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Discursos pronunciado sm diver.sas zessõsa 

-------~-------

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 1903 

(Vide pag. 334 do 2o volume) 

O Sr. Sã Freire- Sr. Presidente, 
no discurso proferido pelo digno represen
tante do Rio Grande do Sul, fundamentando 
o projecto que hoje entra em primeira dis
cussão, não encontrei argumentos que me 
convencessem da sua utilidade, podendo 
adeantar desde já que não será d:ifficil de
monstrar sua inconstitucionalidade. 

Longe de mim a idéa de offerecer censuras 
a quem quer que seja, mas seja-me licito 
dizer que causa pasmo figurar na ordem do 
dia de um parlamento republicano seme
lhante projecto quo fere de frente o principio 
fundamental das organizações democraticas 
-aautonomia do Município. 

Direi, Sr. Presidente, que a minha posição 
na tl'ibuna representa a coherencia na defesa 
de princípios constitucionaes. O anuo passado, 
embora as condições fossem outras ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Pouco 
di !ferem. 

O SR. SÃ FREIRE-... ambora a situação 
do Districto Federal fosse anomala no mo
mento em que se votava o projecto, depois 
transformado na lei n. 939, levantei-me para 
dechrar que, considerando-me vencido, mas 
não convt·ncldo, votava contra o projõc·to, 
visto constituir elle uma flagrante infracção 
da Constituição republicana'. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER dá um aparte. 
O SR. SA FREIRE - Declarei que votava 

contra (consta dos Annaes) e que a unica so
lução plausível pa ·a o eft'eito do Distri.cto 

Fed.eral entrar no regimen da legalidade era 
o da apuração da eleição municipal, violen
tamente annullada pelo governo elo Dr. Cam· 
pos Sa.lles . 

Devem lembrar-se os Srs. Deputados que 
proferi diversos discurso.> combatendo o 
acto extra-legal do ex-Presidente da Rflpu· 
blica. 

Apresentei mesmo uma indicação, pedindo 
á Commissão de Constituição, Legisla.ção e 
Justiça que se pronunciasse relativamente á 
inconstitucionalidàde do acto inquinado de 
nullidade substancial do ex-Presidente da. 
Republica. 

Infelizmente; como era dCl.esperar, jttmais 
teve parecer esta. minha indicação. · 

O SR. HEREDiA DE SA-E todos nós comba· 
temos o acto violento do Sr. Campos Salles, 
sustando o reconhecimento de poderes. 

0 SR. GERMANO liASSLOOHER-Rei morto .•. 
O SR. SÃ FREIRE-V. Ex. sabe que quando 

ainda estava no. poder eu combati os actos 
do Sr. Campos S3.lles, principalmente em re
lação ao assumpto. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Si elle nunca fez 
cousa que prestasse. (Riso.) 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-Isto é uma 
opinião partida ria de mais para hoje. 
, O SR. SÁ FREIRE (referindo·se ao Sr. Al
varo de Carvalho) -Infelizmente V. Ex. o 
ann,, passado não fazia. parte do parlamento, 
porque .então eu desejava que V. Ex. viesse 
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:t tribuna e ahi demonstrasse a constitucio
nalidade do a.cto do Sl', Presidente da Repu
blica., annullando as eleições municipaes, 
Mto combatido cJm indepeudencia da tribu
na da Camara. 

Obrigado pelos apartes a fazrw essa. ligeira 
digressão vou agora entrar no estudo do 
projecto. 

Sr. Presidente, para inicio das minhas 
considerctções começo examinando o discurso 
do digno representante da Nação, o Sr. Cas
siano do Na.scimento. 

Diz o Sr. Cassiano do Nascimento que 
absolutamente não trata.va da questão con
stitucional, porque já estava p n' demais de
monstrado quo o projecto era constitucional, 
não infringia a Constituição. Vej:>mos o que 
S. Ex. disse, logo no principio de seu dis
curso, e que constitue o argumento mais 
forte para demonstrar que o projecto não é 
inconstitucional : 

«Em fins de dezembro do anno passado, o 
Congresso Nacional promulgou a lei n. 939, 
de 29de dezembro do mesmo anno, peb qual, 
adiando por um lapso de temp:> as eleições 
de conselheiros neste município e dando 
nova organização ao Dist1•icto Federal, in
vestiu do poder, por assim dizer, dictatorial 
ao prefeito, então nomeac[o, o engenheiro 
Passos, a quem não tenho siquer a honra de 
o conhecer pessoalmente.» 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Isto é 
o meu discurso ? Pois é só o panno de amos
tra ... 

O SR. SA. FREIRE- Não perderei por es
perar a notavel peça oratoria que V. Ex, 
proferir<i, não me faz, porém, retroceder essa 
perspectiva. Acredito que constitue teme
ridade pretender discutir com V. Ex., mas, 
ouso fazel-o consciente de estar cumprindo 
um dever. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não 
apoiado. 

0 SR. SA FREIRE -Sei muito bem que é 
o panno de amostra e que amanhã ou hoje 
mesmo o digno Deputado tentará demonstrar 
com o talento que possue a constitucionali
dade do projecto; mas, como não possuo desses 
invejaveis recursos, fui p1•ocural-os no dis
curso de S.Ex. acreditando poder demonstrar 
que foi o nobre Deputado o primeiro a dizer 
que o projecto nlio é constitucional. 

0 SR. CAeSIANO DO NASCIMENTO - Olhe 
que eu não revi o discurso •.. 

O SR. SA FREIRE - V. Ex. não poderá 
contestar este ponto, porque disse o que aqui 
está, e eu bem me lembro. 

0 SR. CASSIA:'-10 DO NASCIMENTO- Que 
foi que eu disse ? 

O SR. SA FREIRE - (Lendo :) «Em fins de 
dezembro.,. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - « POl' 
assim dizer dictatorial.» 

O SR. SA FREIRE- E' um Deputado que 
vem no Parlamento dizer que se investe 
um cidadão de funcção de dictador ! 

0 SR, CASSIANO DO NASCIMENTO - Por 
assim dize1· ; V. Ex. não pôde argumentar 
com termos destacados. 

O SR. SA FREIRE- Argumento com a 
opinião de V. Ex., que aliás creio não ter 
sido reproduzida por completo, porque, se
gundo parece, V. Ex. até fallou em dieta
dura legal. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Vamos 
á essencia do caso. 

O SR. SÁ FREIRE- O nobre Deputado 
não acha que devo demonst1•ar que o pro
jacto é inconstitucional, servindo-me dos 
proprios argumentos apresentados por S. Ex.? 

Reconheço a autoridade do nobre Deputado 
neste Parlamento; onde poderia buscar ou
tros argumentos com mais autoridade sinão 
no proprio discurso de S. Ex., pronunciado 
por occasião ela apresentação do projecto á 
Camara dos Deputados ? 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Mas 
não Supprima O- POR ASSIM DIZER, 

0 SR. SÁ FREIRE - V. Ex, faz questão 
do- POR ASSIM DIZER.,. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-E' V. Ex. 
que está fazendo questão de palavras. 

O SR. SA FREIRE- Vejamos uma outra 
affirmação de V. Ex .• 

«Esta consideração por si só determinaria a 
conveniencia de prorogar por rim lapso de 
tempo razoavel a dictu,dura que benefica
mente vem exercendo a sua influencia na 
vida deste município, Capital da Republica.» 

Aqui não ha- por assimdi7>er. (Ha varias 
apartes.) 

E é um Deputado quem quer a dictadura 
legal e aspira o voto da Camara para um 
projecto desta ordem. · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Eu hei 
de mostrar á Camara o que nós pretendemos 
e o que VV. EEx. pretendem. A opinião pu
blica nos julgará. 

O SR. SA FREIRE- V. Ex. não pôde pre
tender cousa diiferente do que aquella qu(:l 
pretende a representação do Districto Fe. 
deral, que só pretende o que é justo, o que é 
honesto. 

Na questão constitucional tendo o di
reito como qualquer outro representante da 
Nação, . • (Apartes.) 
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Por emquanto estou ainda no terreno dos 
princípios, não sahi ainda da questão. Estou 
demonstrando que o digno Deputado não 
está com a razão, porque é justamente S. Ex. 
que em sou discurso diz ser o projecto in
constitucional. (Pausa prolongada.) 

Sr. Presidente, supponho ter demonstrado 
que o digno rapresentante do Rio Grande do 
Sul foi o primeiro a vir dizer á Camara dos 
Deputados que o projecto que apresentava 
á sua consideração é um projecto inconstitu
cional. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ-Demonstrou cabal· 
mente. (Apoiados e não apoiados.) 

0 SR. MOREIRA ALVES~ Embora o- POR 
ASSIM DIZER. 

O SR. SÁ FREIRE-Eu lerei o perlodo do 
discurso do digno representante do Rio 
Grande do Sul. , 

« Esta consideração por si só determi• 
ria ..• 

O SR. GoNçALO SouTo- Determinaria, 
logo é uma condicional. 

O SR. SÁ FREIRE- V. Ex. quer procurar 
evasiva em um facto desta ordem ~ A causa 
de V. Ex. émuito fraca. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER -Mas si não 
é dictadura ..• 

0 SR. SA' FREIRE- E' V. Ex. quem 
no!-o diz e vou procurar os argumentos de 
V. Ex. para provar que o projecto é incon
stitucional. 

O SR. JoÃo LoPEs~ V. Ex. está comba
tendo o discurso e não o projecto. 

O SR. SA' FREIRE - V. Ex. diz isto. Estou 
combatendo o discurso effectivamente por
que o meu objectivo é demonstrar que o 
p1•ojecto é inronstitucional e, como reco
nheço a autoridade e competencia do signa
tario do projecto, julgo que não poderei 
procurar outros argumentos com mais au
toridade, para, o fim a que me proponho, do 
que os proprios fundamentos com os quaes 
V. Ex. fundamentou o projecto submet
tendo-a á apreciação da Camara. 

UM Sa. DEPUTADO- E' questão de ponto 
de vista. 

0 S:rt. SA' FREIRE - Não' é qu3stão de 
ponto de vista, é uma. questão muito séria e 
não parece natural que a Camara dos Depu
tados esteja rompendo a Constituição Fe
deral por meio de votos e discursos, para 
que seja approvado pela Cama.ra. um pro
jecto manifestamente inconstitucional. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Porque~ 
O SR. SA' FREIRE- Direi a V. Ex. oppor

tunamente, e tratarei deste assumpto deti
<lamen~e, 

Sr. Presidente, o discurso do digno repre
sentante do Rio Grande do Sul em todo o 
seu contexto é a demonstração mais cabal e 
positiva de que a Cama1•a. não póde appro
var esse projecto. Mas seriam precisos argu· 
mantos do digno representante do Rio Grau
dedo Sul para demonstrar que o projecto é 
inconstitucional ? Não. 

Ahi estão os· textos claros e positivos da 
Constituição da. Republica, que de modo cate
gorico demons&ram que o Poder Executivo 
municipal não póde ser entregue ao Governo 
federal e que elemento nenhum estranho 
póde intervir na sua administração in
terna. 

O parecer da dignu. Commissão de Legis
lação e Justiça-e pol' ahi vê ainda mais uma 
vez a Camara o motivo porque examinei 
em primeiro lagar o discurso do digno t•epre
sentante do Rio G: ande do Sul-o parecei' da 
Commissão com o voto vencido do digno 
representante do Ceará e com a impugnação 
de um dos seus membros, facto que ainda 
não conhecia, mas para tt. questão não traz 
inconveniente algum, convence mais uma 
vez que razão tinha em considerar no meu 
discu1•so os argumentos do Sr. Cassiano. 

Dlz a digna Commissão. (Lê.) 
Foi a illustre Commissão que acceitou cs 

argumentos offerecidos á consideração da 
Camara pelo digno representante do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. AzEVEDo MARQUES- Perdão, logo 
adeante declarei que era constitucional. 

O SR. SÁ FREIRE-Eu acho que V. Ex., 
lendo o discurso do nobre Deputado, devia 
declarar que o projecto era inconstitucional. 
( Apat·tes.) 

Eis a razão da nossa divergencia. 
O SR. AZEVEDO MARQUES-O nobre Depu

tado já declarou que não considera o projecto 
inconstitucional, tanto que retirou a expres
são de dictadura. 

b SR. SÁ FREIRE- Então retirou todo o 
fundamento do projecto, porque o discurso 
de S. Ex. constituiu um dos fundamentos do 
parecer da Cummissão. (Apartes.) 

E' verdade que V. Ex. precisava destas 
pequenas nugas, porque acredito que apezar 
do talento de V. Ex., da competencia pro
vada, provadissima, no seio do Parlamento, 
jámais poder.á demonstrar que este projecto 
é constitucional. (Apoiados, não apoiados.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- Pretendo de
momtral.o. 

O SR. SÁ FREIRE-Outra razão, Sr. Pre
sidente, que ponderou no espírito da Com· 
missão e do autor do projecto para que fosse 
prorogado por 360 dias os pode1•es dicta
toriaes do actual Prefeito da Capital da. 
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Republica foi a exemplar e notavel adminis
tração que S. Ex. tem feito, sua competencia 
provada e orientação que tem dado aos ne
gocios do município. 

Sr. Presidente o representante do Districto 
Federal nesta parte vem dizer que está de 
pleno accordo com o digno representante do 
Rio Grande do Sul. Não resta duvida alguma 
que o Prefeito do Districto tem promovido 
grandes melhoramentos á Capital ; não ha 
quem conteste que o Prefeito tem demons
trado ser um administrador digno da consi
deração e do respeito dos habitantes da 
Capital da Republica. 

Mas eu pergunto: depois que foi feita a lei 
da reorganização do Districto, que se deu utn 
lapso de tempo sem lei, pôde-se dizer ; pelo 
menos, se enfeixou no poder executivo mu
nicipal todos os poderes do Districto, eu per
gunto, depois que exclusivamente se fez o 
novo alistamento eleitoral, que a represen
tação do Districto veiu declarar que tinha 
immenso prazer que fosse approvada a re· 
forma eleitoral, per,runto, haverá manifes
tação mais completa, haverá demonstração 
mai::l positiva do que essa prova de respeito 
e agradecimento aos serviços do actual Pre
feito, do que, cumprindo-se as disposições da 
Constituição Federal, institui-se o regimen 
da eleição para investidura do Prefeito e 
este tivesse a sua consagração, não no seio 
do Parlamento, mas no seio do povo, sendo 
escolhido para esse cargo. Com que autori
dade dirigiria o governo municipal, quanta 
força não teria o Dr. Pereira Passos para 
dirigir a municipalidade, desde que o povo o 
tivesse eleito por seu voto livre e espontaneo. 

Que significa isto~ Em vez de nós espe
rarmos a manifestação deste povo, em vez 
de darmos completa autoridade a e,se digno 
cidadão, queremos que o Prefeito tenha a 
prorogação do seu governo inconstitucional 
com grandes perigos que ainda hão de oc
correr nesta Capital e cujas consequencias 
não podemos prever. 

Eu direi a V. Ex. que, agora mesmo, já 
existe uma decisão, não relativa a.o governo 
municipal, mas ao governo federal e que vae 
trazer graves consequencias. 

Como V. Ex. sabe, a Camara autorizou o 
Governo a fazer renovação ao contracto da 
companhia City Imp1·ovements. 

Essa autorização era illegal dGJsde o começo 
porque a Camara não a podia dar. V. Ex. 
sabe que já, em tempo, a companhia City 
Imp1·ovements havia solicitado do governo 
municipal essa novação, reconhecendo desta 
arte que a elle competia resolver sobre o 
assumpto. 

O governo municipal negou-se e a com· 
panhia, sentindo que o govemo municipal 
;n;tda lhe concederia, attentendo <(S couve-

niencias publicas e ao modo poe que procedeu 
quando se proclamou a Republica-não re
conhecendo competencla no poder municipal, 
dirigiu-se então ao Govarno Federal e o Con
gresso Nacional autorizou a novação do con
tl'acto, que foi levada a e1feito. Mas quaes 
serão as consequencias desse acto ~ 

Existe uma decisão de primeira inst<J,ncia 
do Juizo Feleral,declarando nullo o contracto 
feito pela companhia com o Governo Federal, 
visto que competia ao governo municipal, 
resolver este assumpto. 

E é muito natural que assim procedesse 
o Juizo Federal, porque alei n. 85 dispunha 
taxativamente que a administração deste 
se1•viço pertencia ao governo municipal. 

Annullado o contrac'~o, em que posição fi. 
carão o Congresso e o Governo Federal ? 
-Estes -perigos, que ja existem pelo facto 

que mencionei, de certo mais tarde occor
rerão com o gove1•no municipal, e muitos 
actos praticados por essa autoridade, inves• 
tida do cargo de Prefeito com poderes exe
cutivo e legislativo, hão de set· annullados, 
porque o dispositivo constitucional é claro, 
não pôde ter duas interpretações. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Acho que 
nesse ponto v. Et. não tem razão,· porque, 
em relação a tod'os os outros serviços m_uni
cipaes, ainda não ha discriminação. Da Ca
pital ainda não se sabe o que é federal ou 
municipal. 

O SR. SA FREIRE- A discriminação é in
completa ; mas a lei n. 85 já fez uma discri · 
minação. 

Os SRS. ESMERALDINO BANDEIRA E PAULA 
RAMOS dão apartes. 

O .SR. SA FREIRE (dirigindo-se ao Sr. Pattla 
Ramos) -V. Ex. se lembmrá que ness:~, 
questão me teve a seu lado, e sobre a Com
panhia de Gaz tem ~:~.té a minha declaração 
de voto, que está nos 1innaes do Parla
mento. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Não acho 
gravidade nisso, porque ainda não se discri
minaram os serviços municipaes e federaes. 
(Ha outros apartes.) 

O SR. SÁ FREIRE-Mas entremos na ques
tão constitucional, satisfazendo dest'arte ao 
digno Deputado por S. Paulo. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Agra,uecido. 
O SR. SA FREIRE-Diz o art. O da Con

stituição : (Lê). 
Si o digno representante de S. Paulo pro

var-me que o Prefeito do Districto Federal, 
investhlo desse cargo pelo Poder Federal, 
pelo Pr,esidente da Republica, é autoridade 
municipal darei as mãos á palmatoria, 
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0 SR. AZEVEDO MARQUES-E' muito facil. 
O SR. SÃ. FREIRE-Jamais V. Ex. me de

monstrará. 
0 SR. AZEVEDO MARQUES- Talvez pela 

minha falta de competencia. 

O SR. SÁ FREIRE- Eu o apanhei, per
mitta que a.ffil'me; o nobre Deputado que;·ia 
dizer que o Congresso, podendo restringir a 
competencia dos poderes du Districto Fe
deral ... 

O SR. SÁ FREIRE-Não; competencia tem 
v. Ex., mas não conseguirá provai-o. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Note que O ar
g-umento é perigoso, e vou tirar delle con
clusões absurdas. 

O SR. SÁ FREIRE-Não acredito o esporo 
poder mantel-o. 

O digno representante do Piauhy chegou a 
afiirm<tr que isto não era um município, 
visto que o art. 68 da Constituiçã.o Federal 
não se refere ao Districto Federal, achando 
assim que o districtu não é · equiparado 
ao município. Não acredit:J que V. Ex. (di· 
1·igindo-se ao S1·. Azevedo Marques) abunde 
nessas idéas .. 

O Districto Federal é um município ; e si 
é, ( •. ão repetirei os argumentos que já. apre
sentei), o Congresso Federal, de accordo com 
~~ Cunstituição, tem o dever ele respeitG.r o 
autonomh deate município, porquanto dos 
preceit.os constitucionae3 se deduz que o mu
nicípio do E.;tado está para o Congresso 
do E~tado assim como o Distl'icto Federal 
e:Jtá para o Congresso Federal. 

0 Srt. AZEVEDO MARQUES-Perfeitamente. 
Este argumento é favoravel ; V. Ex. note 
as pr2missas que está estabelacendo .. 

O SR. SA FREIRE-Pois não. Ainda não vi 
um Estado da Republic:t que pretendesse no· 
mear o poler legislativo municipal. O mu
nicípio, fundamento das organizaçõ;•s demo
crat~cas, jamais deve soffrcr em sua auto
nomi<:t, e, si V. Ex. acceita que o Districtà 
Federal é um município o que o Congres;o 
Federal tem o dever de gar11ntir a sua auto
nomia, a conclusão Iogicr1 é que o Congresso 
Fedeeal, excluindo o povo de tomar parte na 
organizaÇ'ão do Conselho Municipal, fere a 
Constü .ição, investindo contea princípios 
republicanos. Mas que é autonomia do 
município sinão a garantia do povo na. es
colha de seus repre.>entautes? 

O SR. AzEVEDo MARQUES - E o Congresso 
Nacional o que é ôinão representante do 
povo? 

