado no prOJeCtQ 
de Constituição em seu art. 1..5~ va1 se desdobrar pelos outros 
artigos, qU.e estão sujeitQf!. atl nosso exame. e an!llyse, (}ome-:
çando já pelo Poder Le~islaUvo,_ sendo a d1seussao ~ncerrada 
quasi que ao ~er annunc1ada, ~ Já pelo Poder Execut1vo. 'Ba 
v.m aparte. ) ..-
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~ã,-, consif.lero~ no vroje<=V'. de éon:=-tilni(;.fio suhrn~LUdo a_(t 

nü::;:.;o exanv~~ .-ao c~liinho de~sa.. díscussüo~. qu-e deve s~r 1umi-
;r( sa e ao 1nes2n(1 t~rnpo .pat.riotica~ ·nada ·que possa pr~.nde~· 
ma1~ a att:~IH;âo do~ illustres representantes do pa.iz: porque~ 
~enhore:::;~ i~so Yai · affectar djreetarnente us ·11ossas liberdade~ 
publinl:::; ~- indi\·iuuaes. o::; n o~sos dü_~eitu~ mais ~agradoi;. 
}JOl\J 11;:m f •' ~~s~(· rn·i ne i}Ji 'J. (~ün::;u])::iU.lnc i:Hl1.1 na expre5são -
Di\·i~ãu dr,~ P•Jdere:::.-, .:~, ineoJJtesfavt.!'!mell te.: eorr}l) eu dj::;~e. 
11111~ l"llllqlli~ta da ch·ilizw;ftu rnoder'JHL pi'Ja 1\r·upc;ão de 187U.· 
,·nnsagrwJu. dt>r•oj::.~ f:'JJl lod<.t~ (1:'!- ·e.odi;;u~ pol i.Uto:.: da~ JWÇlíes 
civi Jizada:-5. 

. Senhorj~:::. ante:; -· d(~s~e ae .. ,ntcdnwnto JW~rnor'avd, qu1.· 
~·11·nwu o::< dh·\'Ü os do.-:; poY(•:::. e uH o:::: tJireit.:·~ politicos os 1nais 
Hnpc,rtanh.·~~ lnJ!wnu'::; a uni(lade du poder·. E~sn. unidade im
!JOrta\·a .. JhH' tJnt lad11. nu o .don'llni(l· d(~ um s(•. o--absnlutismo. 
r<:•fil't'~(?JlLado. nu . ..:t.'eJ.d(l (k Luiz XIY. no ~~seudo da .sua éX.:. 
vre~~ão -- l'I!lat, c'~:::d múi; ou na Tf.;spanhà e e1n Portugal: 
Cnl Fi:~lippe n: -t)U, fiBalmente:' 11(1 lrriperio ]'U$~0. sob o do-
1Binio de ..:-\Iexu.ndrc H. Por iJutrü lado. senhore.f'. · ternos essa 
'!nidad•• do JJO'It=!J' ~•meenlraüo e1n muitó~. no:- :pa.rlanlcnto~. e~ 
{•nl ãn. a h i ,.::;! á. a au lOLT~ltia 1111 a ._h•n.lagug-ia .r·ept·e-:-:.entadct 
n t'~:'~· J 11fl~'ll pa d<-ut il·fli.J, d,_• HH O. q u t' ;J h.~on·~-~u •. nün :::ú a ;.:J,·
':n•lat;ãu d1• in1pn~lu . .:. eUllll.l a dinlÍillllC.:iíO fl~·llP~. e fez ainda 
ll l<li~. illY<lll i li a~ :'lllJ·ihr Ii<:ü~·~ do Podf~r .Jud ieiario. assim 
l'll}ljll ,f, PIHÍI'I' EXI'I'UfiY<~. . 

J::i.~ ald~ ;:;enhorr·:-;. '·' gran(k• elTP. n g:randt.· equiYoco~. cn1 
qn e rdabo ;_·nu o i lI U:-"tr:J do collega~ repre.seuLan.tc do H. i o -de Ja
wdro. quando !ta p~_,w.:'J~ ntOHltm tos oeeupoÜ- e:;; ta U·ibuaa. a 
l',~::"fH!ito do parlanlf:lllf:~n·í~mo. · 

O parl:.nnentari.~mo~ :-::enhoees~ llistori<'.arnente fallando. üu 
pllilo~c~phje:lnlente ra11tuld0. não. é. na. (~xp1·essão -de S. Ex.~ ') 
que (!Ue c·rn pln·a.:3e d(~ vetd<Hleh·o ideaJista nos desenho_u. O 
pal'!nrn<~n 1 ari srno r•:·dá (~11Ca.1·nudo no longo parlanwntal'ismo de 
HHO. j~l () é. na h:nde.ncia du J>cd.-·1' Jj:.g-í:::.fa.tivo para ah~otvt~r 
as attdbuh;ves d(l~ outros poderf~s, do_ Poder J!:seeutivo e do 
J)od~r Jucliciario. · 

. O Sn •. J OSJ~ ..:\ YEl~IXO - Apoiado; ·vai ·n1uito berrL 

O Sn. :Fn.EDJ:!:RH:o BoaGES - l\IIas~ senhore&~ si pudessem os 
lormar a opjnião dn illustr·ado 1•epresentante do Rio de Ja-
neh:n~ c~n1 relação ao parlam_entarisn1o. aos abusos que. e]le 
nquz qut.z desoreYor·~ abusos 1nherente$ a todas . as naçoes 
·:.:l}"Joirulos , . t~ria•ntc,~ qtwbrado~ rornpido~ inteiratnente~ esses 
la<;os~ o~ n1ais le.g·itirn(-'s~ que prenden1 os representantes aos 
~~~us con$tituíntes (Apoiados) ; teria.•m,os. senhores~ des_pe
dae.ado e~~a cadeia que ~e for·ma entre a soberania nacional ~ 
l~:;(a ~rande '.:\:-:s(~mhlé3. onde ten1os o dever jrrtmediato~ irnpe
l'i·oso,· de representar não só . os jnteresses loeaes~ · con1o os 
:..:·ranúf.:>S inter e.~ se~ nae.ion-aes. 