O Sa. SA FREIRE- E', mas V. Ex. acha 
que nessa qualidade elle pôde nomear ou 
antes outorgar ao Presidente da Republica 
a faculdade de nomear o poder municipal? 
O Congresso Federal não pôde abri i' mão das 
suas attribuições, dado que tivesse a da no
meação alludUa. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES -E' uma confu
são de V. Ex. 

O SR.. AZEVEDO MARQUES-Podendo creal-os 
ou suppr1m1l-os. 

O SR. SÁ FREIRE-Supprimir não, porque 
V. Ex. iria encontrar o art. 68, que isto pro
hibe. 

O SR. AzEvEPo MARQUEs-I~~o não é auto
nomia. 

0 SR. SA' FREIRE-Si V. Ex. acceitou as 
premissas, reconheceu que o . Districto Fe
doral é um município, que o Congresso legi8-
lando tinha a obrigação de respeitar sua au
tonomia; deve agora acceitar a conclusão 
de que o município não pódeabrir mão do 
diroito de escolher os seus representantes. 

E onde irá parar a Republica, no dia em 
que restringirmos a autonomia do Município 
que é a base fundamental dos princípios de
mocraticos? (Trocam-se muitos apm·tes.) 

0 SR. AZEVEDO MARQUES - A qu~stão ê 
ouLra. 

UM SR. DEPUTADo - Nós precisamos de 
avenidas. 

0 SR. SÁ FREIRE- Diz O nobre Deputado 
que nós p1•eci~amos de avenidas. Eu trarei 
a S. Ex:. o exemplo da cidade natal do digno 
Deputado, Sr. Azevedo Marques. Em São 
Paulo, onde ha um Prefeito, eteito, como o 
Dr. Antonio Prado, seria julgado criminoso 
aquelle que apresentasse a idéa de desappa
recer a. autonomia municipal. 

O SR. AzEVEDO MARQUES- Mas as con
dições ... 

O SR. SÃ FREIRE - São as mesmas, com a 
differcnça de que hoje houve reforma eleito
ral aqui,na Capital da Republica,reform3. que 
foi entreg·ue a, uma commissão de juiz:3s 
imparciaes, ao passo qua, SE'gundo penso, 
eni ::-;. Paulo, ainda, o eleitorado é o mesmo, 
e digo isto sem intenção de melindrar o· 
eleitorado do S. Paulo, mas para destruir o 
argmuento do nobre Deputado. Si V. Ex., 
repito, como representante do Estado do 
S. Paulo, onde se respeita tanto a liberdade, 
propuzesse uma reforma municipal,acabando 
com a autonomia do município, só teria um 
voto ... 

0 SR. HEREDIA DE SA- 0 mesmo entlm
siasmo não havemos de encontrar quando 
votarmos a reforma eleitol·al. (Ha out1·os 
apar-tes.) 

O SR. SÁ FREIRE- Mas não tratemos 
destas questões, que não dizem respeito ao 
assumpto de qno nos occupamos, no mo
mento. 
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Supponho ter demonstrado que, ante o 
dispositivo do texto constitucional, o Con
gresso, sem atacar a· Constituição repu
blicana, sem infl'ingir disposições dessa lei 
basica, não pôde e não deve approvar o 
projecto em debate. Os arts. 67 e 68 da 
Constituição demonstram cabalmente o meu 
asserto. 

Quando o art. 67 diz que: «as despezas de 
caracter local na Capital da Republica in
cumbem exclusivamente á autoridade mu
nicipal», a Constituição determina ou não 
que a autonomiD. é completamente asse
gurada? 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Sem duvida. 
O SR. SÁ FREIRE-A. interpretação gram

matical é incontestavelmente essa; mas nós 
podemos ainda procurar a interpretação 
historica. 

No projecto apresentado á consideração 
da Constituinte, se estabelecia que as des
pezas de caracter local, na Capital da Repu
blica, incumbiam exclusivamente a autori
dades federaes ; entretanto, a Constituinte 
approvou a emenda que firmou que essas 
despezas competem exclusivamente á auto
ridade municipal. Logo é indiscutivél que 
essas despezas pertencem a autoridades mu
nicipaes. 

O SR. AzEVEDo MARQUES- V. Ex. nega 
que o Prefeito seja autoridade municipal~ 

O SR. SÁ FREIRE -Nego e sempre ne
guei. 

O SR. AZEVEDo MARQUES- E' autoridade 
municipal porque é governo do município. 

O SR. SÁ FREIRE- Não é, porque quem 
lhe dá investidura é o Poder Executivo Fe
deral. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES -E' outra ques
tão; V. Ex. não tem razão. 

O SR. SÃ FREIRE -V. Ex. precisa sus
tentar o seu parecer; elle não está de accordo 
com os talentos de V. Ex. que, na dLcussão 
do projecto do Codigo Civil, demonstrou alta 
competencia. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES -V. Ex. me 
constl'ange, l'ne desarma .•• 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- 0 que é 
perigoso quando se trata de dictadura.(Riso.) 

O SR. SÃ FREIRE-Só faço justiça a V.Ex.; 
não resta duvida que o projecto é inconsti
tucional. Foi o Parlamento que determinou 
que as despezas de caracter local não podem 
ser decretadas pelo Prefeito, tanto assim 
que mandou conservar a legislação muni
cipal que prohibia que o novo Prefeito im
puzesse novos tributos. 

Si por acaso o Prefeito estabeleeesse um 
novo imposto, imposto esse que natural~ 
mente encontraria reacção da parte do povo, 
o cidadão teria direito a oppor-se, e com 
certeza iria para o Poder Judiciario e assim 
viria, mais depressa do que esperamos, a. 
rescisão do acto ou prerogativa de que se 
pretendia investir o. Prefeito, a dictadura do 
município. Desta fôrma e para evitar este 
perigo foi que o Congresso Nacional re
stt'ingiu a phrase que está no primitivo 
projecto, os absolutos e illi!Ditados poderes 
do Prefeito, declarando que não podia crear 
estes impostos, conforme se vê do decreto 
n. 939. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA dá um 
aparte. 

O SR. SÁ FREIRE-Más quem disse que o 
Prefeito era dictador foi o Sr. Cassiand do 
Nascimento. Estou demonstrando que o pro
jacto é inconstitucional e ainda não disse 
que elle el'a constit.ucional. V. Ex. sabe 
quanto acato e respeito a opinião de V. Ex. 

O SR. Es~rERALDINO BANDEIRA-V. Ex. 
quer me desarmar. 

O SR. SÃ FREIRE-Não o quero desarmar, 
quero dizer que V. Ex. tem grande compe
tencia, é certo; mas não me poderá por fôr·ma 
alguma convencer de que o projecto é consti
tucional. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-E' questão 
de ponto de vista. 

O SR. SÁ FREIRE-Não se trata de ques
tão de doutrina, estamos ante um texto claro 
da Constituição. No anrio atrazado o Presi
sidente da Repu)Jlica não se collocou em 
novo ponto de vista, achando que tinha com
petencia para annullar a eleição para inten
dentes~ 

0 SR, HEREDIA. DE SÁ- Quando o dieta
dor Campos Salles fez isto, a bancada do 
Districto Federal protestou. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- 0 Sr. Campos 
Salles nunca foi dictador. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ-0 facto· é que 
naquella occasião não teve quem o defen· 
desse. 

O SR. SÁ FREIRE- Mas, deixemos de 
lembrar essa vergonha e passemos adeante. 

Respondendo ao aparte do digno represen
tante de Pernambuco, tenho a dizer que o 
projecto é inconstitucional e que os argu
mentos expendidos sobre o assumpto de· 
monstram que o projecto não deve ser ap
provado. Isto em se tratando da constitu
cionalidade do projccto. 

Passemos agora ao estudo da outra parte ; 
vamos encarai-o sob o l11do pratico, vamos 
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ver si o projecto pôde trazer alguma u:.m. concessão para fazer um emprestimo de seis 
dade. milhões esterlinos;o que mais se pôde desej<tl' 

0 SR. AZEVEDO MARQUES dá um aparte, 
o SR. SA FREIRE- v. Ex. não póde des

confiar de mim. 

pa1•a melhorar a Capi/;al ~ 

0 SR. AZEVEDO MARQUES - V. Ex. 
que sou seu amigo incondicional. 

Para que, pois, excluir-se a liberdade do 
voto, excluir-se a autonomia do Município~ 
Não acho justo, logico, crea-se até uma 
excepção odiosa. 

s:tbe Todos os Estados da Republica de norte 

O SR. SÁ FREIRE- V. Ex. não se pôde 
tambem insurgir contra a legislação do seu 
Est:1do. 

a sul, nos pontos 03 mais pequeninos 
e mais atrazados, o eleito!' pódc esco
lher seus representantes municipéteS, póde 
escolher seus representa,ntes federaes. 

E, Sr. Presidente, si porventura fosse 
Eu trago como exemplo vivo a capital de apresentado á considern.ção da Casa qualquer 

S. Paulo. projectorestringindo a liberdade nos Estados, 
O SR. AzEVEDO MARQUES -E' possive1 nós sentiríamos logo a reacção e a Consti

que, si não fosse paulista, não désse este pa· tuição da Republica. teria occasião de ser 
recer. Dei justamente por sm• paulista. citada. 

o SR. SA FREIRE_ Então v. Ex. acha Trata-se, porém, da Capit'1l da Republica. 
que 0 que tem 0 seu Estado não é bom, Compreheode-se que a Capital da Repu-
V. Ex. acha que 0 Prefeito da capital de São blica de nada precisa, que o eleitor na Ca· 
Paulo, ao lado do Conselho Municipal, é in· pital da Republica não tem com11ctencia 
capaz de fazer os beneficios publicos dos para: escol~er o !ntendente ; tem co.mpe,· 
quaes, aliás, fui testemunha, para deixar tenCia, porém, . pai a. escolher os De~u~_ados, 
aqUJlla capital nas condições em que se acha; ,tem comp~tenCJa par a escolh~r o Pr e:rdente 
porque na Capital da Republica o Pl•efeito âJ. RepublJca, te~. compe.tenCia para eccolh~r 
não ha de fazer a mesma causa., contando o Governo Fe;eral, para lhe dar toda~ ccs 
com icruaes elementos accrescendo a vanta- forças, mas p::ua votar e escolher represen-
gem d~ termos a refd'ma eleitora?' tantes que orcem as suas despez;:ts _d~ ca-

1 racter local na phrase da Constltmç:w, o 
O SR. AzEVEDO MARQUES- As condições Congresso Nacional. .. 

são diiferentes. O SR. ARTIIUR LEMOS - Nos Estados 
O SR. SÁ FREIRE- Não, as condições são Unidos tem-se feito a mesma cous:t. 

as mesmas. 
0 SR. AZEVEDO MARQUES- Nisso não ha 

nenhuma injuria. 
O SR. SÁ FREIRE - Nenhuma, e compre

hende-se que V. Ex. não era capaz de inju· 
riar o povo da Capit~ti Federal. 

Mas a questão é a mesma: Si se pôde 
melhorar a Capital dó S. Paulo, mantendo
o Prefeito e o Conselho Municipal, não vejo 
razão alguma para se coarctar' a liber
dade dos habitantes do Districto, n:Jgando
se o direito á escolha dos seus represen
tantrs. 

UM SR. DEPUTADo- Porque até agora 
não se pôde fazer isto aqui. 

O SR. SÁ FREIRE - E si nós formos, 
Sr. Presidente, examinar a questão sob um 
ponto de vista mais elevado qual seja o dos 
melhoramentos da Capital da Republica, não 
vemos que o Congrrsso está aberto, que o 
Poder Judiciari@ está funccionando e que o 
Presidente da Republica consegue tudo p:1ra 
levar a eifeito as obras do porto e o Con
gresso já. não deu os elementos necessarios 
ao Prefeito com o auxilio da União para se 
melhorar a Capital da Republica; não deu <t 

Vol IX 

O SR. SA FREIRE-V. Ex., que cJnhece 
tão bem a historia dos Estados Unidos, sabe 
que naquella Republica jamais se tieou a 
autonomia dos municípios e a actual Capital 
dos Estétdos Unidos-vVashington, foi esco
lhida antes que lá habitasse um povo com 
franquezas municipaes. 

0 SR. ARTHUR LEMOS dá um aparte. 
O SR. SA FREIRE-Mas, eu já respondi a 

V. Ex., affirmando que, eifectivamente, o 
Governo escolheu o terrHorio neutro onde 
poderia deixar de estabJlecer franquezas. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Não deixam de ter 
autonomia. 

O SR. SA FH,EIRE-Fei escolhida antes de 
haver franquezas, repito. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS-Mas chegJU·Se a 
tira1• o dü·eil;o ele voto a cidadãos. 

O SR. SA FREIRE·-Eu digo a V. Ex. que 
nos Estados Unidos escolheu-se um terreno 
neutro, constituindo-se a Capital da Re
publica dos Estados Unidos, não hcwendo 
necessiclado de restringir a liberdade do 
cidadão. porque não havia autonomia, era 
um simples tm·ritorio. 
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Agor<Í. estabeleça-se a comparação ontl'o I do município, que fien.m com um direito 
este facto e o quo se está passanrlo na Capital adquirido .... 
Fodenl, que desde os tempos coloniaes . , , - ·. d . 
tom a sun. autonomia: agot•::t, p.n• um simples .,. O. SR. AzEVE?O M~RQUE~- .hw apota o ' 
n.cto d) Poder Legislativo, protendo·se res- n<to é um patrtmonw. 
tringir essa autonomia: a questão é identiJ:1 O SR. CASSIANO D) NAscmENTO- Isto é 
á que se deu nos Estn.ios Unirlos? E' mani- um ?mtnHs publicJ, ni'io é um direito ad· 
festamente differente. quirido. 

Respondendo,puis,ao ap·wto do digno Depu
hdo pelo Pará, demonstrei que o cctso do 
Districto Fcdet·é~l não póde de fúrma alguma 
comp 1ra1··~e ao caso de 'Washington, de
monstrei que. trndo a Capital ~e·leral sua 
autonomia desde os tempos coloniaes, ella 
não pouia ser attingidtt por um acto do 
Poder Legislativo. 

Já disse lambem que sob o ponto de vist<t 
constHucioria.l o a c to do Congresso é illegctl, 
infringJ <.\Constituição da Republica. 

S )]) o ponto de vist:1 pratico não vejo 
v:mhgern alguma na approvação do pro
jecto ; até hoje tem o Sr. D1·. Pr!lteito do 
Distric .o Federal governado sem se wccorrer 
dos grandes poderes que a lei lhe outorgou. 

E s. é o p:oprio Prefeito que nos diz que 

O SR. SA FREIRE-E' uma o out.ra cousa. 
V. Ex. pód 1 admittit· que depois de reunido o 
Congre,so Nacion:1l fosse possível a c::tss:1ção 
do manda'o? 

O SR. AZEVEDO MARQUES- Não ha ana
logia. 

O SR. SÁ FREIRE- Mas V. Ex. não sabe 
que o Conselho está p::tr.l o Congresso como o 
município p:tra o Estado~ Acha que a repre· 
senh(;ã.o do Estado póde ca~sar o mandato, 
pôde ca.;;sar os poderes dos reprosonktntcs de 
um município? 

O Sr:., AZEVEDO MARQl:Es-Conforme. V.Ex. 
não acha quo uma. lei posterior revoga uma 
anterior~ 

pó·le governar sem poderes discrecionarios, 0 SR. SÃ FREIRE-Ml~S não tiral' 08 effei· 
si é elle quem nos ost(t ensinando que púde 
administrar com ropresentar.ks do Muni- to.> da anter:or · 
cipio, si já. es\amos vendo do todétS os puntos u~r SR. DEPUTADo-Todos. 
do Districtó Federal levantarem-se cidadãos 
protes•.ando con tr.1 o aeto inconstitucional 
que pretende coa.gir·lhes a liberdade, não se 
pólo comprohenrlm• qut> osso projecto viesse 
á discu>são sinão pa ·a aLacétr directamente 
a popuhção do Distl'icto Fedüi·al, sinio para 
se obter um voto rb C::tm 1.ra declarando 
que os habit<t·ltes da Capital não toem com
petencia para eoscolher os ropr·csent~wt.es, 

O SR. AzEVEDJ MARQUES - Nio apoi ;do. 
Pro'.o>to pela minha parte c em n.m1e do 
autor ao projccto. 

0 SR. SÁ FREIRE- Eu digo quo .;;e pôde 
apresentar este ~tl'giimento,que e;te projecto 
não pótle pass~tr até o dia 28, dah das elei
ções ; o tempo é escasso. E' materialmente 
impossível; e como é; Sr. Presidente, qu3 
tigura na ordem do uia um projecto desta 
ordem, deixanJo-se outras m.1terias impor
tantes sem rlbcussão ? 

O SR. AzEVEDO MARQuE.:;-- Teeá clfeiLos 
p;•aticos ; não ha inconveniente. 

O Sr:.. SÁ FREIRE -V. Ex. me dil·á quaes 
são? 

O SR. SÁ FREIRE-E V. Ex. não sabe que 
foi di to neste Parlamento qne o acto do Sr. 
Campos Sallrs, <tnnul!ando as eloiçõe~ do mu
nicípio, em válido ~ 

Não digo quo V. Ex. communguo dessas 
idé<ts,pot•que é muito cuidadoso nestas cous:ts, 
c ha do concorda'' houve um verdadeiro 
g ,Jpo de Estarlo. 

O SR. Azt,YED:> MARQUES - Não concordo 
com isto, não. (fla outros apartes.) 

O SR. SÃ FREIRE~Não pôde deixar de con· 
corda r. Púde-so bem prttticar actos desta 
oruem fôra <ht !oi, tudo se pôde fazer, mas, 
obedecendo a lei ja,mais. 

Acho a minh::t opiniãó humilde; m:1s p::t
rece-rna, o direi se.mpro assim, que eleito o 
ConselhJ Municipal, a lei do Congresso não 
pôde ca~sar os poderes dos representantes do 
povo. 

0 SR. AZEVEDO :MARQUES-Isto não é cas
sação; mas pôde revogar. 

. 0 SR. SA FREIRE-V. Ex, pólo i;cr uma 
opinião C·Jntr<tria, o povo do Distl'icto está. 
habituado a cértas coacções ... 

0 Srt. AZEVEDO :MARQUES- Não sei, mas 0 SR. CASSIANO DO NAscimento-Só cogi-
cntre outt·os me parece que o co;Jsol!to não tamos do bom do povo do Distrícto Feleral. 
se reuniria. 

0 SR. SA FREIRE-Então acha. V. Ex. quo, 
estando em vigor uma lei que manda pro
ceder ás eloições, oloito os representantes 

O SR. SÁ FREIRE-Ma.s, si a~sim é, eu di
rei que hoje a maioria da impren~a da Ca~ 
pital combate o projecto; cu podül'ia citar 
diversos ot·gf~·.s que toem combatido. 
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0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Não é 
isso que tenho lido. 

0 SR. SA FRF.IRE-V. Ex. deveria ter 
lido os magistraes artigos d'O Pai• e do 
Jornal do Commercio . .• 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO dá Um 
aparte. 

O SR.SÃ FREIRE-... demonstrando que llu
rante os tempos coloniacs de um governo 
quasi absoluto, durante o governo monar
chico J'epresentativo, sempre esta autonomia 
foi respeitada, e no emtanto, Sr. Presidente, 
foi preciso que se proclamasse a Republica ... 

O SR. AztcVEDO MARQUES-V. Ex. está 
esquecendo o que é a autonomia municipal. 

O SR. SA' FREIRE-Não estou,' já demons
trei. Sei quo V. Ex. vae nos dar uma 
lição de direito ... 

Sr. Presidente, penso ter discutido o as
sumpto na medida das minhas torças; penso 
que cabalmente demonstrei a inconstitucio
nalidade do projecto o acredito tambem ter 
demonstrado que o projacto não traz vanta
gens praticas de espccie alguma. 

Agora, Sr. Presidente, preciso volver as 
minhas vistas pa,·a o Estado do Rio Grande 
do Sul, cujo representante apresentou á 
consideração da Casa o projecto em debate e 
pedir que, como na sua tona, procure re-
speitar as liberdades. · 

O SR. CASSIANO Do NaSCIMENTo- Estão 
sufficieritemente garantidas. 

O SR. SA' FREIRE- Pedit'et a todos os Es
tados da Republica, a S. Paulo, que tem 
sempre caminhado na vanguarda do pro
gresw, cuidando e respeitando a liberdade 
dos cidadãos, pedirei '" Minas, Estado tradi
cionalmente l'Opublicano, ao Estado do Rio, 
a terra do Silva Jardim, ondeprincipalment:J 
vimos o desenvolvimento da prop~tgand<~ re
publicana, a todos os Estados do norte e do 
sul, avisando-os do perigo que trará a ap
provação d'!ste projecto, affirmação positiva. 
da incapacidade eleitoral, o mais f,)l'te c 
vibrante argumento em favor da propaganda 
monarchica. (Não apoiados.) 