·- Não Ye.io~ ~e1dwres~ inc-onvenientes na doutr·ina ~os direi
tf.,;.;. d(t~ .deveres rdig·iosamente observados ·e eumpr1dos pelos 
J·f'pl'P~cntant<_·~ .da ~a.(,~ão~ ouYindo directan1ente 9s seus c.on
~tituintes. para l•:Ym·c,tn ao Go·yerno a~ sua~ que1xas e rec~a
Tna:0ões .. (Apoiados.) X o caso co~trari~~ que teriam os -entã?, 
;o:.t"~n11or<:8? que ~~(·ria a Camara~ q1.:.J~ ser1a o Senado~ que ~e~~a 
u- :c.:ougT<·:-:.~o? Seria um antemural. colloeado entre a· op1nl<tO 
Jlll1dic:.L ~~ntre o J.lt.•YO e o Gove1·no. 
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. Suas qu.cixas não chegarão ás alta::: regiões. c dahí · todos 
os Inconvenientes~ dahi !nales ainda· n1uito mais Iament.avejs 
do. que aquelles que· ·O I Ilustre representante ·do Itio · de .Tn
nmro~ ·con1 sua palavra nlag·ica, veiu· aJJOntar á consjderat~fio 
1lo Congresso . · • 
. .J::ntrrtanto. senJw~rs. fazeJ?do essas. pondeea(;i:>rs. nã.o ~ou 
ml.i!JI~nH'!ll(~ P'~Jo r,..g·wwn ant.Jg-o naqnJll(• qtH~ diz re~pPiln ;í. 
11~·g·:m:z:1c:ao c~n. J>ndf:\r ]~x~~eulivo f~ :í organizaC'ão 0 ,1 Poder J".r·-
;.!'1 :oOlaf.n·o.: rl1 VH'.in i nl.eiramen te da dísposir.~ão do ad. .HJ 
qnnnrlo~ Leafaudo dos mini:::tros de Estado. r)s eon8id,~ron ü1..: 

1··nrnpaliY(•i:-:. para o dt:'sr:m])enbo do cargo de Deputado nu Se
lHldnr. 

~i nhraeo. senlwres~ o prin dpio da rJ ivi:"üo e -da indeJ)f_~n-
d0.1H.;ra dos poder('.s~ abraç~o-o •:.In tcrn1os. · 

. O pri.ncipiü da divisão~ ~a. harmonia e indepencle.ncia d0~ 
podeees não signifiea a. ex c lu r-::.ã.o absohüa dns · nl0mhr.n5 do 
Pnrl('r LPgi;;]al h-n. 'i'l'\'·P:;ti·(lo~ dus eondiçllf'~ JH•et·:-:~arlU~ n.n.· 
dCSf'lnpcnho da.~ ft.uu~~íões dn Poder Exf'en Lixo. (A.p()'it.td()s. 1 

ijfcus ~enlwres. vf:ljn ahi. ant,~s. o een~nam.::•Jü.o da sobecani;1 
nacional~ yejo ni~~,.. o anniqnjllanwnto ,-omplP1o das aptitlí1c~ 
(•~peciaP:;; as rna i:; pn~ein~a:;.: ·:~.:l.po-it•dos. . 1·. Ye.i o a i11rla nr•:::.;;;a 
dnnti.-ina os maiores ineonv••n ir~n t rs.: 

C-'r SR. REPRESl<;~TA~TE __: V. Ex. qr.u•c g·O\'('l'no d.-. g·abi
;H·!r~. I hcse 1nu i1 o StJ.;;;flinlnyc•l: p,íde ~«'r.· cli:;.:t·tll idn h ri! hanh:-
1n•~nte. 

o SR. :FREDEHLCO BonGBS - :::;euhul'I~S~ 1) lH'O,jPCl.l) tle c:on
~1-ittrit·ào. 11,., art. ·19. (~s.l.ahelece ({;•...,Jdo·1: - «Os mini:3Lrn~ de 
E~tad;J não poder·ão ·accumulal' ol.üro e1npreg:o ou :runc~~·.ão pu
blica. nem ~eJ~ eleitos Presülente ou Yíee-Presjderilf:' da UnifLfl. 

«Paragrapho unico: O Deputado ou Senador -que acceital' 
o e.aego de· Ministro de Estado~ :perderá o n1anctato~ proced.en
do-se immediatarnent.e: a .nova eleição~ na qual não poderá ser 
votado.» Ora. contra esta àisposição~ senhores~ ha. os argu
rnentos n1ajs .Poderosos~ n1ai.s convjncente.s; ern J)I'in1f"il:o-

. Jogar. o ÜJU~re~se do Estado. 
·Snppnnhan1 quf.:o, ne.::::ta illu~t.I'e Assen1bléa tal~?nto~ os rnais 

notaYeis fa%ern ouyü· seu espirifu e dão -tPsl.emnnhn de sun~ 
~:n:andr.s aptidõ.-~s e. hahiltações ·para a adn1ini~tra']ão puh1ica 
nr&tf\ ou naqnclle I'arno de sr.rY i~o. ne~ta ou naqnella. f•Specia
J idtt(le. O in.f'f:n·N;s<· ünmed i ato 1la · l~niã(l e~tá i ndicnnclo que~ 
urn ltonwrn dr-.Ma nrdem ele,·~· s1)r· imm~cliatamPntc-• ('5colhido 
para se,·J•etario clr: J-::sLado. O qne ;;i• th~~ porc~m. ::.i c:olh:. fôr es
colhjdo? Em YÍ$Ül da lli:-::pnsiçfio dn proj1.oelo. aque11c! que 
:1:i'SiTn f<'h· di~Un.!.;·uidn prJ,, P1·f~sidente da .H.c•puhlka }JI..lrderú~ 
·ip . .;,·,J j"a.cf'rl~ SNl -mandato. Qual é a eon::.c.•:rJuenria lngiea .. inevi
taxel ~? E~ qll(: fmnos r• eel'cenmento · eomplr.in da ~obel'anJa na
ei nual . fApaiado.'f c n{io apoiado.!:).) 