Eu direi á Camara que, si ficar affirmado 
pelo voto da maioria dos sem membros que 
o eleitor não pôde escolhet· siquer o repre· 
sentante do municipio, é natural, logico, in
discutível que ellc não pôde escolher o Pre
sidente da Republica nem a sua representa
ção no Senado e naCamar~\. M~1s, Sr. Pl·esi
dente, ouço por um aparte que se pretendG 
retirar essa autonomia por um lapso de 
tempo diminuto. 

nunca se pôde supprimil-a ou ella não existe 
e nestas cond1ções é natural que de uma vez 
por todas se f<lça desapparecer. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Ella vem gol
peada üesde 1892 e com approvaçãu dos re
presentantes do Districto Federal. 

O SR. SÃ FREÚm-Não apoiado; depois que 
pertBnço á Camara tenho sempre me batido 
e defendido a autonom::a do Districto. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. SÃ FREIRE-Eu já tive uma longa. 

discussão a este respeito com o nobre Depu
tado por S. Paulo, e disse que a affirmação 
mais solemne que podia ser dada ao 
Dr. Passos, de que effectivamente a sua ad
ministração estava sendo proveitosa, era a 
sua eleição ao cargo de Prefeito. 

E' minha opinião que tambJm é inconsti
tucional a disposição .a lei n. 85 e dos actos 
posteriores estabelecendo a nomeação do 
Prefeito. Portanto, o argumento do nobr•e 
Deputaào,embora b3m architectado, não tem 
fundamento .. 

0 SR. PAULA RAMOS-No meu Estado o 
Prefeito é nomeado e demissível ad mttum, 
mas devo dizer que essa não é a minha opi
nião, pois que sou pa.rtidario da. eleição. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Por ser nomeado 
o Prefeito não querdizer que o Conselho não 
seja. eleito e não fLmccione. 

O Sa. SÃ FREIRg-Si a representação do 
Districto Federal não pôde obter que o Pre
feito seja eleito, respeite-se- ao meno:> essas 
tradições quo vêm desde os tempos colo· 
niaes, citadas pelo Sr. Deputado Cassiano do 
Nascimento, fazendo-se a. eleição para inten· 
dentes municipaes. 
. ~ão se pôde cornprehender como, por um 
acto do Congresso, se suspendam por algum 
tempo os direitos do cidadão, votei contra o 
votarei ainda contra o acto inconstitucional 
de se entregar ao Prefeito o governo abso
luto do Districto. 

0 SR, MOREIRA ALVES-V. Ex. está bem 
cumprindo o é eu dever. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Tambem 
nós estamos bem cumprindo o nosso. 

O SR. SÃ FREIRE-Eu nunca julgarh que 
cumpriria bem o meu dever si apresentasse 
um projecto restringindo a liberdade ao 
povo do Rio Grande do Sul, para attender 
aos clamores de quem quer que seja. 

0 SR. CA8SIANO DO NASCIMENTO- E' pro• 
ciso provar que o projecto viola a liberdade 
do cidadão. 

Eu não comprehendo isto: ou esta auto· 
nomia existe e a Constituiç.ão a respeita e 

O SR. SÃ FREIRE- Provavelmente estou 
errado. V. Ex. é que tem razf(o ; mas on-
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tendo que a res&ricção da liberdade de um gresso agora quer dar aquil!o que elle não 
povo não póde ser bem acceita por esse pediu, nem solicitou, deprimindo dest'arta 
mesmo povo. a população desta Capital~ 

0 SR. CASSIANO DO NASOilliEN'l'O- 0 povo 0 SR. MOREIRA ALVES-E O Dr. PasSoS 
anda muito satisfeito. não pôde prestar os seus serviços com o Con

O SR. SA FREIRE- Quando o Sr. Campos 
Salles annullou a eleição municipal, toda a 
imprensa levantou vivas enthusiasticos ao 
acto do Sr. Campos Salles, destacando·se 
della apenas um jornal, que discutiu a 
questão sob o ponto de vista constitucional. 

Mas, hoje, V.Ex. vê ao contrario, si V. Ex. 
se inspira na impr·ensa. .. , 

0 SR. CASSIANO DO NASCiliiENTO --Eu não 
fallei em imprensa, foi V. Ex. quem fallou. 

selho Municipal ~ 
0 SR. SA FREIRE-Perfeitamente. bem 

V. Ex. sabe que eu trouxe o exemplo de São 
Paulo para mostrar que isto se pocl.ia fazer 
aqui. 

O SR. AzEVEDO MARQUES_:_ Faço questão 
dnste aparte; o projecto não significa que o 
Conselho Municipal D· se eleger perturbe o 
Dr. Passos na sua administração; os seus 
intuitos são differentes. 

O SR. SA FREIRE-Quaes são~ O SR. SA FREIRE- Mas a imprensa tra· 
duz ás vezes a opinião popular. 0 SR. AZEVEDO MARQUES- V, Ex. saberá 

0 SR. CASSIANO DO NASCilliENTO - Quasi opportunamente. 
sempre é opinião dos redactores dejornaes, o SR. SA FREIRE_ o facto é este: si 0 
que nem sempre é opinião popular· Conselho Municipal não perturba a adminis-

0 SR. SA FREIRE -Eu desejava ar·dente· tração do Dr. Passos .•. 
mente que V. Ex. trouxesse esta affirmação. 
Por conseguinte, o acto dictatorial do Sr. 
Campos Salles teve a opinião dc1 imprensa. 
Respeitavel ou não, o certo é que essa opi
nião que trouxe em auxilio do acto do Sr. 
Campos Salles de nada valeu, porque o facto 
é que no Congresso não teve defesa e, si 
V. Ex. não acceita a defesa da imprensa, 
segue-se que ello não teve defesa alguma. 

O SR. MoREIRA ALVES- Mesmo porque a 
imprensa era . paga pelo Thesouro ; todo 
:mundo sabe disto. 

0 SR. SA FREIRE- 0 facto é que nós 
vimos que a imprensa tambem reagiu contra 
a iniciativa do digno representante do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. MoREIRA ALVES- Por outros mo· 
tivos, não por amor ao povo. A attitude do 
JM·nal do Comme1·cio traz algumtt cousa no 
seu bojo. 

O SR. SA FREIRE-Posso affirmar que os 
artigos do Jo1·nal são excellentes. (Tr-oca'm-se 
alguns apar-tes.) Todo o mundo sabe que, 
quando o Dr. Passos foi nomeado Prefeito 
do Districto li'oderal, os seus poderes dictato
riaes, na pbrase do Sr. Cassiano do Nas
cimento, só permaneciam até 28 de junho; 
mas, si elle acceitou o mandato de Prefeito, 
cargo em que tem prestado os mais relevan
tes serviços, não me canço em ropetü·, si 
elle acceitou com taes podet·es, certo foi 
na supposição de que estes poderes termi
na,riam agura e que elle ia funccionar com 
o Conselho Municipal. 

Si elle assumiu o governo do Município 
nestas condiçõo::l, por que motivo o Con· 

0 SR. ANIZIO. DE ABREU - Affirmo o con,
trario. Uma das vant.:tgens é concentrar nas 
mãos do Prefeito a unidade do poder. 

O SR. SA FREIRE- Já tive occasião, desta 
tribuna, de demonstrar, com a estatística que 
trouxe, que todos os actos que atacavam, que 
prejudicavam o interesse público tinham 
sido endossados pelo Senado da Republica, 
tendo sido oppostos vetos pelos Prefeito. 
Que erct o Senado da Republica o principal 
responsavel desses contractos e concessões 
que prejudicaram a Capital da Republica .•• 

0 SR. PAULA RAMOS-Esta opinião é con· 
tra V. Ex. Si o Senado rejeitou os vetos do 
Prefeito, ipso facto approvou os actos do Con
selho Municipal. Portanto, os actos do Con
selho Municipal são nocivos a esta Capital. 

O SR. SA.' FREIRE-Não venho defender os 
actos do Conselho Municipal. O que digo é 
que o Senado dc:t Republicc:t endossava esses 
actos, que declarava bons, e nestas condições 
perturbava a marcha da administração mu
nicipal. Si assim é, o Senado da Republica 
é anarchizador, e como tal deve desappare· 
cor. Esta é a conclusão. 

Si nós demonstrarmos no Parlamento 
que os consBlhos locaes, qu'e as represen
tações do povo, que a eleição emflm consti
tuem um prejuízo publico, nós devemos aca
bar com a Republica. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS-Censuremos O Se
nado. 

O SR. SA' FREIRE-Censuremos o Senado ! 
Ma~ V. Ex. acho, que o Senado só mereça 
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censura e que a população da Capital Fe- dato; procurei cumprir o meu dever de re
doral não deve reclamar pelos seus direitos? presentante deste Dlstricto, e devo dizer á 

Sr. Presidegte, cu não posso conGinuar, . Camara dos Deputados que, cmquanto tiver 
vh;to estar finda a hora; penso ter demons- força, emquanto me for possível, hei de de
trado cabalmente qüe 0 projecto nã.o deve fender os direitos dos cidadãos que me ele
ser approvado. geram, hei de defender o direito ao voto, o 

direito de representação do Districto Federal, 
Não podendo demorar-me mais tempo m~ 0 Conselho da Intendencia, hoi de, Sr. Presi 

tribuna, e tencionando voltar, della me utí- dent~~. procurar garan&ir a autol)omia do 
lizarei Dl;l. 2a o 3" discussões, porque ê pro- minha terra, defendendo-a em todos os ter
vavel que tenha de apresentar um substi- renos, porque penso a.ssimcumprir o dever de 
tutivo ao projecto, e.3tabelecendo as provi· representante do povo, respeitando em prj
deilcias que dão direito á Capital da Repu- meiro logar o que determina a Constituição 

· blica a se governar. da Republica. (llfuito bem; muito bem. O 
Não sei si des9mpenhei bem o meu man- m·ador é comprirnentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 1903 

(Vide pag· .• 138 do 2o vofume) 

O Sr. Cornelio ela Fonseca
Sr. Presidente, todas as vezes que o projecto 
n. 146 A, de 1901, -tem vindo <í discussão 
nesta Casa, eu, o mais humilde de seus ora
dores (não apoiados), tenho-me opposto a elle, 
'isto porque entendo que olle, uma vez con
vertido em lei, irá ferir a classe de que nem 
\ O menos no mesmo projecto se falia. 

Quero me referir á classe dos lavradores, 
. e, Sr, Presidente, si bem que não estivesse 
preparado para mais uma vez fazer combu.te 
forte contra este projecto, po1•que o considero 
prejudicial á classe a que pertenço, ani
mei-me a assim mesmo a vir á tribuna 
pel:1 te1•ceira vez levantar s0Lemne protesto 
J;:Ontra semelhante projecto, que será mais 
um mal á classe que actualmente, mais do 
que nunca, precisa ser amparada, visto que 
~!:l acha agonizante ha muito tempo. 
, Sr. Presidente, quando pediu a palavra 
() meu distincto collega representante da 
Bahia, pensei que S. Ex. vinha á tribuna 
fazer côro commigo, porque S. Ex. é um dos 
'grandes lutadores desta Casa em prol dessa 
.(llasse desvalida; entretaiHo, qual não foi a 
rminha grande surpresa: o meu distincto co l
lega, este f01•te batalhador, requereu apenas 
para que seja ouvida a Commissão de AgricLtl
t.ura, subre as emendas somonte,dizendo quo 
a Commíssão de Agricultura estava de ac
cordo com o projecto. 

Qual não podia. ser a minha magoa, eu, 
que me honr.:> de pertencer á classe agrí
cola o qwil, representando por tres legisla
turas o. meu Estado, tenho sempl'e procurado 
defendei-o da fó1•ma por que posso, mas não 
deixando de fazer protesto contra tudo aquillo 
que faz augmentm• a sua afflicção. 

Senti bastante, Sr. Presidente, que o 
meu digno collega, aquelle que tantas vezes 
tem estado a meu lado pugnando pelos in
teresses dessa classe desvalida, hoje se afas
tasse de mim, para declarar em nome dessa 
Commissão a que elle pertence, que o pro
jacto deve ser approvado como está. 

Sr. Presideme, não venho fazer um dis
curso; venho apenas mais uma vez levantal' 
um protesto, venho mais uma vez declar-ar 
desta tribuna aos meus collegas de classe 
que eu não acarretarei com a responsabi
lidade dos males futuros, quando e~te pro
jecto for convertido em lei e posto em 
execução. 

Venho, senhores, dizer ao eleitorado que 
me mandou aqui, dizer á N<~ção Brazileil>a: 
esta lei aproveita sómente a alguns nego
ciantes sem capitaes e, promulgad:.; , ha de 
constituir um dos maiores flagRllos para a 
classe unica que póde fazer negociações 
com os denominados-armazens geraes. 

Sr. Presidente, quando aqui analysei e 
apreciei o projecto em discussão, seu digno 
signatario, o muito distincto Sr. Dr. Sev-
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zedello Cot•rêa., veiu á tribunt~ para se oppôr 
á argumentação que tinha formulado contra 
a obt·a por S. Ex. feita. 

Mas eu, que presto religiosa attenção ás 
discussões abertas nesta Casa, principal
mente áquellas que . me interessam parti
cularmente, acompanhei o discmso doS. Ex., 
apa1•teando-o nos logares em que a argumen
tação de ·s. Ex. me parecia improcedente, 
contra factos da nossa vida commercial e 
algumas vezes contra o direito. 

E' preciso dizer, Sr. Pre:>idente, que me 
opponho ao projecto pel1~ fórml\ pol' que 
está organizado, e peincipalmente contra. o 
titulo 1oMmnt, já não acceitando esse nome 
e já o considerando sem valor, apezar de 
representar mercadorias. 

S. Ex., que não se quiz dar: por conven
cido, fez publicat• no dia seguinte um re
sumo do seu discurso e assim deixaram de 
apparece1• os meus apartes, que feriam de 
frtmte sua argumentação. . 

Voltando á tribuna, pedi a S. Ex. qne 
trouxesse 0 seu discurso publicado na in
tegra ; S. Ex. prometteu, mas não cumpriu 
a sua promessa e ficaram completamonLe 
ignorados os apartes que annullaram a sua 
argumentação ; porque é preciso antes de 
tu",o notar que S. Ex. justificara este pro
jacto mais como uma noviJ.ade no Br·azil. 

Parecia-me que S .Ex. não refl~ctira sobro 
suas consequencias, só elogiando as boas van
tagens que a lei dos armazens geraes tinha 
dado no edtrangeiro. 

Não acceit:li, como não acceito, a deoonü
nação dada por S. Ex. ao titulo que devoi'á 
ser emittido em vietude do <trt. 15 deste pro
jacto. S. Ex., creando um titulo de credito 
para o deposito das mercadorias, pedia á 
Camara que lhe désse a denominação de war
mnts, nome que tem na Inglaterra esse ti
tulo de negociação. 

Oppunha-me, Sr. Presidente, porque não 
temos necessiJ.ade ,_e tomar palavras om· 
prestadas (apoiados) e mais porque a fórma 
do negociação na Inglaterra o outros logares 
da Europa, por meio de dopositos, não pôde 
ser a que devoremos ter no Brazil; aqm o 
negocio será sómente com os infelizes lavra· 
dores, que só teem presentes d ,sta natureza, 
e não sei si lá a fôrma é a me~ma dada no 
p~·ojecto, 

pa1•a assim fo1•mar um grande capital Bm 
poucos annos, si eiU poucos mezes o desen
gano não apparecer. 

E' negociar sem capital, é negociar só· 
mente com uma autorização. 

Ainda não se tinha descoberto no Brazil 
um meio do ganhar facilmente muito di· 
nltoiro; appa.receLt o projocto n. 146 A, de 
l 90 I, para crear esta forma de adquirir for
tuna com pouco trabalho. Realmente, o ar· 
mazenario ou o deposítarío da mercadoria 
não se levanh da su<.t cadeira, no deposito; 
o maior serviço que elle fará é o de assi
gnar o termo de doposito de sua respon
sa:bili-lade, recebendo. com missão como 
ag,]nte de negocio, e dinheiro como deposi
t:wío da mercadoria. 

Poderia, St•, PresidentJ, incorrer em cen
sura. por estar defendendo com tanta cora
gem interesses da cln.sse a. que pertenço, 
oppondo-me a um projecto quo muitos julgam 
salvador. Sujeito-me ás consequencin,s da cen
sura visto como minha crença ó que este pro
.iecto converti.do om lei, traL'á um mal ; os 
seus defen3ores só allegn.m as vn.nt 1gens no 
estrangeiro, não querendo saber si lá é só· 
mente a classe dos agricultores que terá 
necessidade de negociar com esses armazens, 
e devendo S[l,hcr que lá ess::t classe será a que 
menor numero de transações fará. 

E necessariamente foi poc• essa razão que 
no art.l3, si bem me recordo, se estabeleceu 
a, jurisdicção commercial para. esses arma; 
zens, quando em tal forma de negociação 
caberia melhor a .iurisdicção civel ; nos 
depositas não se faz troca propriamente 
dita, o titulo é, pela forma por que é 
emitticlo,_um favor, negociai' sem capital. 
E' um modo de pens:H sujeito á censura. 

Qual será o negochnte que, tendo suas 
meroadori::ts om S'lUS es·tabelecimentos, por 
neceôsida !o do cu.pital fm·á remover es::laS 
mercador-ias para o local do deposito geral, 
parct adquii·ir a motacle ·ou terça parte do 
valor dollas ? 

Não será este um meio do dae a conhecer 
a seus crcclo1•es o Sélu máo esbdo de ne-
gocio? · 

Não se sujeitará ao descredito, vendendo 
assim mercadorias que comprou em con· 
fiançtt ? 

Aqui, Sr. Presidente, inventou-se o meio 
de ganhar dinheiro sem capital e ao dono do 
armazem geral, a quem basta ter uma, casa 
capaz de accommodar uma porção de mc;ca
doria.s, b :.sta que o Minist1•o da Fazenda lhe 
dê consenso para fazer o deposito, qu:) tenha 
granue porção de titulos impressos, que to
nha necessitados, ou antes agricultores cren
tes, confiantes em bons resultados, que sem 
:reflexão levom SIJa l+J.erç:~qqria a deposito, 

Isto re1)0lle formalmente a negociação 
entre commerciantes e o dono c~e armazens 
geraes. 

Sendo assim, e devendo o commerciante 
zelar sua r,1putação, não queren ~o. além de 
tudo, tornar patente a sua fraqueza, certa· 
ment) não levará suas mel'cadorias aos ar·. 
mazens geraes, para receber a metade ou 
dons terços do sou valor e com esse capitall 
fazer pequenos pagamentos. 
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E' sabido que, em gcra.l, o negociante não 
negocia com o seu dinheiro c, ~im, com o 
credito. 

O negociante que depositar suas mercado
rias no armazem geral ficará tido como 
homem falto de recursos,ficarásuspcHo pa.ra 
n.qualles com quem tenha negociado o queira 
contrahir novos negocias. 

E, afastada a classe em favo!' d'l. qu:.tl pa
rece ter sido feito o projocto de lei, qual 
será a pessoa jurídica ou particular que 
quoil'a fazer negocio com esses armazens 
gor•aes 1 

Só resta a clas~e dos lavradores e indus
triaes Oll o:; novos syndicatos, si cheg~trcm 
a re:1lizar nagocios, do que duvido ; elles são 
pobres, sem meios de vida, não passarão de 
simples associações. 

Si o projccto manda que, feito o deposito 
da mercador·ü1, por um accordo entre o de
}lositante o o depositaria, receba aquolle o 
valor que o d 1positario tiver arbitrado pela 
mercadoria tr<tzida a deposito, em titulo do
nominado - tVCtíTlmt -, é com esse papel 
que o dopositl.j,nte tem de ficar repre;,en
tando sua mercadoria. 

E que valor pôde ter e3se titulo para ope
rações de credito, attendondo-so, princip~~l
mento, á nattu•eza do certas merca.dorias, 
por exemplo: assucar, que é detorioravel? 
Julgo ser sem prvvoito algum es.;a fôrma lie 
negociar. Tonuo em vista. não sacrificar a 
mercadoria, peiorará de condição. 

Além de tudo, o tvarrant é o titnlo pago, 
na classificação dos preferentes, ení ultimo 
logar; não obsta.nto estabelec3r o projilcto 
que elle será pago pt•ecipua.mente, perde 
essa qualidade, quando no m•-,smo projecto 
se classificam as preferencias. 

Sr. Presidente, si a lavoura. está agoni
zante ; si a lavoura não tem recur3os ; si a 
lavou1•a do c:tfé está. vendendo, por preço 
baratíssimo, a sua mercadJria e o lavralor 
da. canna. de assuc:u• da mesma. fórma, como 
é que sa poderá ~ujeital-a á vontade do um 
dono do armazem geral, pa.ra ser o arbitro 
do valor da sua mercadoria ? 