'Supponl1an1 os senhores 'fll! e. un.1 ~lili.i~t.ro. n~ .d~::':em~~~nho 
-de s.ua pa~ta. do ramo cf,~ adrnt.nr~traeao qur. u,, .. .tu1 cun,rario. 
!.rnn. patrjol.ican11\Jlf.f:l. me·rt·cido a. eonJiam:a rh· um·a Ci~rta eiT
,~umséripeão eleitoral cln paiz:: supr,onham qtw "ll_e !ern moR
tendo va.stissima aptidão pata de~cmpenhar, não so o cargo d? 
.Ministro~ como as funeç0!~s de Sc!Jac!_or e l?epntado. •' CIU_:· p7r 
i.~so utn Estado~ un1a circun1scripçao eleitora! lemhra-~e ~o 
norne deste ~linistro para representar seus Interesse~· rna1s 
n1omentoso$ tJO seio d~ Oamara ou do Senado. , •: 
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Nós teremos. senhores, que virá, por sua vez, a soberani:1 
nacional retirar da Patria. os serviços ;mportantissimo~. Otit 
mais preciosos que esses cidadãos estavam prestando á adml
nist.racão pub!ica. (Não apoiados.) 

P.Jrtanto, ten1os, de qualquer n1odo! o interesse publico : 
sacrificado a essa ficçã0 a essa filigrana. 

•· 
O SR. ~uao ~lüLIJER-Não se dá só com .os ministros. 
0 SR. FREDERICO BORGES - Em geral quero a eompati

Dtlldade absoluta e sou infenso ~s incompatibilidades, porque, 
afinal, dando-se o m~ior elasterío a essa doutrina das in
compatibilidades. qual é a consequencia? A que fica reduzi~p 
o parlamento? Seu nível baixará consideravelmente. (1Vao 
apoiados.) 

. -
. UM SR. REPRESE~'T:L~TE - Não são tão poucos os hnnuen~ 

do nosso paiz. 
tO SR. FREDERICO BORGES- Um paiz novo como Cl Brazil. 

com o pEssoal reduzido, tem necessidade de homens para_ a 
sua representação, e as incompatibilidades 'rõm, necessaria
mente, determinar o abaixamento do nível moral e intelle-:: 
ctual da representação nacional. · 

u~r Sn. RE.PRESENTANTE- ·Felizmente no B-razil não se 
póde applicar aquella phrase: que a política é o emprego dos 
homens sem profissão. . . _ 

ÜUTRO SR.. REPRESENT.A~TE - Mas e . a proflssao dos bo
mens sem emprego. (H a outros apartes.) 

O SR: FREDERICo BoRGES - 1\fas, senhores, ha ainda outro 
argumento com relação á dontrina que sustentamos, porque 
vejo, com{) disse e repito. na disposição do projecto,. uma ver
dadeira limitação ou restricçüo odiosa á liberdade. 

O argumento é o seguinte: onde o representante da Nação 
póde melhor pôr em pratica as suas nobres aspiracões? ·Como. 
senhores, elle péde tornar praticos úS serviços importantes e 
de alcance mon1e.ntosQ para a Patria. qualquer nro~ramma que 
tenha desenrolado na tribuna parlamentar? Desde que. por 
tlisposição do projecto, lhe est~ :trancada a porta do 'Poâer 
Executivo, temos, como conseQ1!enc1a necessaria, a restriccão 
d.e sua liberdade e a impossibilidade de desenvolver pratica
mente o seu programma, nobres aspirações e idéas. 

O Sn.. FoNSECA HERMES- Si o programma fôr excellente~ 
~s outros podem adoptal-o. · 
. O SR. JosÉ AvELINO - Mas ninguem melhor que o pae 
da creança conhece-a. · 

O Sn. FREDERico · BonoEs- Ainda outra vantag-em a favor 
da dontrina qne snstento. em opposjf}ão ao art. 49 ·do proje
cto. é QUE' o ·Ministro. Deputado ou Senador~ por forca de seu 
cargJ) de representante da Nação7 tem de aqui prestar, directa 
e const.~ntemente, os esclarecimentos necesEarios a respelío 
da _gestão. dos ne:rocios puh~icos. por esse meio a represen
tat.ao naCJonal estará em 1mmed1ata communicacão con1 o 
Poder Ex?.cutivo, e só vejo nisso vantag-ens para â adminis-
tração publica . e para a representação nacional. . 

O S!\. F:gNsECA HERMES - A Constituição já previu essa 
communtcaçao, 



--= iiili -

0 SR.· FRE:DER.ico BoRGES - Onde? 
.o SR. FoNSECA HER~!ES · - Por meio de uma comm~ssão 

e por escripto. 
O Sa. FhEDERtco BoRGEs-Mas em épochas determinadas, 

por poucos momentos. 
0 SR. JOSÉ AVELINO dá um aparte. 
0 SR. FREDERICO BORGES - Mas ainda ha outra confir

mtt~ão, que vem em apoio da doutrina sustentada em opposi
ção fL do projecto ~ e é que desses esclà.rec~mentos, que po
derão 1ninistrar-nos os agentes do Poder Executivo, conv.i
yertdo con1nosco no !Senado e na Camara, teremos que suas 
1déas erroneas tendem a modificar-se deante da discnssão; 
t.erem.os qüe seus áctos tortuosos ou nreJudiciaes ao serviço 
publico hão de modificar-se ao calor da discussão e observa
ções que forem feitas: teremos que . as medidas erroneas e 
prejudiciaes . ao ser;.riçó dos estados ;hão de, por este exame 
êonstante~ ati.Iràdo. effe-ctivo e efficaz. ser abrandadas pela 
conin1unicação directa que tiver o representante do Poder 
Executivo. como membro dá Camara ou Senado, com os re-
presentantes geraes dos outros estados. · 

Senhores. esta approximação~ ou esta conveniencia. é .outro 
•argumento. ainda. que só vem demonstrar a grande vantagem 
da accumula(:ão do cargo de l\Iinistro com o de Deputado ou 
Senador. Desta -convivencia só po.derão resultar beneficios 
para os differentes e~tados. . 

Senhores, ajnda temos o <lesenvolvimento das diversas 
aptidões. Por que motivo o indiyiduo que revela habilidade 
P,ara o cün1ulo de cliversas funcções ha de ser. pela lei fun
dan,P.ntal do pnfz, ceree.ado no desenvolvimento de~sa eann
cidade. ha de ser toll1ido no exercicio dessas antidões? Por
tanto~ ·estas considerações devem ~ervir de muito para ·accei-
tarmos o principib da accumnlacã.o dos -cargos. -

Além disto, senhores, estabelecido o principio da . accumu
la«;.ão. respeita;mos a soberaT)ia popular. 

No regim·en deposto~ o !\finistro de Estado, si a eleição 
popular vinha distingu il-o com o . seu mandato, não perdia o 
~a.racter ele agente executivo.. Por que motivo. agora. a con
trari1tm .(\ens'llrn~ aquellc que. · sendo !Deputado ou Senado·r, 
distin~ido n~lo mandato importante. que traduz a fiel e elo
quente manifestação da soberania popular~ ha· de peo:-der o · 
•seu mandato e privar .o paiz dos grandes serviços que p6de 
,prestar no desmnpenho da alta missão de Secretario? 

, ; 

, Ul\I SR. R~PRESENTANTE - Basta prestai-os ~.orno l\fi-
nistro. 

· O SR. -FREDERIC.o BoRGES -.O exemplo que eu trouxe do 
regimen decahii.Io é eloouente. e passando da doutrina aos fa
ctús vou demonstrar ainda como a doutrina que sustento é 
de maxima importancia e Jnerece a consideração dos illv.stres 

~·repre~entantes dos dh.:_ersos ~stados .. · . . 
Meus senhores. nao é uma nov1dade a theor1a qu~ aqut 

vim desenvolver. · Na In~laterra. o paiz classico do. regim~n · 
repr-esentativo. que t~m atravessado ~P.CUlOS de respe1t0 áS h
herdadeS publicas e =\9 liberdades indivi.duaes. n6s vem.os q~e 
os car-sr.os de 2\Iinistro cmn os de· representante da Nação Rao . - . . . 
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inl~i r·an1ent I} e.on1pnUvci~. e da h i quaes os ine.onveníenf.es· que 
re~ultaram? V ó~~ ahrindn as paginas tia hístoria polit.ica. fal
lando ·da lumino~a Inglaterra. não n1e n1ostrareís un1 so in
c.onveni·entc da doutrina por n1in1 su:;tentada: ao contrario, 
Yerifican1os o seguinte: da {~amara dos Lor-ds e' da -Camara dos 
(]On1·muns sahiranl os Fox, os Pitt e tên1 sahido -os mais 
dignos e notaveis repz·e~rmtante8 do poder publico da . In
g-J aJ.eJ·ra . 
· .Prrgunta-se: Ess~ exen1pl o hist.orico não é inlportantis-
~iino c sur!ieiente para le\·ar a eonvict;ão de que van1os 'in1- · 
planfa1· em um paiz novo unm doutrina perniciosa~ que c-er
eêa compJetanwnte a libet·da-dc? Sen1 duvjda algun1a; 1nas não 
~e: diga. r~on1o n1e parN~cu OU\'h'. qu-e- é ~ó na Inglaterra. nas· 
H h as. q u e as~ i 111 se p r-Ocúde • 

Quando, :.:cnhorc.~. :;r~ falia e.m governo representativo, 
J1:lr(le.e-ml} que a- Ing·Iaterra é o t.ypo por e_~eellencia: n1as nã.o 
.~ ~á a Inglat.-rr·a. tnmo~ 111na n.(~publica an1eric.a.ná. a 1nai~ 
ad~ant~vla --c que ;:;..• eon.-;;;fllrn-a eonstantemcntf" · feliz, que f~ 
apünt.ada como uma .da~ na~~õc~ da :\Jner.jca que 1na.rcha na 
\·ang:nnrda do g-ranel~ d~~n\'nlYirnenln. soc-ial; ten1os n Chile, 
qui'!. no arL. !lO da .:;ua (~~)nstit.uição~ e.~t,abele~.f\ que o~ cargos 
r'·A ~-:-nailor f" .d(' :\'finish·o ~fio enmulaJivos. n ·~ prt)..ciw notar· 
q1 w para ~,.·1· )I i ni:-:lro Jh"lll an tl1Nlo~ ~~f·alwl•'let"i à J"t'JlOYfltii.o dn 
mn IH ia lo·. 

PPrgunto ao; irnpug11adores dc~.;a doutPina onde e~t.J. r~ · 
ab&urdo df" lüYant.aJ'-~n tuna the<)I'ía f~ssa ordfn-n en1 um paiz · 
noY•). · í~m un1 pa 1z c •ml~~ n. capaeidade a.dnlini~trat.h·a e a. edu
(•.:JçãL~ :pedi! iea aindn nfio ~r~ lêrn fr-iffJ ~nffici~nf.e-mente? (Ela· 
,/i ~:-e-rso.C\ fl.jj(I.'/'U's. ) . 