Digo ar!titro, porque olle não está sujeito 
aos perigos, tom todas as vantagens ; não é 
obrigado a receber o depo;;ito pGr valor corto 
e tem autorização, pot• uma lei, para emittir 
um papel, que o depositante entende que 

recebe, de voUa, o seu titulo emittido, i.;to é, 
não a propria mercadol'ia, si, porventura., 
não a ttver, mas outra igual. 

A su:.t respons ·.bilidade limita-se á de um 
depositaria publico qualquer e assim mos
mo com a. va.nt:.tgem já dita do apresentar 
outr·a mercadoria. Em vir·tude deste pro
jecto, no foro, gmnde.> questões se poJcriio 
levantar, pol'yue não sei si, como está aqui 
organizado, o dono do a.rmazens gera2s po
derá ficar incluído na classe dos depositario:l 
pul!licos e,por conseguinte, com a respon
s::tb.lidadc o penas imposbs áquolles. 

Tenho minhas duvi<:hs ou, a.ntes-prosumo 
que elle ficaria. considet•a.do como um depo
sit:trio particuLw o, nestas condiçõJs, com 
outra.s vantagens, podendo, si não for um 
homem de boa fé, commettor grandes fa.l ta.s. 

Sr. Presidente, si ou conlinual' a fazel' 
a analyso desse projecto, terei do incommo
dar lJastan to a. Camam. Já em 2• di:;
cu$são abusei d:.\ paciencia dos meus ool· 
log:ts (nao apoiados) ana.lysando todos os at•
tigos, á proporção quo clles iam sendo sub
mettidos á discusaão, mostrando ns r:tzõ. s 
da minha. convic(;ão, mosLr:tndo quo os 
lavra.dores não poderão acceitar essa lei. 

E, porta.nto, hoje, em hora já bastante 
adt>ntada, devo restringir minhas observa
ções aos pontos que julgo mais perigosos. 

Tenho grande confiança nos col1cga.s, es
poro que a r·otlcxão d:uá bom resultado, 
ba.stando atten .. ler-so principalmente a. que 
a apregoada fama dos tvo?'?"ant,,· no estran
geiro não pôde ter en '.ro nós acolhimento, 
attentas as differentes condiçõos de vida 
commerchl e a.gricola.. 

E' preciso não acooitn.rmos tudo quanto 
no cstrangeii'O. so prat,ica, maxime q ua.ndo 
se tl'aü.i de ir em soccorro de uma cla.sse, 
que precisa. do prompto auxilio e não do ex
perimentações. De»Ci.e 18:.17. mesmo :.tntes, fui 
facultada a emissão de wo.rnmts ; por que 
não sa tom mado deste romedio '? 

Nem o commerclo nem a lavoura o quiz ! 
Este projJêtJ só t'3m oppJsição pot• mim 

feita; a.lguns collogas lhe oífereceram emen
das, mas, a meu ver, elle não pôde ser 
cmenJ.ado, tal a sua organização. Sei que do 
nadn. vale minha. opposiçã'J, minha opinião. 

VozEs- Não apoiado : muito valiosa.. 
mui LO lhe póde Sei'Vir, não obst.an;o ter do 0 SR. CoRNELIO DA FONSECA- DJUS ... 
desilludir-se quando tiver de dispol' desse 0 SR. Bmcro FILHO_ Eu combati alguns 
J apel denominado-warront. A mercadoria. ·a.rtio"OS. 
depositada é a garantia do tcan·ant ; o depo-
sita.rio não é obrigado a pagar do seu bolso O SR. CoRNELIO DA FoNSECA·- ... tios meus 
ao portador desse titulo sou valor, si a mo·, .. tlistinctos collegas, os Sr:;. Bricio Filho e 
cauoria. não dJr, quando vendida em leilão.! Affonso Costa, falla.t\lm sobre alguns ar· 

Vou mostrar, como já o fiz em otHra occa- tigos, apresentando cmenJ.:.ts. 
sião, que a. responsabilidade unic:1. do depo- SS. EEx .. apresent:mtm oss:.ts emendas e 
sitario é apresentar a mm·cadol'ia., quando sendo el!as a a.lguns artigos do pro,j<JctD, cou-
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sideram que os demn.is artigos são aproveita
veis, no quo se enganam, porque o projecto 
obedece a um systema. Já tenho dito que a 
idéa de armazens de deposito não é má; pre
judicial é a fôrma por que se fez. 

Oppuz-me a todo o projecto, pelas grandes 
desvantagens que delle resultam. 

O nobre Deputado, que me honrou com o 
seu aparte, offereceu umn, emenda mui to 
justa com relação - si bem me recordo - á 
responsabilidade pela entrega da merca
doria em especie, mas eu já vi a emenda 
de V. Ex., com parecur contrario, o bas
tante admirado fiquei, porque não se pôde 
ferir as regras de direito, organizando uma 
lei. 

Não ha legislação em paiz nenhum que 
autorize o depositaria n, entregar mercado
ria que não a mesma que recebeu. Não ha. 
Conheço diversas legislações de alguns paizes 
estrangeiros, mas em nenhuma encontrei 
ainda a faculdade dada ao depositaria de en
tregar mercadoria diversa da que recebeu 
em deposito. No emtanto, a emenda do H
lustre Deputado tem parecer contrario. 

Nada mais justo do que obrigar o deposi
taria a entregar a mercadoria em especie. 
E' isto o que está consagrado em direito, e 
uma confirmação para minha opposição é 
que até essas emendas, que podiam salvar 
os depositantes de grandes males, foram re
cusadas. 

A emenda otrerecida pelo meu nobre col· 
lega de bancada favorece a minha argu
mentação .• O parecet' em contrario dado á 
emenda mostrou que se considera esse pro
jecto uma lei excapclonal, que, nem mesmo 
ferindo as disposições jurídicas, devia ser 
emendado. 

Sr. Presidente, fallei basti1nte tempo na 
segunda discussão com relação ao valor 
do titulo que se denomina wan·ant, e ainda 
hoje direi que, pela fôrma por que está esta
belecido no art. 15 desta lei, elle é antes 
uma brincadeira, um engano; é, como disse, 
um papel sem valor nenhum, não um titulo 
serio e digno de uma legislação. 

Entregar ao depositante de uma merca
dorià um titulo que só póde ser recebido á 
vontade, para o qual não ha outra garantia 
sinão o objJcto em deposito, objecto que 
está sujeito á deterioração e diminuição 
de valor, titulo cuja origem lhe diminue, 
em regra, completamente o valor, é uma 
iniquidade; e, entretanto, Sr. Presidente, é 
isto o que se offerece ao lavrador agoni
zante. 

Aquelle que, não querendo sacrificar a sua 
mercadoria á vontade do comprador, ao 
conluio do commercio e outros inconve
nientes, procura melhor tempo para essa 

negociação, vem afinal a ter maior pro
juizo. 

Elle deposita eafé, assucar, diga-se por 
tres mezes; essa porção de assucar pôde 
valer I :000$, valor nominal na occasião ; 
mas o depositaria, que quer estar sempre 
garantido, offerece ao depositante dous ter
ços; recebe o lavrador o titulo, que suppõe 
negociavel, como si dinheiro fosse, e assim 
não succede, ha de negociai-o com desconto, 
naturalmente os bancos não o querem, po
dendo mesmo fazer bom negocio e, com a 
mercadoria prosa, o depositante ficará, em 
peior condição. 

Além disto, havendo muitos depositos 
por certo tempo, nessa época de vencimento, 
a abundancia de mercadoria trará a baixa, si 
não houver procura. 

Si me quizereni fazer justiça, verão que 
sou incapaz de vir fazer opposição a uma 
lei que traga vantagens para a lavoura, 
eu que, sempre, nesta Casa tenho defendido 
seus direitos, e muito menos que seja levado 
por um outr.) motivo a fazer opposição 
ao que, a juizo de muitos, é considerado 
bom, e peço licença para dizer: que só os 
que lutam pela vida, sabendo como se fazem 
estes negoCias com os lavradores, pódem 
bem ajuizar do que lhes póde fazer mal. 

Para prova de que esse titulo, quando 
mesmo fosse negociavel, teria recusa, basta 
lembrar que elle, pelo pi•ojecto, quando se 
trata das preferencias, é o ultimo na clas
sificação. 

E vejam-se os arts. 25 o 26 do projecto, 
cujas disposições fazem a desvalorização do 
titulo. Si o portaclor do titulo não fie•.\ pago 
(art. 25), tem acção contra os endossadores. 
Estas palavras foram escriptas com bons de
sejos, mas seu effeito é contrario. Ter um 
titulo para ficar sujeito a demandas, só com
prado muito b<:~rato. A Fazenda Nacional, 
o leiloeiro, o dono do armazem, todos estes 
são preferentes. 

Si a mercadoria exposta ao leilão for ven
dida por um preço muito baixo, o dono do 
titulo ficará com elle como um papel para 
briga. E que bom titulo, quo medida salva
dora ! Só a lavoura tem desses presentes. 

Como é que se apresenta um projecto para 
ser convertido em lei, quando esse projecto 
podo sujeitar o depositante da mercadoria, 
aquelle que qualifiquei de affiicto e de per
seguido- o lavrador- a, em vez de lucrar 
de melhorar de sorte, de augmentar o seu 
peculio, ter na occasião precisa o maior 
prejuízo e até a anniquilar-se ~ I E como é 
que eu, lavrador, eu, que conheço alguma 
cousa das t.ransacções commerciaes, ou, que 
fui advogado de casas commerciaes por 
muitos annos, eu, que conheço os modos 
de negociação, poderia deixar de levantar 
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um protesto sério e firme contra um pro
jecto que, convel'tido em lei, terá de ser a 
causa de grandes males, a causa dos maio
res males para a classe a que pertenço, a 
classe agrícola~ 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA- Mas O la
vrador é obrigado a ir sempre ao deposito~ 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA·-Não é obri
gado, mas ... 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA - Si não é 
obrigado, fica-lhe a faculdade de escolher 
entre o correspondente e o armazem. 

0 SR. CORNELIO DA FONSECA-Desculpe o 
meu distincto collega; não ha obrigação. 
Para que fim se legísla ~ Legisla-se sempre 
tendo em vista a utilidade publica, e jâ 
mostrei que o negocio de depo5ito não se 
pôde fazer sinão em más condições, e será de 
lavrador com commerciante e não de com· 
merciante a commerciante. 

0 SR. RoDRIGUES SALDANIIA-D.ei O aparte 
porque no Estado 4e V. Ex. as queixas con
tra os correspondentes eram geraes. Sendo 
f<tcultativa a entrega, é sempre melhor. 

O SR. CoRNEr,ro DA.FONSEOA-0 aparte de 
V. Ex. vem reduzir-se a isto: não sendo o 
lavrador obrigado a depositar, pode1•á deixar 
de fazel-o. Mas, si et1 confesso que elle, por
que necessita, porque está em des~:~spero, 
p1•efere o meio melhor de negociar sua 
mercadoria, como é que não irá procurar 
aquelle que se lhe aponta como favoravel, o 
armazem geral? ! A obrigação vem da ne
cessidade: a lavoura no Estado. do nobre 
Deputado acha-se na mesma sítuação da la
voura no meu Estado, no do Rio de Janeiro, 
no de S. Paulo, no de Minas e em todos os 
outros. 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA-Mas o mal 
não é só este. 

O SR. CàltNELIO DA FoNSECA-E' verdade, 
ma8 tiwbtt·se agora deste. V. Jí;x. vê ClUO si 
o lavrador não é prop1•hmento obl'igad.o, 
ello tom a coacç<ão da necessiliade ; e irá en
contrar-se cora uma lei que abriu a porte~ ao 
maior mal. 

Sr. Presidente, não sou amigo dos grandes 
favores directos do Governo. 

Lembrei pol' um substitutivo, que IJão 
teve a honra de ser acceito, o modo de, com 
os armazens geraes, se negociar pol' outr~J, 
fórma, mas não com warrants, com esse 
titulo de nennum valor; nem por um melo 
que, longe de melhorar a sorte dos que Pl'0· 
cisam, viesse tra,:~;er as maiores afflicções. 

Quando comecei a fallar, disse que não 
vinha fazer um discurso ; de facto não estou 
fazendo um discul'so, estou levantf!Jndo um 

Vol.-l~ 

protesto ; estou faliando para o paiz, estou 
dizendo que esta lei ba de occasionar o maior 
dos male~ á classe dos lavradores, e Deus 
permitta que eu seja o unico enganado. De
sejaria muHo que esta lei produzísse e:ffeitos 
maravilhosos para a classe dos lavradores, 
porque vejo que a Nação, que aufere grandes 
rendas dessa classe poderosa, não deve con
sentir naquillo que lhe puder occasionar ma
les, devendo por isso ser combatido por nós, 
representantes da Nação, os projectos perigo
sos quo, como este, são apparentemente bons. 

Quero sm• o unico enganado ; mas, si 
assim não succeder, desejo que fique nos 
Annaes do Congresso escripto que levantei 
um protesto contra uma lei que vao ferir a 
laboriosa classe dos lavradores. 

Vou terminar, chamando a attenção da 
Camara para dous pontos: em primeiro lo
gar, é que este projecto não foi á Commis~ão 
do Legislação e foi á Commissão de Ol'ça
mento. Mas que relação tem este projocto 
com as ma terias que incumbem á Commissão 
de Orçamento~ Eu pertenço ha tres annos a 
essa Commissão, e si por ventura estivesse 
presente quando este projecto lá chegou, o 
meu protesto partiria dalli, começando pela 
incompetencia da Commissão. 

Em segundo logar, que este projecto dare~ 
uma lei voxatoria. Si este projecto tivesse 
ido á Commissão de Legislação, é pos~ivel 
que alguns de seus membros tivessem lem
brado que a lei que deUe nascesse seria uma 
lei prejudicial á classe dos lavradores. Ma;; 
isto esUt passado, e até a Commissão de Or
çamento deu parecer sobre as emendas. 

Ha poucos minutos,referindo-me ao illustre 
collega Dr. Bricio Filho, eu disse que as suas 
emendas tinham tido má sorte e trouxe p<~r<~ 
amostra a que fe referia ás mercadorias 
deposHadas. S. Ex., apezar do não ser for
mado em dil'eito, achou quo não ora razoavcl 
quo o dopositario recebesse a merc.adof'ia., 
apezar de primeira qualidade, por oxemDio, 
assucar, e enti·ogüSse assncar de segunda 
qualidade. S. Ex. não sondo form:do em dl· 
roito oJl"ereceu emendtt obrigttndo o dcpoú
tal"io a entregar a mesmtt mercadoria, ga
rantindo assim o depositante, isto .é,. sujei
tando a dísposição á regra geral em di roi to 
estabelecido para o caso. 

Eu não sei, peraiJte o .direito, onde se po
deria chegar facultando ao depositaria o 
podor de entregar outrq. IIJ.e~·cad.oria qne 
não aquella r,ecebidq. em deposito, principal
mente- depositario nas condições dos donos de 
armazens de depositoo 

Nos ter:n:tos ae d.~positos se declara: que 
fulano (o depositaria) NCebeu o objecto tal, 
para tal fim depositado. . 

A l'esponsabilidade na entrega é do mes
mo objecto, qu~ndo elle é de certa. natureza, 

a 
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productos da lavoura, por exemplo, si a 
deterioração dessa mercadoria se der, o de
positaria poderá requerer providencias, prin
cipalmente si for judicial. 

São obrigações do depositario, porque elle 
não tem sómente favores. 

E, Sr. Presidente, desde que até as emen
das, que podiam tornar um pouco menos 

prejudicial este projecto, foram desprezadas, 
eu continuo dizendo :- Este projecto é muito 
feliz; eu e outros oppositores fomos infelizes 
em nossas opposições, mas .resta-nos, senho
res, sómente um prazer-nos oppuzemos a 
uma lei que, posta em execução,será preju
dicialíssima á classe dos lavradores. 

Tenho concluído. (lvluito bem; mt!ito bem. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO·DE 16 DE JULHO DE 19,)3 

Vide pag. 258 do So V?lume 

O Sr. Bueno de Paiva- Per
mitta V. Ex., Sr. Presidente, e tolere a Ca
mara que eu não deixe passar em silencio o 
projecto, cuja 3a discussão acaba de ser an
nunciada e que transitou sem debate pelos 
dous primeiros turnos regimentaes. 

Não ê pretenção minha, sahindo do silencio 
em que me tenho mantido nesta Casa, silen
cio aconselhado pelo reconhecimento proprio 
de minha incompetencía, ( ntio apoiados ge
raes) trazer esclarecimentos ou ídéas novas 
n.os espíritos cultos de meus dignos collegas, 
mas apenas chamar-lhes a attenção para a 
magnitude do a~sumpto sobre que temos de 
resolver, e ao mesmo tempo prestar uma 
homenagem ao illustre autor do projecto, 
um dos mais bellos talentos que teem passado 
por esta Casa. 

Infelizmente, Sr. Presidente, para mim, 
para a Camara dos Deputados e para o paíz, 
S. Ex. ainda não veiu traze1•-nos, na pre
sente legislatum, a collaboração de suas 
luzes ..• 

mais vitaes no momento actual do que as 
questões marítimas. Ellas preoccupam todo 
o universo civilizado. Todas as nações agi
tam-n'as e procuram resolvektsi e o mar, 
que não ha muitos seculos era considerado o 
limite extremo do mundo e um embaraço 
pam o progredir da civilísação, transformou
se hoje, graças ao cabedal enorme de :lonhe· 
cimentos accumulados no succeder dos tem
pos, nesse "Vasto scenario em que se desen
rola a colossal contenda dos povos, lutando 
pela conquista da hegemonia commer0ial do 
mundo. 

Ainda no começo do seculo findo, as nações 
poderiam viver isoladas, su pprindo-se com os 
seus proprios recursos. Hoje, não: p1•ecisam 
sahir de· suas fronteiras e ir procurar bem 
longe, através dos mares e dJs oceanos, no
vos mercados, novos centros consumidores 
para o excesso de sua producção, e ta.mbem 
buscar lá fóra materias primas- que o seu 
solo não lhes fornece, e de que carecem 
para alimentar as suas industrias, cada vez 

o SR. Tnol\IAZ CAVALCANTI_ E' boa esta mais numerosas, de ditt para dia mais aper· 
feiçoadas. 

prophecia. E' por isso que vemos em todos os recan-
0 SR. BUENO DE PArvA ••. e em vez de tos do mundo, através de todos os mares, 

termos neste momento a ventura de ouvir desde a America atê a China, desde o Atlan
a sua palavra eloquente a enthusiasmar-nos tico até o :Pacifico, o pavilhão de todas as 
no grande empenho da reorganização da nações desfraldado em navios mercantes, 
marinha mercante nacional, vejo-me na portadores ao longe dos productos da patria, 
temerosa contingencia de vil•, como relato1• como prova segura de sua vitalidade e. ri
que fui do parecer, invocar o concurso da queza. 
Camara, para o estudo do magno e patriotico E para essa luta commercial, fim quasi 
problema. unico das contendas internacionaes moder· 

Sim, Sr. Presidente, posso affirmar, repe- nas, todas as nações, mesmo as mais pode· 
tindo as palavras de Lockroy, o illustre ex- rosas, não cessam de aperfeiçoar de mais a 
J\Iinist:·o ch 1\b!'inlm d:.1, Fl'\n<y.\ : Não lw. mais on seus <tpptL!'Ullw;; llu combL\(o;poi:'l ellctH 
qnestõ6' uMis elevad,·~, lD,lib lrH];Jul'tautes, I bem comprohumleru qtHJ preciSMU vencer 
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para não terem a sorte destinada ás nações 
fracas,. ás nações mortas, de que falla Lord 
Salisbury, o eminente estadista inglez, aha
tiuas pelas nações vivas e fortes. 

ú SR. THOMAZ CAVALCANTI-Apoiado. 
O SR. BuENO DE PAIVA- Sr. P·resi

rterite, si todJ,S as nações assim entendem e 
assim fazem ; si todas comprehendem que 
uma bem organizada frota mercante é. um 
elemento indispensavel p:tra essa desejada 
victoria, que diremos nós, com este vas
tíssimo torritorio, divi.dido em zonas lon
gínquas, de variadas producções, que ainda 
só pelo mar podem realizar todas as suas 
communicações e permutas commerciaes ~ 

Que diremos nó3, que ainda não temos 
realizado o nosso ideal de viação interna, e 
que precisamos do mar para todas as re
lações entre o~ clilferentes Estados da 
Republica, que se estendem ao longo do nosso 
quasi interminavellittoral ~ . 

E, Sr. Presidente, não é só para fins 
commerciaes que a nossa patria precisa 
crear e manter uma mal'inha mercante; é 
tambem como forte auxiliar e reserva se
gura de nossa marinha de guerra •.. 

0 SR~ THOMAZ CAVALCANTI- Apoiado. 
0 .SR. BUENO DE PAIVA ... e como um 

elemento indispensavel para. a nossa defesa 
nacional. 

Sr. Presidente, os nossos portos estão des· 
guarnecidos, as nossas costas desprotegidaé, 
e nós, que devemos nos contar entre as na
ções ft·acas, e vemos deante de nós a.volumar
se a onda do expansionismo, que se irradia 
dessas poderosas nações de aquem e de além 
oceano, devemos nos acautelar, despertando
nos desse bel! o sonho de paz em que nos vamos 
embalando, desprevenidos e despreoccupados. 

Si a força d0s nossos orçamentos não 'nos 
permitte manter uma possante e bem appa
relhada marinha de guerra; si não pudemos 

, ter pretenções de equiparar a nossa esqua
dra ás das grandes nações da Europa e da 
America, protejamos ao menos os que se 
dedicam em nossa patria ás afanosas lides do 
mar, e cerquemos de garantias, de amparo e 
protecção a nossa marinha mercante, para 
que tenhamos nella uma prompta e prepa
rada reserva com que possamos contar nos 
momentos difficeis de nossa historia. 

St•. Presidente, ha poucos dias', quando se 
discutia, neata. Casa, o projecto de fixação de 
forças para o proximo exercício, ouvimo> a 
palavra autori~ada do illustre collega, Depu
tado pelo Ceará, que: me honra. com sua 
attenção, pedindo que o Governo e o Con· 
grosso de nosso .paiz voltassem suas vista> 
para a doficiencia de nossas forças de terra 
c mar, para a, dcsprotocção Qlll que se 

acham os nossos portos, o fallou, com grande 
patriotismo e verdade, nesse perigo oxpan
sionista, que se avoluma e nos ameaça, prin
cipalmente nesse perigo allemão, quo já se 
concretiza em artigos da imprensa de um e 
de outro lado do Atlantico. 

Houve, Sr. Presidente, um illustre collega, 
que achou menos justos esses receios do 
honrado representante do Ceará, e lem
bl·o-me tambem-que o digno Deputado por 
Pernambuco, em aparte-confirmando as re
feridas approhensões, decl.:trou igualmente 
ser um amedrontado. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não ha duvida, SOU 
um amedrontado. 

0 SR. BUENO DE PAIVA- Eu tambem 
tenho medo, Sr. Presidente, apezar de ser 
um dos primeiros a reconhecer que, nos 
Estados do Sur, os descendentes de es
trangeiros, que alli nasceram e alli vivem, 
são verdadeiros compatriotas nossos, pelo 
amor que votam á nova patria de seus paes 
e que é a sua unica e lsgitima patria, pelo 
amor á nossa nacionalidade e ás nossas in
stituições democraticas e livres ; mas deve
mos ver que não é delles que nos vem o pe
rigo, e nem é a elles que nos referimos. 
(Apoiados.) 

O nosso receio nos vem dessa desmedida 
e colossal ambição, que se alastra entre os 
povos e governos das poderosasnações (apoia
dos), cuja população já não póde conter-se 
nas limites de suas .fronteiras geogt•aphicas 
(apoiados) e cujas necessidades as impellem 
a ü• bem longe procurar novos e m:üs 
vastos ca·~pos, onde, com o excesso de sua 
população, se abram novos mercados pal'<t o 
seu commercio, novos centros de luta o do 
combate. (Apoiados.) 

O illustrado collega a que me referi lem
brou-se do que se deu com as republicas sul
africanas, e eu por minha véz lembrarei o 
que se passou com as Philippinas,com Porto 
Rico, Cuba e ainda h\\ pouco com Venezuela, 
e ante taes exemplos havemos de ficar nesta 
boa fé, nesta crença de paz e de tranquilh 
felicidade, sem nos apercebermos de que, de 
um momento para out1•o, podemos ver nossa 
soberania ameaçada e nossa independencia 
anniquilada? 

Si não podemos sm• uma nação pode· 
rosa e forte, procuremos, entretanto, ser 
menos fracos do que somos (apoiados) ; e 
si os nossos parcos orçamentos não nos 
permittem prover desde logo ás noces~idaQ.es 
de nossa marinlla de guerra. pondo-a em pé 
de igualdade com as das grandes potencias, 
protejamos ao menos a nossa marinha roer" 
cante, essa natural reserva para os mo· 
menLos difflccis da patria, ossc poderoso au-
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xiliar de nossos valorosos combatentes do 
mar. 

Disse, Sr. Presidente, ao começa1· este 
discurso, si discurso se póde chamar esta 
palestra de quem reconhece sua incompe
tencia ..• 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Não apoiado. 
Está fallando brilhant,emente. 

E' por i8so,Sr. Presidente, ante esse quadro 
que rios o:fferece o mundo moderno, que eu 
venho prestar minha homenagem ao H
lustrado autor do projecto em discussão, o 
Sr. Serzedello Corrêa, poder apanhado uma 
das necessidades mais palpitantes da nossa 
Patria, qual a de proteger e amparar a 
nossa marinha mercante nacional; e venho 
para o projecto chamar a attenção da Casa, 

O SR. BuENO DE PAIVA- .•. eu disseque- vistotet•passadosemdebatenasduasprimei~ 
devíamos olhar para o procedimento das ras discussões, cabendo-lhe a infelicidade 
grandes nações que, ricas, poderosas, <J,guel' de ser apresenta.do pela minha palavra 
l'i•las, tratavam ainda de impulsionar o obscura e fraca. (Mio apoiados geraes.) 
progresso de suas respectivas m<J,rinhas mer- O projecto trah em seus arts. 3° e 4°- e 
cantas. são estes a meu ver as suas principaes dis-

E' assim, Sr. Presidente, que os Estados posições, de isentar de impostos, não só de 
1Jndo3, quo no começo da guerra que sustou- importação como de expediente, todo o ma
t~tram contra a I-Iespanha, tinham sua es- torial necessario a construcções nava.es a 
quadr~L absolutamente desprovida de auxilia· vela ou a vapor, qualquer que seja o seu 
res, foram, acossados pela necessidade, obri- porte, desde que taes construcções sejam 
gados a. improvizar uma frota, composta de realizadas no Brazil, e de instituir premios 
navios merca.ntes, cujos serviços foram de para a empreza,, companhia ou constructor 
tãe alta importancia para a victoria alca,n- que apresentar o melhor e mais completo 
çada. typo de embarcação, construída em suas offi-

Todos sabem que serviços foram esses e cinas. 
quão decisivos foram para a. victorla da São estas as disposições do projecto: (Lê.) 
grande Republica. No antigo regimen, Sr. Presidente, a nossa 

E logo depois da guerra, Sr. Presidente, o legislação protectora dos estaleiros nacio
Congresso Federa,l ainda votou uma nova lei naes, limitava-se ao auxilio creado pelo art. 
protectora da marinha mercante americana, 36 da lei orçameutaria n. 369, de 18 de se
estabelecendo subvenções a navios de pro- tembro de 1845, que dispunha o seguinte: 
prieda.de e construcção nacionaes. « Ao proprietario brazileiro de todo o 

A França tambem, em 1902, promulgou a navio que d'ora em deant!} for con· 
lei de 10 do abril, estabelecendo diversos pre- struido, armado e equipado nos e::tta.-
mios e subvenções á marinha mercante fran- leiros nacionaes, cuja arqueação chegue 
ceza, e, assim como os Estados-Unidos e 11 ou exceda a 200 toneladas, sendo oca-
França, todas as nações procuram amparar pitão, contra-mestre e dous terços da 
o proteger as suas frotas commercia,es. marinhagem brazlleiros, será <J>bona.da a 

Foi esse empenho em desenvolver os ele- qu<J,ntia de 10$ por tonelada, por in-
mentos de força mercante de ca.cla nação que demnização dos direitos sobre as mate-
fez com que o illustre La.ckroy- que já tive rias estrangeiras empregadas na sua 
a honra de citar, dissessJ no seu bello prefa- construcção e armamento. » 
cio á recente obra de· Maurice Sarrault- Essa, disposição, que foi renovada em di-
Os problemas ela 'ma?'inha '11Wrcante- que, versas leis annuas posteriores, não produziu 
tendo visto os portos allemães, italianos, absolutamente resultado algum, sobretudo 
<tnstriacos o hungaros, admirou-se elo sua, depois que as leis do 27 do março de 1866 
acti.vidade, de seu crescimento, de scn cni· e de 25 do agosto de 1873, declarando livro 
dn,do de progresso o de seus esforços. 0 serviço de cabotagem nas costas brasileims, 

lia pOl' toda a parte a preoccupação de abriram ao commercio do mundo os portos 
Cl.perfeiçoar os machinismos, augmentando- de nossa patria e consenth•am que nelles pec 
se-lhes o numero e augmentando-se-lhes a netrassem os pavilhões estrangeiros e dahi 
fo1•ça;e em Trieste como em Hamburgo, na expellissem a incipiente marinha nacional, 
Allemanha como na Austria, na Italia como_ abatid<~. desde logo por essa esmagadora con
em toda a parte, os estaleiros sê estendem, currencià. 
crescem, tomam proporções colossaes. 'Dahi em deante nenhum outro favor, ne-

E esso movimento prodigioso, diz elle, esse nhuma outra protetlção se dispensou á nossa 
trabalho incessante,. essa febre de progresso marinha mercante, até que na Constituinte 
e de audacia, mostram o ardor com que ós Republicana, graças a uma emenda do il· 
povos da Europa, sentindo-se apertados no- lustre Deputado Dr. Baptista. da Motta, sahiu 
continente, voltam-se para o inar e se apa.i~ vencedora a idéa consubstanciada na dispo.. 
Jionam pela conquist<J, do mundo,_ · · siçãq M art. 13 paragrapho Ullico, da. Con .... 
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stituição de 24 de fevereiro, declarando que 
a navegação de cabotagem seria feita por 
navios nacionaes. 

Em consequencia dessa disposição consti
tucional, regulada pelos decretos de 11 de 
novembro de 1892 e de 2 de julho de 1896, 
operou-se visível incremento em nossa mari
nha mercante, e eu tenho aqui um livro, O 
Problema Naval, de um distincto moço, pa
trício nosso, o Sr. Arthur Dias, que nos for
nece dados que mostram o se11 desenvolvi
mento neste período : 

«De julho de 1897 a março de 1898, 
111 navios foram lançados ao ma1• com 
a bandeira TJ:·azileira, dentre os quaes 23 
foram construidos em Inglaterra e oito 
na Allemanha. Dentre aquelle numero, 
2,1 eram vapores, com tonelagem de 
11.805 e os demais eram pequeítos na
vios de vela. 

No fim desse anno a marinha mer
cante brazileira podia apresentar 388 
navios a vela, de 26.637toneladas e com 
1.630 homens de tripulação, e 212va
pores, de 70.650 toneladas e com tripu
lação de 3.816 homens, etc.» 

Mas, Sr. Presidente, o preceito constitu
cional da nacionalização da cabotagem e os 
decretos que o regulamentaram não basta
ram para amparar e proteger, como era 
preciso, a marinha mercante nacional, e a 
Liga Nàval, patriotica a8sociação a que se 
referiu o parecer sobre este projecto, em 
bem inspirado inquerito, indagou de profis
sionaes habilitados quaes as medidas comple
mentares que se faziam necessarias para tor
nar-se efficaz o preceito constitucional, no 
intuito de incrementar a marinha mercante 
nacional. 

·E quasi todos os consultados, que corre
sponderam ao patriotico appello da Liga 
Naval foram accordes em affirmar que o 
proceito constitucional precisava de medidas 
complementares para a realização do desi
deratum do legislador éonstituinte, e opi
na1'am muitos pela necessidado da creação de 
premios para os melhores typos de embar
cações quo forem construídas em estaleiros 
:i:tacionaes. 

Foi a esse tempo que o illustre Dr. Ser
zedello Corrêa offereceu á consideração da 
Camara o projecto ora em discussão. 

Já disse, Sr. . Presidonte, que não vinha 
trazer luzes ou· esclarecimentos aos meus 
dignos collegas; venho apenas pedir-lhes que 
attendendo á falta d'l competencia do relat,or 
do parecer (neTo apoiados peraes) discutam o 
projecto, corrijam-lhe os defeitos, pre-

encham-lhe as lacunas, afim de que façamos 
alguma cousa em prol de nossa marinha 
mercante, incontestavelmente um dos mais 
poderosos elementos da nossa futura gran
deza nacional. (Apoiados. Mt~ito bem.) 

Senhores, vou ter a honra de submetter á 
consideração da Camara, algumas emendas, 
que julguei necessarias para completar o 
projecto. 

Bem esperei que em segunda discussão 
pessoas compet)ntes viessem tratar do 
assumpto ; mas, em vista do silencio em 
quo vao passando o projecto, venho sub
mettel-as tt consideração da Camara, provo
cando deste modo o estudo e a opinião dos 
Srs. Deputados. 

As emendas são as seguintes: (Lê.) 
Sr. Presidente, peço desculpas a V. Ex. o 

á Camara si, p:1ra a apresentação destas 
emendas, tive de lhes occupar a preciosa at
tençã.o, mas não me parecia razoavel que 
deixassemos passar em silencio um projecto 
de tão grande importancia. 

A muitos parecerá que a outrem, mais elo 
que a mim, representante de um Estado 
central, competiaoccupar-se de tal assumpto; 
mas pondo de parte a minha incompetencia 
pessoal .•. (Não apoiados.) 

o SR. vVENOESLÁOBRAZ-V. Ex. é um dos 
mais distinctos representantes de Minas. 
(Apoiados.) 

0 SR.BUENO DEPAIVA-Agradeço a V. Ex. 
E eu, como mineiro, sinto-me bem em dis
cutil-o, pois antes de tudo sou representante 
da Nação e a mim,como a todos os meus cal
legas de bancada, não são indifferentes os 
altos problemas da nossa patria, por cujo 
engrandecimento commercial e navat nós 
tarnbem muito de perto nos interessamos. 
~ Minas tamhem precisa de mar, pois é 

por intermedio delle que manda ao longe os 
seus riquíssimos productos, e é pelos navios 
que o sulcam e que lá vão ter pelos seus cau
dalosos rios, que o meu Est~do recebe a vida 
e o fulgor da civilizaçã.o do mundo. (lr'Ittito 
bem.) 

Mas, Sr. Presidente, que venham os com
petentes discutir o projecto, corrigir-lhe as 
faltas e supprir-lhe as lacunas, e eu com os 
meus applausos os acompanharei, mostran
do que o meu unico empenho, a minha unica 
ambição patrio·fiica, neste assumpto, é que a 
bandeira. de nossa patria possa tremular 
triumphante em todos os recantos dos mares, 
levada pelas unidades de nossa marinha na
cional. 

(Muito bem ; muito bem! O orador· é rnuito 
cumprimentado pelos seus coUegas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 31 DE .JULHO DE 1903 

(VJdc pag .. jG;3 do 3o volume) 

O S1~. Bernardo Mont;eh•o
Sr. Prcddento, não é sem temor o sem 
grande constrangimento que eu, medindo 
<t minha responsabilidade de novo nesta. 
Casa, entro na discussão do projecto que tem 
por fim modificar a organização municipal 
desta cidade, a primeira da Republic:;t pela 
população, pela riqueza, e onde devem estar 
naturalmente os homens do paiz do maior 
competencia em todos os ramos do sahm· 
humano. 

A materia, Sr. Presidente, (\ de summa 
importalfcia. A extraordinarla expansão 
commercial e indusbrial gerada peht ci vl
lização moderna tem attrahido aos centros 
urbanos grandes massas de população, que por 
sua vez arrastam os podet·es publicos, in
fluindo poderosamente no destino dos povos. 
.Já. os Americanos do Norte, com o espírito 
previdente e pratico, que tanto os assignala 
na historia do progresso humano, apprehen
sivos deante da influencia que sob1•e a Con
venção franceza tivera a população de Parlz, 
fundaram a sua capital nas margens do 
Potomac, em condições geographicas muito 
inferiores a Nova York, que hoje é a segunda 
cidade do mundo em população. 

O Rio de Janeiro, desde que seja saneado 
e melhorado convenientemente, será uma 
cidade extraordinaria, pelas optimas con
dições geographicas que possuo. E' para um 
centl'o, no futuro, tão grande que nós es
ta.mos legislando. 

Já vê, V. Ex., Sr. PresidentJ, que a_ ma
teria. não é tão simples como tal vez pareça. 

Duas opiniões tenho ouvido aqui neste as
sumpto: a daquelles que desejam um Pro
feito com poderes quasi discl'ipcional'ios, e 
a dos que pugnam pelo que chamam auto
nomia municipal, como existiu outr'ora. 

Não estou, nem com uns,nem com outros. 
A oxporiencia c o estudo do que se passa 

nos povos cultos formaram de modo dilfo
ronte a minha opinião. 

A cidade de Washington ê um modelo do 
administração. Eu argumento com a capital 
da União Americana p[l,rct demonstrar os p s
simos resultados, nas grandes cidades, das 
organiz<1ções municipaes sem a intervenção 
do Governo, porque aquellé~ ciJn.de tove 
tu.mbem primitivarnento a sua municipali
dade, em consequencia da influencia que, 
em materia de organizttção municipal, os 
Estados Unidos herdaram dos inglezes. 

Constitucionalmente, é alli o caso dilfe 
rente. A verdade, porém, ê que a expericncia 
condomnou a municipalLlade e a cidade 
passou a ser administrada por tt·es commis
sarlos, nomeados pelo Presidente da Repu
blica e confit•mttdos pelo Senado, srmdo o 
orçamento approvado · pelo Congresso Na
cional. 

V. Ex., Sr. Presidente, conhece a força 
da opinião na.quella Republica, sabe quanto 
vale alli a imprensa. Pois bem. O povo 
americano sente-se satisfeito com a ot•gani
zação da sua capital o até hoje nã.o :foi pa(li
da a substituição do systcma. (;lpoiados ; 
muito bem.) 

Não conheço povo que mais amor tenha á 
sua capital do que o argentino. H::t mesmo 
nessa Republica, tão adeantada, verdadeira 
idolat1•ia pe!a cidarle de Buenos Ayres, hoje a 
primeira da America do Sul. A organização 
municipal passou por diversas transforma
ções, e ultimamente, por decreto legislativo, 
a cidade é administrada por um conselho 
composto do intendentes nomeados pelo 
Presidente da Republica dentre 24 engenhei
ros, medicos, advogados e proprietarios re
silentos na capitaL 

E' mn.is uma experiencia a favor do sys
tema. (Apoiados.) 

Pela nossa. organização política, devemos 
pedir exemplos, e constantemente o fazemos, 
<t UniKo Americana. 

Não foi sómen te a cidade de Washington 
que mudou a sua organização. 

Um notavel pi•ofessor de direito adminis
trativo da universidade do àistricto da 
ColumlJia, o Sr Frank Goodnor, que é tam
bem aui;or da :Jfunicipat Home Rule, em 
1897, referindo-se ás cidades americanas, diz: 

«N ,~stas cidades os con:;elhos teem sido · 
totalmente abolidos, especialmente em Nova. 
York, exercitando o intendente e os func
cional'ios executivos quasi todos os poderas 
municipaes, tanto legislativos, como ex
ecu,ivos, que não teem sido apropriados 
pelas legisla tura.s dos Estados.» 

Na Inglaterra, a unica cirlade cuja policia 
não e municipal é Londres, ond6 ella é diri
gid3. pelo pJd.n· central. 

Podia citar outras capitaes, onde a admi
nistração nos olferece exemplos ülenticos ; 
porém nessas a organização politica é dit'
ferente, e por isso deixo-as de parte. O subs
titutivo da Commissão contêm disposições 
pelas quaes voto com prazer, 
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O art. 1. 0 diz: 
« E' expressamente vedado ao Conselho 

Municipal inserir nos seus orçamentos quaes
quer dispositivos não referentes á fixação da 
despeza e da receita e á arrecadação desta.» 

Ninguem pôde impugnar tão sabia dispo
sição. 

O paragrapho unico deste artigo diz que 
«o augmento ou diminuição de vencimentos 
e a creação ou suppressão de empregos serão 
feitos mediante proposta fundamentada do 
Prefeito». Apresento uma emenda: csalvo 
·Lratando-se dos empregados da secretaria do 
Conselho». 

Não é justo que esse Conselho fique depen
dendo do Prefeito para votar a despeza no
cessaria ao pagamento de seus funccionarios. 

Acho tambem redigido de modo mais claro 
e conveniente_ o projecto do Sr. Augusto de 
Vasconcollos e outros dignos Deputados pelo 
Distrícto Federal, com referencia á alienação 
de terrenos. Esse projecto me parece pre
ferível ao art. 3°, lettra d, do substitutivo. 