J)f\.~li:" ,que n Governo· ficou s:nj~ito ú fliscussã.o~ desde que· 
j'j(·an1os. corn (l poder de. por n1eio de moç-ões de desconfi.anç:.a~ 
c.l.:r·r-ihar mini~fr·ri-o:.:, não ha. dP.pondencía. (.4.pa.rte.~. 1 

:\ôs o que ·queren1os é que ú Governo venha tomar parte 
no~ ·l.rabnlho~ do parlarnr.nf.o. justifie.ar as suas doutrinas~ que 
pode-In ~er boas~ ma:-:: ·tambern pode1n ser erJ·onP.as {t, luz da 
di:'rn~~fio. (_4.pa.'t~te.'\.) 
· 11a~ o~ nobrrs Depul.ad<~s in1pngnadore.s desta d0u trina 
~~:. .mn:-:.tram ennvrnr·irl0s d() ~xernplo do~ Esla.dos Unidos. 

Pn.rec(\ · qnf\ a :Con~Utniç.fin rla União Americana deve. ~~r 
r, t_yp() ri~·or·o5an1r.nte s~gnido para tudo qu<: diz r~spf"\if.o a0 
11n:::~n p.a.etr, fnndam~n t-al. 

f.:.r.nhnl'P~. ha ni~io urn gr·an.de erro. Por que nlOtiYo·nns 
F.~.:;ta(Jo~ t:n idn~ u r.áns! iln it:i·o r.:-.tahPlE'cP e~~a inc.ompaJihil.i-
dadf' ? . 

Er! vc•jo ju-=.famPnfr:-·ahi a NluS~L o n1otivo elos ~·r·anfics · 
d(•.:;;;.a . .::.l.re;.; LPI(l. ~11li f;~m appar~cid;:,~, r1orqne a:: pnrl:a~ rlo ]1ar
l:.lnwnto pstãn fN~.haclas aos a)!·enfPs do Poclcr Ex-r>cu (.ivn. E' 
qUf' o~ gr·a.nrh:s (';:(•andf!log alli Sf' f.•~n1 rfa(lO porqnc não ha 
nm tP.nf ro nn (~fll'aeão da Pa t r· ia onde n~ mini:::tr')~ troqnf'm 
~·-r·rru~'r irlí-;:1~ .('om os l"f'Pl'f\SPnt.anfps dirrc-tos · rl1) povo. :\1a~. 
n:un fiUP iJ'lHl)~ tfio lnng·e ? PaPa · qne JWOCnl·armo~ .~:xemplo~ 
~~m paizf\~ · c•omo a Tng-ialr1·r·a. E~fados Unirlo~ P ChiJP.? X6.:; 
n1•l.~mo~. ~r·nhorf'::;. ahrinrlo as paginac: rlf\- nossa hi~lor·ia _par-
1:111·H·nf aJ• ,. polifka. qr11~ Yf\mos a h i? 1?ig.a-se a \·r1·dadr• in-. 
ft~. it·n. Xt.'i;.: Yen1o~ n;.;: f\XCmpln~ .os n1ai::; edifieantes em favor · 
da· dt1u t.t·ina c{tH:l suF;tcnto. (N::.:o apoiado.~ e apoiados.) 
· ;S~nhol~cB. onde apnareceJ•a.rrl o~ immot•fa.es que chan1a-
v:t.m .. ;~ P~n:~m:L ;::!~•1.lzn · P!•::mco~ Nubucoj El.17.€bío de Qu~iri)7. ~ 



· t.antos outros, que forn1a1u a· pleiade illu~trc · daquelles·· que 
naquella ép,Jcha t3nto:; serv.iços prestaram ;á · Patria ·?~e onde 
sabiu o ;vulto n1emorando do Visconde de Rio Branco~ que 
.~nstentou a que5tão · a• tnai~ fecunda~ a mais . importante · quo 
P.SI;e pa.ir. tcn1 presenciado? Todos ellcs · passaran1 por- este 
eadinho, tran.Hpuzer·ant as portas do parlamento e ahi prova
rnnl as ~uas aptid43es, e. a:lü pre~taran1 os · relevanles servüyJs 
q11e Ycnhq de· db:cr. 

Onde·· elles se· tornaran1· notaveis? .Tustan10nte no . parla.
men to e da h i sahindo para n · ai ta administração~ onde. a :par do 
eargo. de Ininistros de Estado. nlles aecnn1u laratn os cargo~ de 
depu tarlos · ou scnadorr:·~~ tornando-se v'Prdadciros· patriotas. 
~lrwanrto o nos:-;o nivet J)Olitieo·· e tudo · fazendo cn1 , benefieiü 
dr.sta · Patria. ·. 

ÜJ'U.· ~~nhor0.:o:; Y(•jo na dontrína . do tH·ojer.Ln lrnic~aillenf.ô 
umn. n.0virin.dn. 

U:'\r Sn. JlEPni~~E='iT.\~TJ~ - E' j usl aincntP n. J1artr mel hr1r 
do· pro; rei o. · 

O Sn.. lhD.\I:t' -- V. Ex. vnHe a.:-; vi:-;1 a~ p:H·a a 'F'r·an(::\ 
r·nn l.Prnpornnca.. · 

O ~n .. SEnzEnJ;;.Lr.n ·- V. Ex. e~d.ü. gr·aet·jnndn 011 fàllnnd;, 
~r·ri0? 

. O Sn. FHEDEHlC{;. B-nH.GES - ·- ·SPnhores. Pll · conlpr·PlH·ndn 
hem· quo con1 esta~ douf.rina:3. inteiramente novas~ · ou · por 
nutra~ (lXt.ravaganLes para o ' Congresso. toJ:nej-n1e · n1ai5: ou 
Hl~llOS antipatihico •áquelles que · si'i.o partidariO~ decididos· do 
1'~:-:gin1en federativo mn todas as suas . . consequenc-ias. (Nãt.-, 
a.poia.rlo.~ e ol{Juns apartes.) .. 