Resta·nos saber a quem o Prefeito presta
rá as suas contas, ou a quem deve prestai-as. 
Já o illustrado Deputado por Serg·ipe, Sr. 
Dr. Felisbello Freire, notou essa falta. 

Sendo o Prefeito um alto funccionario, de 
nomeação do Presidente da Republica, com 
quem se entende a respeito dos negocios 
municipaes, as suas contas deviam ser por 
elle approvadas, com caracte1· provisorio, e 
depois submettidas ao Senado. Por inter
medio da Secretaria do -Interior ,o Presidente 
da Republica pô<ie fazer o exame dessas con
tas, que alli devem chegar conveniente 
mente processadas. 

Evitaríamos assim a possibilidade de con
fHcto entre o Prefeito, autoridade de nomea
ção do Presidente da Republica, e um Con
selho local. 

E' a solução que reputJ melhor; mitra
tanto, si tal não for a opinião desta Camara, 
acceitarei de boamente outra que ponha 
em termos precisos e regulares esta, a meu 
ver, importante questão. Desejaria que a 
illustrad11 Commissão esclarecesse esse ponto. 
E' preciso que se saiba a quem o Prefeito 
presta contas de sua gestão. 

Não careço d1zer, Sr. Presidente, que 
trato da quastão no ponto de vista abstra
ctamente institucional, no terreno rigoroso 
dos princípios. Não legislamos para um in
dividuo nem para dado momento. Si fosse 
permíttido traze1' para o debate da orga
nização municipal a pessoa do actual Pre
feito, eu só teria louvores e applausos para 
as suas peregrinas qualidades de administra
dor honesto, competente, resoluto e infati
gavel. A questão aqui é mais ampla. 

A regulamentação da cidade deve per· 
tencer ao Prefeito. E' uma autoridade de 

responsabilidade, tendo numerosos orgãos de 
consulta de competencia nos varios ramos 
do serviço municipal. 

Não é uma instituição collectiva, onde as 
opiniões divergem e onde não ha, muitas 
vezes, a capacidade necessaria, aquella a que 
se deve entregar a regulamentação de ser
viços tão complexos 'e que acompanham o 
progresso ela .sciencia. Não é um Conselllo, 
para cuja organização pesaram mais influen
cias de ordem política e moral do que de 
ordem technica e scientifica, o competente 
para conhecer e resolver delicadas e espe
cialíssimas questões de engenharia, de hy
giene, de esthetica, mesmo, das quaes de
pendem, entretanto, a vida da cidade e os 
interesses do paiz, estrictamente vinculados 
á sua Capital. (Apoiados.) 

São questões technicas, para cuja solução 
o P1•efeito tem a seu lado pessoal habilitado, 
além da uniformidade que é mais facil a um 
individuo imprimir a determinado trabalho, 
o que não acontece a uma collectividade, 
escolhida por motivos de ordem diversa. 

E' por .isso que eu desejo o Conselho decre
tando a receita como entendei' e votando a 
despeza que lhe foi' proposta, e o Prefeito 
administrando dentro da lei, sem pêas, e re
gulamentando os serviços. Assim teremos 
uma organização perfeita e que ha de satis
fazer as necessidades publicas de uma grande 
Capital. 

O illustre Deputado Sr. Miranda Chaves já 
demonstrou a constitucionalidade do projecto. 
Entendo que a nossa Constituição não pro
hibe, antes permitte a organização muni
pai, tal como a traçou o projecto em debate. 

Pelo § 30 do art. 35 da Constituição, é 
attribuição do Congresso legislar sobre a 
organização municipal do Districto Federal. 

O art. 67 diz que,salvo a>J restricções espe
cificadas na Constituição e nas leis federaes, 
o Districto Federal é administrado pelas 
autoridades municipaeJ, e o § 34 do art. 15 
dá tambem ao Congresso a faculdade de de
cretar as leis organicas para a execução com
pleta da Constituição. Vê, pois, a Camara 
que a Constituição foi sabia, deixando ao 
Congresso a faculdade de legislar de modo es
pecial sobre os serviços da Capital, onde, como 
bem diz o Sr. Barbalho, nos seus «Commen
tarios», «com a instituição do Districto Federal 
teve-se em vista- que o Governo da União, 
que nelle tem séde, esteja na sua casa e seja 
dono de !la». 

Decretando, com ampla liberdade, a re
ceita e a despeza nos termos do projecto, o 
Conselho torna-se .uma instituição util, mo
delada pelas determinações constitucionaes. 

Sr. Presidente, não é possível a restau
ração da municipalidade como existiu aqui. 
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Os resultados que ella nos deu foram de- Presidente do Estado, a quem tambem presta 
testaveis. E' um apparelho condemnado e snn,s contas. O que se instituiu na Capital é 
que funccionou mal, muito mal. Não ha difl'erente do que está estab~1lecido na lei 
poder humano capaz de convencer a opinião para os dnmais municípios, onde a autonoii:lia 
nacional das vantagens deskt instituição é completa. 
nesta Capi(;al. V. Ex. comprehende que em uma cidade 

Por essa corporação podem ter pn,ssado, pequena todos se conhecem, todos, em re
e eu acredito que n,ssim fosse, alguns homens gra, se inte1·essam vivamente pelas causas 
de patrio·bismo,mas os re::mltttdos não abonam municipaes, como si fossem os seus proprios 
o systema. (Apoiados. Tvocam-se apartes.) negocias. 

A tendencia moderna é para limitar nas Em uma grande cidade a situação é outra, 
g-r<mtle.s cidades, mts capitaes, os Conselhos a as condições políticas são diversé1s. 
voté1rem tão sómente a receita e a despeza. O Sr. Dr. Rodrigues Alves é o primeil•o 

o Sn. cnuvELLO CAVALCANTI- Vá mais Presidente que traçou fir•me o programma 
longe. A tendencin. é pé1ra nos limibar aqui dê melhorar Qsta grande Capitn.l. 
t.ambmn. (Ela oull'os apartes. Soam os tym- · Os seus illustres antecessores, ou por 
panos.) circumstaucias politicas, ou por motivos de 

E' weci.so, Sr. Presidente, que secunde- ol'dem financeil•a, não pll.tleram cogitai' efii· 
mos 0 p 1'esi:dente.da Republic;:t, nos seus pa- cazmentode tão magno problema. 
trioticos intuitos, com relação aos melhora- Devemos secundal-o com enthusiasmo. 
montos dostn. cidad.c. (Apoiados; mttito bem.) 

E' doloroso o que se tem passado com. 
UM SR. DEPUTADO-O projecto é do Presi.- relação a, esse problema! 

dente d<t Repuhlica? Nós, Deputados por outros Estados, somos 
o SR. BERNARDO MONTEIRo-O projecto é tambem os l'Eipreseritantes da nação, e não 

da Commissão, porém eu formo tão elevada UOfl pódem ser indilferentes o1 destinos da, 
idéa da capacidade administrativa do Sr.Pre- Capital da Republica. (Apoiados.) 
sidente da Republica que julgo o projecto de Essa porção do territorio nacional é tam-
sua sympathia. bem ohjecto dos nossos cuidados e do nosso 

S. Ex. não póile recusar, não pôde ver zelo. (Apoiados). 
mal umn. organização cuja conveniencia Os mais brilhantes talentos da nossa pa-
está demonstrada á evidencia. tria teem cahido aqui devorados por epide-

Sr. Presidente, talvez não haja Estado que mias, que a mão poderosa do homem expol
tenha dado tanta latitude á autonomin. mu- liu para longe em outros pontos do mundo 
nicipal como o de Minas. (Apoiados.) civilizado. (Apoiados; mttito bem). 

Pois bem: na sua Capital a organização é Voto pelo projecto, Sr. Presidente, porqne 
i gun.l á quo o substitutivo da Commissão estou firmemente convencido de que a orga
trata do estabelecer pn.ra esta cidade. nização com que ello pretende (lotar a Ca-

0 Conselho alli votn. a receita soberana- pita! Federal, concorrerá, pelo perfeito 
monte,. e a despeza é .que é proposta pelo mecanismo da administração, para a prospe
Prefeito. ridade e grandeza desta hella cidade. (.Llfuito 

Todas as outras attrihuições pm•ten:cem a bem ; muito bem. O M·aclor e oompl'imentaclo 
este funccionario, que é de nomeação do e felicitado por todos os Deptttaclos p1·esentes. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 5 DE AGOSTO DE 1903 

Vide pago. 98 rlo 4o volume 

O Sr. ll:lenric.a:ue Borges (Mo
vimento ele attença:o ) - Sirva de excusa á 
minha temeridadé', Sr. Presidente, envolven
do-me no debatp ot'a travado sobre as
sumpto de tanta relevancia, o dever, para 
mi.m inillt~dível, de expôr á C~mara dos Srs-

Deputados os motivos de minha divergencla 
no seio da Commlssão Especial para que fui 
hom·ado cmn a confiança de V. Ex. 

Nos paizes de governo democratico a lei 
eleitoral assume u.ma importancia que não 
é dema,is encarecer, 
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O voto popular, livremente expresso, é 
nolles a, fonte de todos os podm'es politicos. 

Não sou dos que acr·editam que a pureza 
das eleições depeude exclusi vamento das leis 
eleitora,es ( nurnel'osos apoiados ); a verdade 
dos preitos depende principalmente do espí
rito cívico, do grtío de cultura intellectual 
de um· povo. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- E da verificação 
de poderes. 

0 Sa. HENRIQUE BORGES- Não ha porém, 
como neg 1r a la,rga influencia que a> leis 
exercem sobra os cosGumes. 

Assim, uma lei eleitoral é boa desde que 
não facilite a fraude, pel'lnitt<1 a mais com
pie ta fiscalisação e reprima as violações d-e 
direitos, porventur:1, verift.cad.os, elo modo 
efficaz. 

A lei eloitoml vigente muito deixa a de
sejar a tal respeito. 

Para mim tenho que o seu defeito primor
dial está em confiar ás Ct~maras Municipaes 
a parte mu,is· importn,nto dos pleito3, a con
fecção do alistamento. 

Taes corporações IÜO eleitn,s sob a influen
cia da politica em sua expressão a mais 
restricta - o partidarismo lo!lal. 

As Camaras Municipaes toem o interesse 
político da continuação do predomínio de 
seus correligionarios, no município e no dis
tricto ; teem o interesse da sua succossão, 
ou o da reeleição, si permittida. (Apoiados.) 

D'ahi o criterio com que organizam as 
commissões: seccionaes e as mesas eleitoraes, 
distribuem as secções e designam os edificios; 
d'ahi os abusos que se toem verificado por 
parte das juntas apuradora.s para diplomar 
os r.eus correligionarios com sacrificio da 
verdade do pleito. 

Acredito não estar longe dn, verdade, 
attribuindo o insuccesso da autonomia muni
cipal, de que a Constituição de 24 de feve
reiro fez a peJ.ra ang·ular da nossa org<mi
sação política; principalmente ao facto de se 
haver confiado attribuições politicas ás 
Camaras Mmiicipaes. 

Abandonou-se em regra o criterio tradi
cional dos homens bons na. composição das 
administrações locaes para substituil-o pelo 
dos partidarios mais decididos, instt'umentos 
cegos da politica. 

UM SR. DEPUTADO-Nem sempre. 
0 Sfl,. JULIO DOS SANTOS-Em regra, essa é 

a verdade. 
0 SR. HENRIQUE! BORGgs- Tambem CO· 

nheço a excepção e por isso disso : em 1·egra. 
A multiplicidn,de das secções ele aJish· 

mento, creanclo se geralmente uma p~tra 
cada districto de paz, é outro defeito da 

Yol, I~ 

lei actual. Ella tem 'como consequencia a 
impossibilidade da fiscalização dos seus tra
balhos. 

B,,sta que uma dollas facilite a inclusão 
em massa do indivíduos sem as condições 
legaes, e que esse acto seja mantido pela 
cornmissão municipal, da mesma parciali
dade, para que os chefes políticos quando 
cheguem a ter conhecimento desses abusos, 
clandestinamente feitos, desanimem ante a 
alluvião do recursos a interpol', e cujos pra
zos se procura frustrar por todos os meios. 

A lei actual facilita pela disposição do 
art. 26 § 4, a. exclusão systematica dos 
ad versarios. 

De facto, ella estabelece que, findo o prazo 
para <1 apresentação dos recursos, o presi
dente snbmetterà a mn,terüJ, de cada um :t 
deliberação da commissão municipal, e, si 
esta ainda. mantiver a decisão recorrida, en
viará o recurso á junb eleitot•al. 

Em outros termos: si a commissão não 
mantem a decisão, si a modiô.ca de accordo 
com o Tecurso, este não mais segue por faita 
de objecto. 

Como procedem os politicos desabusados 
com maioria nas commissões municipaes ~ 
Deixam que as commissões soccionaes aceei.
tem e defiram os requerimentos dos adver
SLU'ios e í~~zem-nos confirmar pela commissão 
municipal. Depois, recorrem d:t decisão desta, 
e, como contam com a maioria della, fazem
na attender á materia do recurso, ficando 
assim excluídos os adversarios e sem meios 
de fazerem valer o seu direito por não dar 
a lei recurso contra esta segunda decisão, 
revocatoria da pl'imeira. 

A base de todo processo eleitoral, é o alis
tamento. 

S'io os alistamentos phantasticos, eivados 
de inclusões indevidas, com exclusão syste
matica dos aclvOl'sarios, quo impedem as mi
norias organizadas de se fazerem representar 
nos di~trictos em que contam fortes elemen
tos do apoio; que facilitam a fraude; que 
geram a duvida sobre o direito de cada um 
de nós, facilitando o segundo escrutínio. Da 
seriedade do alistamento decorre logica
mente a verdade da eleição. 

A consciencia da legitimidade da propria 
eleição f<-trá em nós, pelo natural instincto 
de conservação, o respeito pelo direito alheio 
difficultando, impedindo que o Congresso se 
converta em grande eleitor de quem não 
tenha alcançado a maioria dos suff1•agios 
populares. 

Para que, Sr. Presi<lente, as eleições não 
sejam viciadas em sua essencia, é preciso que 
o alistamento seja o arrolamento de todos os 
cidadãos que peoencherem os requisitos exi
gidos pela lei para o exercício do direito de 

4 
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voto, e não simplesmente, o· registro dos 
membros de uma parcialidade política. 

A quem deve, porém, competir a confecção 
do alistamento ? 

Alistar importa em reconhecer a cn.paci
dade eleitoral, importa em declarar que o 
requerente reune os requisitos legaes para o 
exercício do voto. 

Os casos do alistamento eleitoral, são, pois, 
casos vulgares de applicação da lei, são casos 
de justiça, cuja decisão compete ao Poder 
Judiciario, que tem como ftlocção especifica 
a applicação da lei ao facto para o reconhe
cimento do direito. (Mttito bem.) 

Nenhuma outra classe olferece, como a 
magistratura, pela natureza de suasfuncções, 
pela independencia de que as sociedades, no 
proprio interesse, procuram modernamente 
cereal-a, maiores garantias para que a com
posição do corpo eleitoral se faça com ver
dade e justiça. 

«O juiz dos requü:itos para a capacidade 
eleitoral, dizia o conselheiro Belisario, de 
saudosissima memoria, não póde deixar de 
ser a magistratura. Ella é o ponto de apoio 
das sociedades modernas.» 

O grâo de civilização de um povo se póde 
avaliar pelas garantias de que elle cerca o 
Poder Judiciario, proporciona, por seu in
tm•medio. aos cidadãos em geré1l, e pela 
maneira porque aquelle Poder exercitasuas 
funcções. (Muito bem.) 

Os males que se apontam contra a magis
tratura são oriundos, não della propria, mas 
da interfe.·encia dos governos, procurando 
annullar a sua acção. 

Dada a dualidade de magistratura, caberia 
aqui, Sr. Presidente, examinar a qual dellas 
compete a declaração da capacidade elei
toral. 

Antes, pJt'ém, de estudar esse ponto, sGja
me licito, como melhor methodo para a con
catenação das idéas que venho desenvolvendo, 
dos princípios que venho sustentando, analy
sar uma outra questão, qual a. de saber si os 
Estados podem legislar cumulativamente com 
a União sobre capaeidade eleitoral. Em ou
tros termos, ou mais precisamente : si os Es
tados podem legislar sobre capacidade elei
toral em relação aos pleitos estaduaes e mu
nicipaes. 

Sr. Presitlente, o criterio estabelecido pelo 
legislador na Constituição de 24 de fevereiro, 
para discriminar a competencia dos Estados 
e a da União foi de reservar para esta o di
reito substantivo e para ttquelles o direito 
adjectivo ou formal. 

A cap~1cidacte eleitoral, por isso mesmo 
que exprime uma faculdade de acção, se en
quadra naturalmente no direito político sub
stantivo, da. competencia privativa da União, 

UM SR. DEPUTADO -V. Ex. considera um 
direi to essa. capacidade ? 

0 SR. HENRIQUE BoRGES - E' um direito 
cujo exercício constitue um dever cívico. 

A capacidaJe eleitoral entende com o di
reito de collaborar no governo do paiz pela 
escolha daquelles aos quaes é delegado o ex
ercício· da soberania, escolha que attinge, 
que abrange desde os rept•esentantes da ad· 
ministraç·ão local até o primeiro magistrado 
da Republica. 

Ou se trate da eleição dos. immediatos re· 
presentantes da vontade popular, ou se trate 
da escolha daquellos a quem compete o go
verno dos Estados, ou se trate, finalmente, 
do~ mandatarios do povo p.n•a o Gov!ilrno da 
União, o direito que ss exerce é sempre o 
mesmo, derivado da Constituição da Repu
blica. 

Considero essa mataria da maior relevan
cia; ella entende com a unidade nacional, 
que mal se ha de divisar si admittirmos a. 
competencia dos Estados para legislarem 
sobre a capacidade eleitoral, direito politico 
fundamental. 

Si da região dos princípios descermos ao 
estudo dos textos cunstitucionaes, mais se 
cor1•obora minha convicção. 

Entre as attribuições privativas do Con
gresso Nacional, está.' segundo o art. 34, § 34, 
d.t Constituição, a de decretar as leis 01·

ganicas para execuçiio completa da Constitui-' 
ção. 

A Constituição consagra o sutfragio uni
versal, a secularização doo5 cemiterios, o 
casamento civil o outras conquistas demo
craticas. 

Seria illogico reconhecer a competencia 
privativa da União para decretar as leis 
organicas nccessar.ias para execução de al
guns dos princípios consagrados na Consti
tuição, como o casamento civil, e negal-a 
tratando-se do sulfragio universal, que en
tende com o direito político fundamental. 

O artigo 63 da Constituição prescreve que 
cada Estado reger-se-1m pela Constituição e 
pela:> leis que adoptar, 1·es1Jeitados os princi
pias constituc-ionaes da Uniao. 

O sulfraglo univeraal é um desses princí
pios. 

Admittir que os ·Estados possam legislal' 
a respeito da capacidacle eleitoral, sobre o 
direito de voto em ClUaesquer eleiçÕeS, di· 
reito que entende com a natureza do 
regimen, é permittir-lhes que u. ampliem, 
restrinjam ou modifiquem, que desrespeitem, 
em summa, o pr-incipio constitucional da 
União. 

Dir-se-ha, Sr. Presidente, que os Estados 
não teem competencia para legislar sobre ca-
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· p;;tcidade eleitoral, mas c1ue podem de~retar pco·tes fundat· a acç{ro, ou a defesa, em d·:spo
o processo de alistamento parJ. as suas siçrTo constitucional. 
eleições. .... Causa é synonymo de p1·ocesso, acção Lle 

Dlscordo dessa opinião, pol'que o processJ pedido. Ora., os requerimentos. de alish
de alistamento. constituJ a lei organica,que é men to f0rmam autos, constituem processos, 
da competencia privd.tiva do Congresso Na.- nos quaes as parttH b:1seam o seu direito na 
3ional decretar para execução completa da disposição do art. 70 da Constituição. 
Jonstituição. Serão processos administrativos, qtn to-

Além disso, não poderá o alistamento 0.3- mam a fórma contenciosa quando haja. 
tadual tol' o effeito de pl'ivar do vo>o os impugnação. 
~idadãos alistados pela lei feJel'al, que se No§ to desse art. 60, é vedado ao Con· 
apresentassem munidos de seu titulo de olei- grc.,so comm3Lt9r qu1lqum• jurisdieção fe· 
tor, porque importar;a om uma infracção ao dertL! ás justiças dos Estado.~. 
§ 1° do a1•t. ôli, quo veJa aos Estados re- Conseguintcment.e, a decLwa.ção rle ca
tmsar fé aos .documentos publicos de natu- pacilade eleitoral é materla da competencia 
~eza legislativa, administ1•ativa ou ju:li- do Poder Judiciario l<'eJeral, o es~a attri· 
~iaria da União. buição não póde SJl' debg:id<t :i.~ justiças os-

O asserto da materia referente ú. capac;da- tadu:ws. 
lo eleitoral, é o art. 70 da Constituição. o sn. JoÃo Lmz Ar.v.r.s-Nesto ponto, não 

Esse art go estabelec3 quae3 os requisitos apoiado. 
para ser eleitor, sem distingLiil' a natureza o SR. ENf:As MARTINs-E' que>tão tlo ju
la eleição, si federal, e~tadml ou municipal. risdicção e compotencia. 
'lila eleitores, diz o artigo, os ciclaclãos maio-
·es de 21 annos que se alistm·em na forma O SR. HENIUQUE BORGES-Sem duviola. 