Tudo o que não é p.arlan1entarismo~ con1o o defini ha 
P·Ouco~ nH.o é · parlan1entarismo~ póde-se dar-lhe este nome 
odioso. 1nas é um erro perante- a soieneia politica e a Historia . 
. (_A J)fi.'J'((! s . ) . . 

En não dou ao parlamento o direito de n1atar os n1inis
Jr0:::. rp,(.j_ro-lhe inteiramente· e~t.n attribuigão. (Contin.u.am, os 
(I.])(Ú/·(':ç;. ) . . . 

Ainda. não dDn1oristraran1 iS'30 nen1 em aparte nen1 mn 
t.heotia os· illust.re::: collegas que n1e .dão aparfP5: o illustr•~ r e
IireR~nt:ante do Rio· rlr .Janeiro~ que mP precede1.1~ fulJou de mn 
p~nlal.nP.n I ari~m0 :m.i grm.,!í·i.~;~ t·r:cac;:.ã.o ~na.. n1a;:: o qne S. Ex. 
l'Dnrle1nnon como · n m a.hn .. ::o. r;omo ·.facto · Ut'gro. en. ao eont.t'a
J'iA enn:;idPeo rle · ri ma 5ign incaç5o jmportant.c, r. são as rrla
~'~ÕP:;; i mmPdi ai as. P::--tahrlrcidas ~~ntre mandantfl~ ~ mandatarios. 
~ que não podem ·deixar de cxisf:ir entre o~ r•~ !H'BSenJ::mte~ da 
:Xac ~ãn · P · n~ nwnün·n~ .-lo· PGriPr Ex:••en tÍ\'n. ((.'on.lúmum o..,. 
oprn·tr:s.) Eu peço .PAI'missão nara.· ne~tc · pontr, reprodmdr · o 
p(~nsa.nwntn de ·nin illustre · pnhlicí~ta . · • . 

n.:whal.ilit. i.raru.ndn cl~s~a. grande que~f:ão~ di::;5:e: A hôa 
polH iea exige q1w t.od-0:3 · ~ejam eg~ahnPnf.c a.thnis~ivei·s ~~ 

· t:zualnwnte · admH.t.idos. . 
... Fr·N][)rie-o Son cillon. nof·.avcl publiei5ta allemão. tratando 

da· dh·!:=;ão do~ . poflerP-=' l~m r elação á Ol'~1em ~olitica. pronu~
cion-~('.-· rnai~ ou n1enos no .. n1~~1no sent.1do .. dw;cndo qu e a h
hrrdadc · polit.ira con~iste em un1a organização e forn1açãD d~s 
rodere~ dn Estado. taes que; desse modo. o livre descnyolvi ... 
t'l'H.'nt.o d~ todas as· ·f(!rea:r ~eja garantido por: le.is ràzoave1s. 



Ora, quer do 'Principio do :illustre publioista que citei em 
primeiro logar, quer, ainda1 da doutrina seguida por Frederico 
Soncillon~ cn1 quasi todas as Constituicõ·es dos povos cultos~ 
"V em os que todos de.vem set egualmente demissiveis e egtJ.al
mente demittidos. Pol'que se ha de fazer uma seleccão extra
ordinaria do Poder Executivo em relacão · ao: Poder Legisla
tivo, quando, senhores, as funccões destes poderes são como~ 
por assim dizer~ correlatas, estão immediatamente approxin1a
dâs. e do consorcio destas funcções só teriamos resultados os 
mais apreciaveis para o bem publico? 

Segue-se. senhores, do que tenho desenvolvido desta tri
buna com relação á doutrina do art. 49 do projecto consti
tccional, a respeito do qual a íllustre Commissão não apresen
tou emenda alguma, que em relação aos artigos subsequentes. 
50 e 51~ eu sou inteiramente contrario. Quero~ senhores do 
Congresso~ ministros responsaveis (1Yão apo.iados) ; não quero 
uma organizaç:.ão política livre. . . · 

~o Sa. AT ... EXANDRE STOCKLEJ\ - Elles são responsaveis p"c
rante .o ohefe do· Estado. 

O Sn. FnEDERTCO .BORGES - O collega neste ponto e$tá in
teiramente equivocado, porque., si quizesse observar a propria 
doutrina consagrada no projecto constitucional~ havia de 

o observar que o mesmo projecto. apesar de todos os seus es
forços, não p6de eliminar essa responsabilidade. 

Que fez, unicamente? Arvorou em principio o Presjdêiite 
da Republica, respondendo perante uma certa auotóridade, o 
os ministros perante uma outra. 

0 SR. AL!vtEIDA PERNAMBUCO - Mas, segundo o projocto~ 
o ·Presidente é o unico responsavel. 

0 SR. FREDERtCO BORGES - Mas tetn agentes. 
Não podemos! scientificarnente. organizar um Poder Exe

cnti'vo na pessoa do 'Presidente da Republica. com agentes que 
.sejan'l n1eros jns_trumentos cegos, manequins; não podemos 

'deixar de estabelecer agentes ínfelligentes, agentes com von
tade livre e~ portanto, com inteira responsabilidade. 

Do que t.e.nho dito e ex-pendido a respeito desta materia. 
apresento, senhores, á consideração do Congresso diversas 
emendas, que, estou convencido. terão a n1esma sorte de {)n
tras que já An1 diversas occa~iões le'vei á Mesa. 

A eme.nda ao artigo 49, paragrapbo unico:o _é a seguinte 
~\ lê ) . 

«Substituam-se pelo seguinte: 
Os secretaries de Fstado podem ser eleitos deputados 0\.1 

senadores. assim como estes pDdem ser nomeados secret.arios 
de Estado, sem perda. de seus respectivos mandatos.'> 

O >SR. BEVILAQUA - Voto contra. 
10 SR. FONSECA HER~rEs - Pe.rdendo o rnandato. de ae-

oordo. · 
O Sn. ZA:-:-"\!A - Acceito a sua ~menda~ comtanto que elles 

percam o Iogar e possam ser reeleitos. · 
'• o s~. FREDERIICO BORGES - Ná~ apoiado; ha' nisso. WàndA 
n~eonven1ente; o que eu quero é Justamente sem perda de 
seu· lqgar. 



- il1i~ -

A emenda ao art. 50, senhores~ ~que .seja supprimiào. ·o 
art. 50 dispõe (lê) : 

~Substitua-se pelo seguinte: 
· Os ministros de Estado são responsaveis pelos conse
lbos que derem ao Presidente da Republica e pelos actos que 
:referendarem, respondendo por elles perante a aucto·ridade 
competente para julgamento do . Presidente da RepUblica.- » 

Ora, sustentando o principio da accumulacão do carg-o de 
)finistro com os de Senador e Deputado, essa disposição. para 
mim, torna-se desnecéssaria e superflua; eis o m0tivo por 
que apresento uma emenda supprimindo-a. 

Ainda ao art. 51 e seus paragraphos apresent.o outra 
emenda sUbstitutiva (lé) : 

~ Supprim·~se. 2> 

Eis ahi, senhores, um outro ponto de doutrina~ o da res
ponsabilidade dos ministros, por que não comprehendo go
verno representativo. não comprehendo governo livre sem 
ministros responsaveis. (Apoiados.) 

Eu quero a resp<>nsabilidade effectiva dos ministros pelos 
conselhos que derem c pelos actos que referendarem, respon
dendo perante a 1nesma auct.oridade que tiver de julgar o 
·Presidente da Republica - Ser Ministro como •Um instru
n;ento cégo .é que não se comprehende. (Apartes.)· 

São estas, Sr. Presidente~ · as emendas que oJferel}o ao:;; 
diversos artigos do projecto que se tem discutido. 

Vou terminar, Sr . . Presidente, as considerações que. para 
apoio de minha opinião~ em -opposic.ão aos artigos 49, 50 e 51 
do projecto. tive -a honra de submetter á consideração do Con-
gresso. · 

Senhores, eu não quiz, à exemplo de outros orad.ores que . 
precederam-me nasta tribuna, afastar-me dos pontos em dis;_ 

· cussão : não quiz tratar da magna questão de Federação pren
dida á discriminacão de rendas; não quiz tratar da questão 
não menos incandescent2 que sê chàmà questão religiosa. Em 
Qbediencia á Mesa e com o esoirito de ordem que sempre me 
caracterisou~ eircumscrevi minlhas pondera-ções . a estes ar
tigos em discussão. 

Apresentei grande numero de argumentos relativamente 
ao principio de ·accumu1acão do cargo de :1'4inistro com o de 
Deputado ou Senador, não podendo. entretanto. des~nvolver n 

·. n1ateria cG>m relação á responsabilidade ministerial~ por ser 
póüco ó tempo;· ·aguardo,· para este e outros fins, a 2• dis-
cussão . . · . . · · 

Agradecendo aos dismos representantes a benevola atten
ção com que me tên1 distinguido até esta hora adeantada ... 

VozEs - Tem discutido muito bem. 
0 SR. FREDERICO BORGES - • . • VOU deixar esta tribuna: 

rr1as, antes de fazel-o. eu,. em nome adquelle pequeno Estado · 
que represento~ peaueno pela sti à c ire um scripçãn e pela sua po
'}:Ulacão, mas grande em civismo e cc.rngem patriotica (Apoia-
dcs) e pelas grandes idéas que t.em s':lstentado de adeanta
ment'J e pro2:resso. dar o testemunho solenne de quanto es
tamos possuidos dCl espfrif.o de solidariedade. e cordialidade 
mesmo, em re1ac.ão á obra magnà em qu~ estamos empenhados. 



- 11:16:_. 

O Sn. Bt::YILAQGA - Pernlit.t.a que cn di~corde quanto á 
_populaeão: o Ceará ~ um dos cF:tados mais popu1oso:.•s~ tantv 

qrw foi lc~ado em ~ua, repre5:enlacão. , 
C.:\r. Srt. REPil.l~SE~·r~\);TE - ..:\h!m de tudo~ 1.~ a tf'r·ra da luz. 

O Su. FHIWr~HlCO n.~)IWE~ - ~enhr">r•r .. ~. nt•~ {}(•s,~jamo::: qne' 
~(l f ata. :o:cm atropello nem a,~odamen to~ un1a . obra. prndnnl.n. 
(•f'ilc•rio:;ü ,. sübia; dl>.:-:(•jamns podPr lt•gar· á." i!"rac;êir•:-: ,·indun
l':l:-: rrn1 p~1llwJio ,]l' lib(•r·dac:lf·s. uttn Pdit'kio -q:w alwig:tl t' ,,:-; · 
no;.;;~o~ po~l.r~1·o~ em~ ~eus dir-eitos politic-.os. en1 sen~ altos· in-
l•)f·e~~(\~. De::::ejamos que o no~so pacto fnndmnenLal. que flf'Yn: 
~(·r o rc:::nmn da r('fnrma do::; r~rr~··s. a ~~nwsula l.ntal dos ahu
_.:.;ns íJUe :->e davam nn rcg·im.cn passado (A.JJOiarlos) ~ :-:n.ja a PX
flr~:;:;;;ão rna is Yi\'a. rle rm1 senf'.i n1cnto de patriotismo. que 1 P
~:::uflmo~. r•mf'irn. a nossn,:;; filho~. uma oln·a grande conw g'l·ancl~ 
c; ~~~.-=a irmu:·flm da libc•1·dad•~ em~ ~P a~·~~Ht r•m f•:-:!a1Am an ••zltJ~~u·
~e ~m: tunà. da~· prinwirn~ cidar1e:::;. da· Amerkn. f\J11 Xo\·a-Yrwk. 