~da lei. Mas, juri.~dbção o que é si não o podor de jul· 
· A lei a que se refere 0 .3sa disposição é a gar? g j11lgar o9 pedidos ba.,;e::tdos em dispo
.ne que trata 0 § 34 do art. 34, isto é, a lei sição constitucional, a quem cJmp3te si não 
iorganica. (L justiça federal? 
- No§ to estão coasignadas as restricções Heconh,~ço que tal como ella se acha ar
postas polo legislador constituinte á rogra ganiz~ida actualmente, tendo apenas um juiz 
geral. Niio podem, diz elle, alist'l1·-se elei- togado o seu substituto por secção, corraspon
tores para as eleições fecleraes, ott pam as dos den1lo uma para cada Estado, não pôde com 
l?staclos e enumm•a. quaes sejam os pl·ivados pt'úVeito par·a tt rogular distribuição da jus
lesse direito de voto.- tiça, ter a seu cargo o alist:~.mento dos muni-

cípios. 
E', Sr. Presidento, uma regrti de logica Seria. preci3o, para attendsr iambem á 

•lUO os subsJquontes explicam .o> ante- con vcniencia das partes, reorganizal' as c ir· 
.cedentes. Si a limitação obriga <í. União e cumscripções fedei•aes, frLzendo-as coineidir 
-aos Estados, éporquea regra tambem obriga com os municípios, modificar a fórma de in· 
a ambos (muito bem) ; a excepção não pôde vestidura dos juizes com jurisdicção nessas 
~comprehoilder mais do que a propria re- circumscripções, ampliar essa jurisdlcção, 
gra. cercando de todas a~ garantias o proca:3SO do 

Estebolecido, S1·. Pres~dente, que é da alistamento. 
competencla privativa do Congresso Nacioml Confiar essa attrlbnição do decidir sobre a 
!lecratar o processo p::tra o re~onhecimento cap,-,cldado elBitural ás justiças estaduaes, só 
da capacidade eleitoral, e que tal funcção póde ter como eJfeito demonstrar a necessi
declaratoria de direitos cabe naturalmente tlade cada vuz mais uegentc da mü,lade de 
ao Poder Judiciario, como toJos os caso3 do mttgi~tratum. 
b.<lministração de justiçcL de applicação da Discordo da maioria ela commissão na exi
lei ao facto para verilica~ão do direir.o, vo- gencia de quo o requel'imento do dista· 
jamos a qnal das magis~r:ttums cabem taes monto sej:1 esct•ipto perante ajunta. 
decisõJs. Ess:1 exigenclu. estabelece um privilegio 

O art. 7, § · 3° da Constituição, prescrevo em fi!.VOl' dos cidadá;)S ro.3idente.'l nos log~res 
qul as leis da União serão executadas e;n m~tis proximos dti séde. (1lpoiados.) 
t•Jdo o paiz po1· funccionarios federaes. O · Pondera-se, Sl'. P1·e~idente, que essa. diffi
§ 3°, não faz disLincção alguma a respeito culdade não é creada pela exigencia, pro· 
da natureza das leis da União, cuja execução existe á ella; mas responderei <.i essa obser
detJrmina que seja f•Jita por funccionarios vação, dizendo que o projocto aggrava essa. 
fedei•aes. dilliculdade, fazendo da pcc.scnça do alis-

DJtinindo a mataria da CJmpetencia da tando uma condição pa;ra o l'econhecimonto 
justiça federal, a Constituição menciona no do s::m direito, quan:io ha outros meios de 
(trt. 60, lettr<\. a, as ca<tsas em gye alguma das garéintir-se a identidade do :pessoa, 
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E' no conjuncto de provas necessario para 
a declaração da capacidade eleitoral que 
esttt a garantia ela. ictentidade. 

Tive occasião da sustentar no seio da 
commissão a necessidade, em face das dis
posições constitucionacs, da prova da pro
fissão como uma das condições que o alis
tanllo deve Slttisfazcr. 

A Camara sabe quo a Constituição exclue 
do direito de voto a certa classe de cidadãos 
pela profissão por elles exercida. 

Qmtl o meio de prov::tr a não incidencia 
nessas rcs Gl'icçõos da lei ? 

A negativa não é susceptivol d(~ provn. 
Prova-se, sim, o facto positivo quo a exclue. 

B' assim que da exclusão dos ttnalphabetos 
se deduziu a exigencia d(;). prova de ::>:thor ler 
e escrever. 

Da mesma fôrma, excluindo a Constituição 
do direito do voto os mendigo2, as praças de 
pret e os religiosos do ordens monasticas, 
nocessario é quo o alista.ndo prove exercer 
profissão que excllm essaG a.ttingidas pela lei. 

0 Sn. FRANCISCO BERNARDil"0-0 ser men
digo é um facto que se pôde provar, 

O SR. AsTOLPHO DUTRA-Mas niguam é 
obrigado a provar que é mendigo. (T1·ocam
se apartes.) 

0 SR. HENRIQUE BoRGES-O aparte do no
bre Deputado Sr. Francisco Bernardino não 
exclue a minha argumentação : não se prova 
a negativa. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Mas a 
mendicidade é um facto positivo. (Apartes.) 

0 SR. ENJ!JAS MARTINS-No seio da Com
missão a idéa vencedora foi a de quo ao ter
ceiro prejudicado convinha, provar que o 
outro não tinha a qualidade que allega1'<t. 

0 SR. HENRIQUE BORGES- Em relação ao 
alistando, a mendicidade é um facto negativo, 
por iSSJ que ella importa na exclusão do di
l'eito de voto. 

A doutrina do nobre Deputado pelo Ama
zonas levaria á conclusão de que é desneces
saria a exhibição de qualquer prova. 

0 SR. ENÊAS MARTINS-Não apoiado. 
0 SR. HENRIQUE BORGES-O meio de Ílll· 

pedir que os mendigos, as praças de pret o 
os religiosos de ordens monasticas possam 
ser alistttdos é a exigencia ao alistando da 
prova da profissão. 

0 SR. ENÊAS MAR'l'INS-E' dar ao terceiro 
prejudicado o direito de provar o que allega. 

O SR. HENRIQUE BoRGES- Uma cousa não 
exC'lue a outra. Póde-se exigir do alistando 
a prova da protissão, e deve-se proporcionar 
ao terceiro prejudicado o meio; de provar a 
ve1•dade da sua a.llegação em contrfl,l'io, 

J<t na legislação eleitoral vigente se exige 
a declamção, no requerimento da, profissão 
exercida pelo alistando. 

A lei não contém exigencias -inuteis. 
Si a simples declaração b:tsta para provar 

que o alistando não incide nas limitações 
lcgaes resultantes da profissão, tambem de
verá ella bastar em relação á idade e á re
sidencia. (Apartes. f 

Fui igualmente contrn.rio no seio da Com
missão á concentração das secções na séde do 
município, já porque torna difficil o exercício 
elo voto aos cidadãos menos favorecidos d8. 
fortuna, que morarem mais distante da sédo, 
já porque a disseminação dus secç.ÕllS, evi
tando a agglomeração do eleitores, concorre 
]_)ara a pacificação dos pleitos. 

Em relação ao voto a descoberto obriga
torio, penso como o meu distincto amigo Sr. 
João Luiz Alves, illustre representante do 
Estado de Minas, que, si o voto a descoberto 
fosse uma aspiração geral do paiz, teriam 
jct os eleitores lançado mão delle, pois que a 
lei n.ctual o faculta. 

O segredo do voto é uma condição de sua 
sinceridade. O voto deixa de ser livre desda 
que é conhecido. 

A tendencia da legislação dos povos cultos 
é para garantir o segredo do voto. 

Acertadamente andou a Commissão não 
admittindo o voto uninominal. 

O voto uninominal desenvolve o persona• 
lismo, as lutas pessoaes entre os candidatos, 
impede a formação dos pai'tidos e é um dis· 
solvente delles, quando existentes. 

UM SR. DEPUTADO - Pôde dar ás mino
rias uma representação maior que ás maio• 
rias. 

O SR. HENRIQUE BoRGES- Perfeitamente 
Póde deslocal' a preponderancia numerica da 
representação. E' um embaraço ao governo 
legitimo das maiorias. 

No regimenparlamentar uóHario, a repre· 
sentação das minorias é da maxima impon· 
tancia. No regimen presidencial federativo, 
porém, não são possíveis as Camaras unani
mes, taes como o governo parlttmontar com
porta ; pôde haver bancadas unanimes, re
presentações estacluaes unanimes, mas não 
Camara unanime, dada a divergencia de in
teresses regionaes de que resultará. a da· 
opiniões no seio do parlamento. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES- Apoiado. 
O SR. EDUARDO RAMOS -A questão da re· 

presentação das minorias não assenta sobre 
o interesso maior ou menor dos Estados, 
mas sobre principio de ordem superior. Ima, 
gine V. Ex. que se trata, por exemplo, de 
refonna da Constituição. Essa reformíJ, 
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preoccupa e teria elementos na opinião para 
se fazer representar no Congresso. . 

Eis ahi uma minoria digna de garantias. 
0 SR. HENRIQUE BORGES-Não nego a ne· 

~essidade de garantir tt representação das
minorias. O que <>ffirmo é que essas garan
íias não devem ir ao ponto d~ t~rnar pre· 
eario, difficil, o governo da mawrra. 
· Na hypothese que o honrado repre~~ntanJe 
:aa Bahia figura, ou a reforma polltiCa nao 
passou do estado de mér~ aspiração, e neste 
caso só lhe restam os mews eommuns de pro· 
paganda; ou já conquistou grande_ numero _de 
adeptos, fortes elementos _d~ apoi?, e _entao, 
dado o regimen do escrutmw de lista mcom· 
pleta far-se-ha necessariamente rep1•esentar, 
si ho~ver cohesão entre os seus partidarios. 

0 SR. CAMILLO SoARES-Muitas vezes a 
)pinião já adquiriu qua.sl metade do eleito
'ado do paiz. 

0 SR. HENRIQUE BORGES-Si já adquiriu 
[juasi metade, tem elementos de sobra para 
fazer-se representa-r. Com .certeza o con
seguirá. 

O SR. CAMILLO SoAREs-,-Eu tmho 40 o I o 

tios eleitores do üisbcto e não me faço re· 
presentar. 

0 SR. HENRIQUE BORGES- Só a demons
tração, numericamente feita, poderia con· 
vencer-me de que não se possa fazer repre~ 
sentar uma minoria que disponha de quasr 
metade do eleitorado, admittindo mesmo que 
todos os elgitores tenham esse espírito de 
~bsoluta intransigencia _de disciplin'l. que o 
nobre Deputado presuppoe. 

0 SR. CAMILLO SOARES dá um ttparte. 
O SR. HENRIQUE BoRGI!:S- Os inconve· 

ilientes do voto uninomimtl são maiores que 
as suas vantagens. 

A represGntação das 1];1iuorias nã_o ~eve 
ser considerada em relaçao a cada dtst:i'lcto, 
mas sob um ponto de vista geral. _ 

E o que torna util, benetlca, a. .colla,boraçao 
las minorias, não é o numero nuuor ou menor 
(j.os seus repre3entantes, c sim a competencia 
e o espírito c i vi co delles. · 

Pelas mesmas razões, pelas quaes impugno 
o voto uninominal, combato o cumulativo. 

·O voto.cumula.tivo redunda no voto uni
nominal· é uin mero artificio que deixa o 

•. éleito erh duvida. Sl)bra o que 9 :rosultado do 
pleito 1•epresenta. : si U.!D. nu:!.llero re~~;l d.e 
votantes ou uma mult1pl1caçao de quantr-. 
dade inferior. : " . · 

Rendo, Sr. Presidente; desta tr~buna a h~
mena.,.em de meu respeito e da mmha adm1, 
ração o ao illustre Deputado Sr .. ~ranc~sco 
Bernardino, ·vendo confirmar-se dla a c.lia a 

tradição de alta capacidade que. o pr~cedeu 
nesta Casa. Sinto, entretanto, dJvergu· pro
funda, radicalmente, do projecto por S. Ex. 
elaborado. 

Quando li no trabalho apees~ntado por 
S. Ex. aquella magistratura elettoral,_ com 
este unico criterio-o eleitoral, que nao le· 
vava para o cargo . a J?ratica adquir~da mt 
administração da JUStiça, que nao tinha a 
zelar senão a. sua reputação eleitoral, quando 
vi esse meca.nismo espalhado por toda a 
Republica a expedir titu_los de oleitores, 
reduzi mentalmente o proJecto do honrado 
Deputado a uma unica disposição : o Pre
sidente da Republica nomear1t os Deputados 
e não os poderá demittir pelo prazo de trcs 
annos ! (Apoiados e ncío apoiados). 

0 SR. FRANCISCO BE~NARDINO-São magis
tr~dos inamovíveis ... 

0 SR. HENRIQUE BORGES-E' uma magiS· 
tratura paralella â fede1·al, sem nenhuma 
das suas vantagens. 

S. Ex. supprime no seu projecto acha· 
mada dos eleitores, o que é em todas as re
uniões uma condição de ordem. 

0 SR, FRANCISCO BERNARDINO-O meca
nismo do projecto em relação ao titulo do 
eleitor dispensa de modo absoluto a n,Jces
sidade da chamada. 

0 SR. HENRIQUE BORGES-A suppre~são 
da chamada estabelece o atropcllo, pcrmrtte 
a pret'erencia. no recebimento de votos. 

Formulei algumas emendas, de accordo 
com as idéas que tenho sustentado. 

Entre as que submetto á apreciação da 
Casa, está uma que vi$a gamntil·. as influen· 
cias legitimas contra a propotcnma d?s com· 
missões executivas, contra esse espu'cto do 
partido, cujo exagero tanto ~ de temer nos 
regimens democraticos, quo e o govemo das 
maiorias. 

Nessa emenda estabeleço as condições de 
ele.,.ibilidade pelo districto ou pelo Es~ado, 
con"'forme a eleição for do Deputado ou Se
nador, exigindo um laço de solidariedade en
tre o candidato e o districto ou Estado. 

Para mim tenho que o voto não é simples
mente um direito, mas tambem um dever 
civico. Por isso, comprehendendo os males 
da abstenção, estabeleço a inelegibili~ade 
daquelle que pol' nove annos consecut!Vos 
deixar de votar. 

Quem, durante esse largo período, desin
tereSsàu~se tão completamente dos homens_ e 
do' inovimento político de sua. Patria, na,o 
sofl're · em· seus direitos, por se desobrigar 
por com,pleto de qualquer dever publico para 
com ella, ~ . . .. . .... · . 

Einrelâ.c;\OO<)í.S'Jntlltas, penso que o untco 
meio de torna;I-as effectivas e adoptarmos o 
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regimen fiscal. Comprehendo, porém, que 
esse regimen em materia política póde acar· 
retar in~on venientes, e por isso estabeleço o 
prazo de seis mcze~ p ;ra a prescripção das 
multad. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES- Para mim, a 
desvantagem desti1 emenda é eatabelecc1· 
como meio lucrativo a'luillo que deve ser 
feito como dever ci vi co. 

0 SR. HENRIQUE BORGES- Nós nfto legis· 
lamos para um povo idea.l; temos que accei
tar os homens taes como elles sio. 

A imposição de multa, como simple> dever 
cívico, nenhum resultaúo tem traziúo para a 
repressão da~ inf1•acções á leieleitoral. 

Serei foliz, Sr. Presidente, si puder con
correr para que a lei eleitoral, que vamos 
elaborando, rofltitua á N 1ção a consciencia 
da legitimidade de sua rcpeesentação poli
tic::t. 

Jámais na Republic::t se apresentaram con
dições tão favoraveis para o estudo do3 pro
blemi1s de ordem pJlitica e ecollOlllica que 
solicitam a noss ~ attenção. 

Atravessa a R.epublica um período de paz; 
íts ardoros,~s lutas da polWca succedem as 

fecundas agitações pacificas da democracia, 
empenhadas todas as claPses, em meio d11 
tmnquilla liberdade, que é o melhor elogio do 
Govern~J honesto do integro Dr .. Rodrigues 
Alves, na wluçfio harmonica. das questões que 
as intere3sam. 

Renasce o espírito publico. A' iniciativa 
do Governo tem o Congresso correspondidc 
pela. fecundidada de seus trabalhos, abor· I 

dando as mais graves questões, que inte-' 
ressam a nossa Pat!'ia. · 

Hoje é a reforma. elei tor<1l, integ1•ando a 
liberdade política. pela verdacle de sua. rep1·eo 
sentação ; serão amanhã as cogitações pela 
sorte déts classes productoras. 

Quando vemos .Governo e Cong1•esso tã.o 
perfeitamente identificados com os interesses 
nacionaes, cresce·nos a. fé e a confiança . nas 
instituições republicanas, pela certeza de que 
el1<1s fiLr.lo a gr•andeza e a prosperidade da 
nossa Patria. 

Tenho concluído. (1lluil9 bem; mu·ito bem. 
O orad01· e cumpl"inumtado c ab1·açado pelos 
coUcgas p;·esentes.) 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSAO DE 13 DE AGOSTO DE 19')3 

Vide vagina 21ô do ·.\o volume 

O §r. Uavid Catn(lista -Devo 
á Ca.mara, St•. Presidente, e especialmente 
á nobre bancada cearense, uma explicação 
- que será breve- do voto divergente qLie 
proferi na Commissão de Orçamento rela
tivamente á emenda que é étgora discutida. 

Por motivo dJ Msencia justificada, não 
me foi possível discutir e étS~ignar o parecer 
da Commissão, refcrente ao Jn•ojccto aprc
sentado pelo meu honrado amigo D Se. C a· 
logeras, que versa sobre a transferencia ele 
um proprio nacional, situado no Estado de 
Minas, a uma associação operaria que func
ciona em Ouro Preto. 

O SR. CALOGERAS - Concessão do uso 
dolle. 

0 SR. EDUARDO STUDART-A meBma cousa 
d<i·se quanto ao Ceará. 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Exactamente j 
trata-se da transferencia do uso, do domínio 
u tíl - o que aliú.s é justamente o funda· 

monto da minlla divet•.;cncia no caso em 
questão. 

Antes de votttdo definHivamente o pro· 
jecto do Sr. Calogeras, f<Ji a elle apresen· 
tada uma emenda que mand:t transferir o 
uso de um proprio existente no Ceará a uma 
associação protectora da infancia, mantida 
na cidade de Fot·taloza. 

Comparccemlo <1 reunião da Commissi.ío 
em que se tratou dessa emenda, tive enseJo 
de manifestar-me - não sobre o caso par~ 
ticula.1• d1. tra.nsferencia do proprio exis· 
tente no Ce1t1•á, porque ella seria. tão perfei· 
tamente a;cceitavel quanto o foi o projecto
mas sobee a doutrina con.stitucional, a meu 
ve1• incorrecta., que tanto o projecto como a 
emenda parecem consagrar. 

Comprohende-sc, portanto, que a. minha 
divergencia não visa especútlmente o caso do 
Ceará, quo a Camara, até por um dever de 
coherencia- vae cei·tamente amparar. 

Bttseia-sc a minha opiniã J em uma questão 
de doutrinll, que seria conveniente fii'mar-se 
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de vez, e não venho á tribuna para impugnar E' indispensavel, assim, oppor·se ás pre-
o parecer. tenções dos Estados uma resistencia sys-

Bem sei que estas questões de doutrinas tematica. 
e de princípios constitucionae8 nem sempre Qual o valor actLial dos proprios de que a. 
merecem as honras do primeiro plano, quando União não precisa e que possue desde a 
se trata do desenvolvimento pratico do re· data da promulgação da Constituição? 
gimen e da sua accommodação ás necessi· Não ha dados positivos a respeito; nin· 
dados occasionaes da vida política. guem possue informações exactas e comple-

Entretan·to, como já se tem observado que tas, nem mesmo o proprio Governo in teres· 
a característica parlamentar dos políticos sa~~iuo calculal'·Se em dinheiro o valor do 
novos é um certo aferro ingentw aos prln· 
cipios, espero que esta circumstancia servirá sacrificio que faria. a União si quizesse cum· 
para que me seja relevada a minha attitude prir rigorosamente a disposição constitu-
neste assumpto. cíonal ? 