:1tWnlando :111 n1undo a ;.rrand,-•za daqnt~llr•·rwYo. trma ohra. P.n1-'· 
fim. ~fllllHH'f\~. lo m i 11 (t..;.;a. ratlian t t"•. ~nhc~r·ha. 11111!. no=" lHm1·a nll(•. 
;;:"jn. ao lllf':O:HHI I PfllP'-'· a ga t·anl ia. a. :-'(';!'III'Hilt_:a. a fpJ i e idade• dns 
1111:-'~11:-' l'illw:-;. " q111'. firntlrnPnf••. ,, t:nng'l'('~ . ..:o. an Pl1il'Pg'êl.z· :111 

pnn' 11 · r·c•:-:nllndo rJ,~ :-"lia . .;.; elnc·nlwa.;õf'-.. po~~a dar· no mundo ,., 
.I'XPTilpln ,~,Jil'h·unlf•. wdn·fl. g"l'andio~n. (}(l (f\H~ ~nnlw ('lllrl}H'ir· 
d i~Wl n !r•nl , ... n S~''ll dc•\·c~r·. df~lTibandfl un1 f.ln·nn(• par·a ! PYan b.1r 
('!11 :':('!! Jn~ar· nma flf•pnlllka libr·rrin1a em tndo~ n~ f'f•nfidn~! 
·JJ,ito Út•m: 11111Ün lu·m. () (l/'rulm· ,: fr>lir.ilodn e t:ltmprhn~n-
lodo pur yrawle nunu·rf) th: 1'CtH·es/!nlanles.) 

Sãn lidas r· apoiada~~ para- entraren1 em di~e.ns~fio ·com o 
rn·rtj(ltfn. as ~egníntes 

Em·endas · .. 

. An art.. Ht · e par·agrapho · uni co: 

:~úhsr ituan1-~P pel0 · seguinte: 
(H :.:ecrefario:: de E~lado poden1 :.:er ·eleito~ depníado~ on 

~r,nadrn:fls. assin1 como est.e5 podflnl ~P1· nnmr~adr,~ s-ec·l'f·1·ario:5 
rJ,. · P.;..:tado. :-:f~nl prr·da dP. ~cus rnspeet iY05 mandato~. 

~. R. - Frr·rlr~·riNJ Rorrtt:s. 
:;;.rrh..;:!itnam~:;.:,. poln ~eg·uintc: 

:();-; :3e.(·f·,_•t::rr·in:-: de Es!ado ~ãn re~p(ln~aY~i:::: p(•lo~ enn:::r!lhn::; 
'iu~ t],-~rem ao Pn·~itlenfr da HC'JHÜtlica e f)PJn:-: acl.r•~ QU(~ rr~:l'e
;·,·ndarem 1·~·~punr kndn P''~' el1PS pcrani il a r.llwloJ·Jdade com
pc:olnnU· p':-~ra jni::r~urr(•Jüo elo Pre~idr~n!e da· HepnhJiea. 

~ J .. , - Fl'l'(·/.r•·••J.('t). · n(j I'(~P."-' · . ..__,_ ... · · ' ''"' .. ? .. , ...... ;t. 

Suppl"irna-~r>. 

S. H~ - Fr•ellt~rir:o Bm·o.es. 
A. rJiSBlJ.!;SâA f:~~~a adütd~, .pllla. hora •. 
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V CJsl á i\I esa a segu j n te 

DIJt.:ÜlrUftJu de voto 

Declaro que, si e;:;tive:;::;e presente ú sessão de Iwntem. 
YoLaria eontra a emenda da Cvnlnljs.s5o ao ~ 1 O du a1:t. ;)3~ · QUl' 
rt~l.it.·ou do Congre::;::;o a attrihuiçlio lh~ rei:ii)\Yer definitiYalnente 
a que::; tão de limites entre o.:; estudo~~ rwrqUt.! nella ve.i o o adia
mento da . .,(t/ H<;fto de wna qtu!~l:5.o ((l.W enn-;idero dt~ v~lpHat 
jn:Jpt~rtaneia~ qual a da exleu~ão terrilorial de alg·uns peque
nn:; P~l<.ttlo:-'. 

Dedur·o l.mulH~m que n.~UJ.ria WJ Sl..ml ido J.e nii.v ~er I.Jl·e
.iudie<Hio 11 addHin• di• 8enad(w _\.mc.u·o ·C:lvalcautl. 1·onl.ra a in
euntpa1.ibi I idadt~ por cl't!llC:a:; e fl.lll(~t,:i)e~ rc~1 igio~a:-:, a favur da 
qual Yotaria~ ~i fos=::t~ ~uhnwltiôo :i · nd-:.u:ão. 

Sala da~ :::.e~-::õe:-::. :H de dt•J:(~mhr.·u de HWII. ---- Felisl,ello 
Frr:irr:. 

O ;Sn.:. Ptu::~HDI~);TI~ rk:::ignu pat·a •Jrdem. d .. dia df:.• 2 dt;;- ja
nf.'it·o '.h~ ·Jt{HJ .o :-;t~Htlinle: 

Ctmfinuw.~iio da di~<:u~::;;1u da ~t!~undtL ~~~t;t;fto du fH'Pjt:do 
de Ct)n.-:;Utuit·fio- ])(j !'()der E.,:,:l.:ufi,;o: 

Di~lilr:o:~fin da ll•l't'('ll'a :-:eL'(':Íu d11 ltlf!~lllO pr·r•jt~r·f,-,- Dv Pu-
,-_{t:i· .ludit..·iario. ~ 

Le\.:.lllLa-~e a se~~ã,_. Ú:-:5 ·Í. lluc·a:-; da l.an.lt..:. 
·. 

Hio <1<.: Janeiro -lmprcr,~•t 1.\ .. ;.wional-· 1!12:: 
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