A julgar pelo que conheço em um dos mais 
A emenda em discussão manda transferir impo1·tantes Estados da União-o de Minas-

o uso de um proprio a uma. sociedade par- que, aliás, figurou tambem no Imperio como 
ticular · • · ·província de primeira grandeza-creio pod<'r 

O SR, EDUARDo STUDART- Proprio quo affirmar que o valor act~al dos proprios fe· 
está desoccupado e sem serventia ha muitos deraes de que a União não carece nos Esta
annos. dos-não excederá de poucas centenas de 

contos. 
O SR. DAviD CAMPISTA- Proprio dos- E cumpre que se note que esse mesmo valor 

occupado e sem serventia ha mui tos annos, tende a decrescer e afinal a desapparecer in· 
como observa o nobre Deputado, assim como teiramente-graças ao proverbial abandono 
o projecto manda tambem que se transfira. o em que jazem os proprio:s nacionaes. A Com· 
proprio sem serventia que exist.e em Ouro missão de Orçamento, nas visitas que faz pre
Preto. sentemente a edificios publicos desta Capital, 

Ora, é evidente que a transferencia do uso tem tido occasião de verificar o estado la· 
de um propr•io nacional a terceiros importa mentavel de proprios, aliás utilizados pela 
no reconhecimento legal de que a União não União com serviços da maior importancia. 
precisa de taes proprios para seus serviços. o valor do patrimonio-já se vê-não jus· 

Assim sendo-e nos termos precisos do pa- tificaria por si só a resistencia que o The· 
ragrapho unico do art. 64 da Constituição souro oppõe ao preceito da Constituição. 
-pensei que os proprios em questão deves- Não trato, porém, de discutir, neste mo· 
sem ser transferidos ao domínio dos Estados rilento, o aspecto paramente constitucional 
em cujos territorios estão situados. Não é da questão; seria inopportuna e inefficaz essa 
isso, porém, 0 que se vae fazer, e dahi discussão, pois ha principio a. re~peito, con· 
0 meu d>1saccordo quanto ao projecto e sagrado no pro.iecto que está definitivamente 
emenda. votado pela Camara. 

Limitar-me hei a accrescentar que o· dis-
Não ignoro, Sr. Pl'esidente, as interpre· positivo constituiconal não representa, como 

tações variadas e, por vezes, inconcebi v eis geralmente se pensa, uma dadiva graciosa 
de que tem sido victíma o texto constitu· da União em favor dos Estados, mas simples
cional em que fundei o meu voto. Ha diver· mente uma verdadeira discriminação de 
so3 avisos do Poder Executivo a respeito e bens communs que vem, de ha muito, pro
mesmo umas razões ext1•aordinarias que mettida na legislação nacional. São cousas 
serviram de base a um 'Deto opposto l~ dis- diversas, bem se vê. 
posições de lei que mandava transferir pro- como uma das primeiras manifestações 
prios de que a União não carecesse nos Es· das franquias provinciaes no imperio-appa
tados de Matto Grosso e Ceará, si me não receu a necessidade da discriminação dos 
falha a memoria. bens pertencentes ao governo geral e ás pro-

Pal'ece, portanto, que ha ponde1•osas ra- vincias. 
zões de Estado a inspirarem essa to1•tura do O acto addicional,no art. 11,§ 4•, consagra
iispositivo constitucional. Acredita-se pro- va essa divisão e é interessante ler-se o que 
vavelmente que a execução leal do que nelle a respeito escreveu um dos nossos mais e;. 
se estatue importaria em despojar-se ainda timados constitucionalistas, o Sr. João Bar~ 
mais a União empobrecida e consumir·se ba.lho: . 
inutilmente um patr1monio nacional repu· «0 aviso de 6 de abril de 1835 proinetteu 
tado va1iosissim0, exactamente pela razào que no anno seguinte se passariam a extremar 
de set• desconhc.ciúo o sou valor éLpproxi- os Jwns provinciaos dos que deveriam con-
rnctdo. tinuat' a :;er Pt'opríos naciona.es. 
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E o de 21 de abril de 1837, tratando dê 
resolução de assembléa provincial acerca de 
te1'renos devolutos,mandou que se aguardasse 
a divisão dos bens geraes e provinciaes, pro
mettida pelo acto addicioual. 

Sobre o assumpto babmram ainda os 
avisos de 21 de julho de 1837 e n. 346, de lO 
de agosto do 1861. 

Quanto á realização dessa promessa, um 
projecto na Camara dos Deputados, em 23 de 
junho de 1835, curava disso, e em 27 de 
agosto de 1838 foi numeada uma commissão 
par·a extremar os bens ge1·aes dos pr·ovincio.es. 
Mas essa partilha uunca se fez ; continuou 
a communhão e, quando· se proclamou a Re
publica, ainda se achavam p1·o indiviso os 
bens a repartir com as províncias. 

E, continúa o Sr. Barbalho, é evidente 
port11nto,que as províncias eram consenhoras 
com o Governo geral, dos proprios nacionaes 
existentes ao tempo da proclamação da Repu· 
blica . ..,..,. E é evidonte tambem que, estahe· 
lecido o novo regimen o com elle dad<>. a 
elevação das província& á categoria .e Es
tados, em satisfação á antiga aspiração fe
dera.tiva dellas, não foi proposito da. noya 
Constituição dar 11os Estados menos do que 
tút)1am as provirtcias e reduzir-lhes o patri
nionio~ 

Fôra isto contradictorio com o espírito que 
predominou no Congresso Constituinte, onde 
de mais a mais tinham assento represen
·~antes que eram testemunhas da pessima 
administração e do quasi geral abandono dos 
proprios nacionaes nas províncias, exce
ptuados os que eram occupados com repar
tições geraes. » 

O SR. EDUARDO STUDART-Dá licença pa1'a 
um aparte~ No caso do Ceará, não ha cessão, 
não se transfere o domínio nem a proprie
dade, apenas dá-se o usofructo e isto durante 
um tempo determinado, emquan'Go a União 
não precisar do preclio. Isto está claro na 
emenda. 

0 SR. EDUARDO STUDART- Acho que no 
caso vertente só quem lucra é a União ..• 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Não duvido. 
0 SR. EDUARDO STUDART- ... porque O 

predio está em más condições, ameaçando 
ruína o a União com certeza rião o mandará 
concertar, ao passo quo, transferido o uso a 
uma sociedade particular, esta ha de tratar 
de conservar o me&,mo predio. 

O SR. DAviD CAMPISTA-V. Ex. está de 
accordo commigo. O que digo é qllf3, si o uso 
é transferido· a uma associação particular, 
isso prova. que a União não precisa de tal 
predio para seu uso; e, como este uso não é 
preciso á União, vou além do que quer o 
nobre Deputado e acho que o prodto deveria 
pertencer, de pleno domínio, ao Estado .do 
Ceará. (Muitos apoiados.) 

E' a consequencia da doutl'ina que defendo, 
doutrina aliás rigorosamente de accordo coJ]l 
a Constituição. 

Por consequencia, a disposição constitu
cional não representa uma dacliva, um ge
neroso presente por parte da União aos Es· 
tados federados. 

Representa simplesmente um dever legal 
daquella, dever de que não ha a fugir leal, 
mente emquanto vigorar sem alteração o 
codigo poli ti co de 24 de fevereiro. · 

Quaesquer tropeços qt'\e se opponha:m á 
execução da lei-serão cons~ituidos por inte· 
resws outros que não o interesse s.uperior de 
executar correcta e precisamente a dispo· 
sição constitucional. 

Esta é a quest'ão. 
Eu poderia discutü· ainda u. mat01·ja, to· 

mando particularmente cada uma das intel'· 
pretações, mais ou menos extravagant1.3s, 
que se teem dctdo ao texto constitucional; 
mas, como disse, essa discussão seria agora 
ineffi.caz, e assim reservo-me para uma 
outra occasi'ão;· si, como pretendo, chegar a 
apresonttLr um projocto regulador da ma~ 
teria. 

O SR. DAviD CAMPISTA- Mas transferir o Limito:-me, por hoje, a .Q~ta si>li.11p~es ex~ 
uso é confessar que o predio não é util á plieação dG voto, que peço .~ Camara a b.on• 
União para os serviços desta. , dado de aec,eitar. (Nluito b.evz ; ~m>ito bem.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vide pagina 365 do -\O volume) 

O Sr. David Ça1npista -Sr. nario e original processo de apoiakt em 
Presidente, não fora o desempenho do que uma simples lei ordinaria, menos gra
reputo ser um dever de consciencia e a cir- duada e menos permanente do que ella. 
cumstancia de me haver manifestado, com (Apoiados~) 
relação ao assumpto em discussão, em doeu- Teriamos assim duas correntes constitu
mentos publicos e officiaes,eu, que neste mo- cionaes : o consGitucionalismo pllritano, que 
mento,fallo exclusivamente por minha conta, se transforma em uma quest(to de fé, c:on
isto é, exprimindo uma opinião puramente demnando o im;Josto, e o cJnstitucionalismo 
individual sobre os impostos interestttduaes, dissolvente e impopuLn• da nós outros qu3 
ter-me-hia excus-\do de tomar parte nesta solapamos co.nscientemente esta federação 
discussã,o, cujo objecto é, aliás, muit·J su- de dicbr:luras, arrninad•1 lamentavelmente 
perior á capacidade do meu esforço (muitos pela guerra interna das tarifas. 
1uío apoiados); e isto por motivos que me E, si a fortuna aqui nos traz, como rGpl'C· 
parecem ponderosos. sentantes de um dos Esfiados accusados do 

Já se disse-e uma vez o repeti- que nós possuírem .o monstro fiscal 110 seu quadro 
outros, politicos militantes, cuja autoridade tr'ibntario, já nem temos então o modestis
se não prolonga sem a renovação perio- si mo direito de exigir que nos julguem eomCI 
dica do baptismo que nos t1•azem os suffra- imparciaes, na expressão das nossas opiniões. 
gios da Nação, raramente resistíamos á se- 0 SrL ALVARO DE CARVALHO_ Principal
ducção profissional de farejar de onde sopra mente quando s l falla com a autoridade do 
o vento favoravel e de accommodar as nos- orador. 
sas crenças com o que parece ser a corrente 
victoriosa da opinião. O SR. DAVID CAMPISTA-,-Eu proprio tenho 

Si não é inteiramente verdadeiro esse sentido as consequencias dessa attitude desde 
phenomeno de psyCJhologia política-o facto que estou na posição daquelles .que não vão 
é que, mórmente neste assumpto de impos- na onda que se reputa salvadora do com
tos, sopezam-se as resistencias dos que di- mercio e da riqueza nacionaes. 
vergam para se ver nellas menos a convi- E' a salvação das finanças locaes que falia 
cção sincera, filha da serenidade de estudo, por nossa bocca ; são os nossos horizontes 
do que uma tentativa de amparo a certa que se fecham neste assumpto sem ultra
ordem de eonveniencias regiouaes que nem passarem as fronteiras dos nossos territo
sempre coincidem com os interess.Js mais rios astaduaes...,.. pequenas patrias oppostas 
vastos e mais legítimos da conectividade. á grande patria nacional. 
. Entretanto, quando assim fosse, nem por E' pelo amor exclusivista que ellas nos 
isso deixariam de constituir nina das mo- inspiram que chegamos a embaraçar o des
dalidades do patriotismo-sentimento que se envolvimepto da riqueza publica e a aHentar 
veiu historicamente desenvolvendo desse sacrilegar.11ente contra a integridade da União 
nucleo i Qicial-o estreito amor ao campa- (Apoiados e apartes,) 
nario. Eis porque, Sr. P1•esidente, heaitei em vir· 

Nesta questão dos chamados impostos á tribuna sorver este quarto de hor.:t de in
interestaduaes, acredita-se geralmente qua successo. 
não pôde haver amo1' á pureza constitucio-

1 d · d 1 h . O Sr. ELoY CHAVES- v. Ex. nunc:t tem na o reganen que e onge se armomze insuccesso. 
com a permanencia odiosa de taes tributos. 
Respeitar a Constituição é, assim, supprimir O SR. DAVID CAMPISTA...,... Generosidade de 
os impostos. • V. Ex. Fallei. h:1 pouco, Sr. Presidente, em 

Passou esse dogma das queixas dos in te- desenvolvimento da riqueza publica e afrou
ressados para as manifestações geraes da xamento dos laços federativos. 
imprensa e ficou, nesGa mttteria, como a ex- São, como se. vê, consillerações de ordem 
pressão suprema do desinteresse e da lega- pm•amente economica e política. Entretanto, 
lidado. de tal fôrma impressionam os espiritl)s neste 

Extranha inversão das cousas é pretender assumpto, que já tiveram a rara fortuna de 
alguem oppor á torrente ge 1erosa essa mes- ver convertidas· em razões de decidir para 
ma Constituição que se p1•ocura impor agora o Poder Judiciario -· adstricto aliás em toda 
ao respeito nacional, graças ao extraordi- a parte- a, applicar rigorosamente a lei 

~.cr i 
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e fundar smts decisões nas disposições facul
tativas ou prohibitivas·della. 

Isso mesmo observa um dos nossos mais 
estimados constitucionalistas, o Sr. Amaro 
Cav<tlcanti- quando escreve : «0 que se de
prehende dos considerandos dos accordãos do 
Supremo Tribunal Federal é, antes de tudo, 
o intuito, muito louvavel, de impedir o pro
gresso dos males e inconvenientes de seme
lhante tributação estadual; mas um funda
mento juridicamente solido, baseado sobre 
texto expresso da Constituição Federal, é o 
que não se encontra · realmente em taes 
accordãos». 

E' evidente que, tratando-se de arestos 
constantemente invocados como contendo 
solução doutrinaria desta questão puramente 
legal - já estas considerações não são para 
se desprezar. 

Poaer-so-hia accrescentar que ha um des
virtuam• nto de funcções judiciaria~ quando 
as razões de decidtr repousam em principius 
geraes de conveniencia economica ou po
li tica, em vel:i de o ser no texto claro e ex· 
presso da lei . 

A este respeito esc1•eve Cooley: «0 Poder 
Judiciario não póde declarar inconstitucio
nal o nulla uma lei quaudo essa lei seja ac
cusada sômente de ser menos justa, incon
veniente ou inopportuna por motivos de or· 
dem geral ou politica. A conveniencia, a 
justiça e opportunidade da lei, nos limites 
da Constituição- devem ser apreciadas ex· 
clusivamente pelo Poder Legislativo. Si uma 
côrte judiciaria quizesse substituir o proprio 
juizo ao da legislatura competente - exce· 
deria da sua autoridade-penetrando em um 

·campo onde se1•ia impossível oppor-lhe ou-
tros limites além da propl'ia discreção. 

Uma lei I1ão pôde ser declarada inconsti
tucional sómente porque um tribunal en· 
tende que ficaram com ella violactos um ou 
mais princípios fundamentaes da liberdade 
republicana ou do regimen em systema - a 
menos que se trate de princípios que, por 
disposição constitucional expressa., foram 
collocados fóra da competencia legislativa. 

Não se pôde julgar da validade de uma lei 
sômente com o espírito geral que se pensa 
dominar n't Constituição.» 

Não querem dizer estas considerações que 
duvide em arregimentar-me na grossa le· 
gião dominadora, ou quasi, dos que susten
tam a inconveniencia economica do imposto 
e a sua acção perniciosa e lenta sobre a 
solidez dos laços federativos. 

Esta ultima allegação, verdade seja, im
pera sobretudo nos domínios do puro senti
mento. (Apartes.) 

Oh! não é isso um defeito-antes consti
tue phenomeno observado, que toda a idéa, 
toda a noção acaba. por affectar o senti· 

menta e é então qua ella adquire o seu ma
ximo de poder. O sentimento é, na phrase de 
Novicow, a ultima e a mais elevada inst.an~ 
cia da alma humana. 

Seja-me, entretanto, permittida a affou
teza de affi.rmar que a acção destruidora dos 
impostos interestaduaes é effectivamente de 
uma lentidão incomparavel ! 

Ha 68 annos que ella opera sem cessar; 
veiu quasi de envolta com a formação da 
nossa nacionalidade e alastrou·se sorrateira
mente, invadindo todas as partes do nosso 
joven organismo político. Deram-se revolu
çõe ; mudaram-se soberanos e governos e a 
Republica encontrou·a no espolio imp3rial. 

Systemas financeil•os do Imperio e da 
Republica foram levantados com essa arga
massa deleteria e, por uma ironia inexpli
cavel do de~tino --tanto no Imperio como 
na Republica, foi sempre em nome da 
lei que se defendeu esse elemento que agora 
se reputa como dissolvente da unidade na
cional. 

«No Imperio, diz com razão o brilhante 
parecer elaborado pelo honrado Deputado Sr. 
Anizio de Abreu, foi no proprio acto addi
ccional que as assembléas provinciaos acha.· 
rama valvula de respiro, e-á sombra da 
disposição ampla e generica do art. lO, §5°, 
permittindo-lhes legislar sobre a fiscalização 
das suas despezas e os impostos necessarios 
á satisfação das mesmas, com tanto que estes 
não prejudicassem as imposições geraes do 
Estado-recrudesceu a expansão tributaria 
das províncias. » 

Na Republica, aqui está um parecerdos 
mais luminosos e completos que teem sido 
elaborados nestn. Casa e que defende-por 
força da Constituição-a competencia tribu
taria dos Estados no caso em discussão. 

Outra cou,;a não oxprime o proprio proje· 
cto confessadamente inconstitucional. .. 

0 SR. ÁNIZIO DE ABREU-Confissão de SOU 
autor. 

0 SR. DAVIO CAMPISTA- Exactamente, 
E' o proprio pro,iecto que altera a lettra da 
Constituição, substituindo as palavras «pro· 
cadencia estvangeira» por estas: «origem 
estrangeira». 

Ora, bem diz o parecer: 
«Si origem é o mesmo que procedencia, 

si estas expressões se oquivalem, si são si
nonymas e como tal foi aquella empregada, 
não valia a pena a substituição, a bem 
mesmo da fidelidade do texto constitucional. 
Si, porém, assim ·não é, si, como traduzindo 
cousa diversa e por tal foi propositalmente 
substituída a palavra- procedencia- pela 
palavra-origem-violada está a Constitui-
ção.» · 
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E, depois, senhores, basta que _nos lembre- Mesmo entre nós - Esta,dos que possuem 
mos da gestação difficil, quasi angustiosa, impost.os interest<tduaes como medida de 
que tiveram as diversas soluções hoje pro- represalia, ao que parece, estão dispostos <t 
postas-para qul'l se comprehenda que o <:Lbrir mão delles. 
texto claro da Constituição não bastaria por Não devo acreditar que taes Estados este
si só para justificar a eliminação dos im- jam convictos da inconstitucionalidade de 
postos. taes impostos, porque essa convicção os im-

Que é que se pretende, afinal~ pedia de adoptal-as. Não se cura um abuso 
Proltibir aos Estados os impostos de impor- com ou·tro abuso consciente e confessado. 

tação, salvo o disposto no § 3" do art. 9• .:a Taes Estados são, portanto, partidarios da 
Constituição. constitucionalidade dos impostos em questão. 

Pois é para dizer essa co usa tão simples, (Apoiados.) 
pq,ra vestir e8sa idéa tão clara-que se en- Em quasi todos os outros Estados - inclu
saiam as roupagens as mais variadas, que se sive o de Minas- cogita-se da substituição 
multiplicam os projectos em uma estupenda gradativa do tributo, impossível de eliminar 

variedade de fôrmas, como si se tratasse de de chofre antes de obter um succedaneo, 
um torneio de littera.tura legislativa, que sem perigo pa1•a a vida. financeira local, 
ha de passar aos annaes como um dos mais perigo que terá certamente reflexo desfa.vo-
alegres commentario3 consti tucionaes ! ra vel na União. 

Depois do projecto do Sr. Serzedello, ou- O movei dessa tendencia dos Estados não 
tros appareceram na imprensa e agora te- é o reconhecimento da inconstitucionalida
mos o projecto interpretativo do Sr. Felis- de ; é antes a inconveniencia economica dos 
bello Freire e o substitutivo do Sr. Arnolpho impostos; a. pressão da opinião em tempos 
Azevedo, que pretende uniformizar os im- de vida difficil e talvez mesmo, como uma, 
postos internos dos Estados-o que é ex- vez o disse, a circumstancia de que nas de
tranho. mocracias é frequente a necessidade de con-

0 que dahi se conclue desde logo é que, descender-se mais com o volume do que com 
pelo menos, a Constituição não é tão clara, a qualidade da opinião. 
tão positivamente contraria aos imposGos, Si é essa a. tendencia dos Est:J.dos, não 
como se pretende. E mais que, tanto os la- precisam elles da tutela illegHima que se 
ços da centralização monarchica como os lhes pretende impor com a decretação da 
da federação republicana-resistiram e re- lei em projecto. 
sistem galhardamente (L influencia dispersi- Além de inutil, ella teria o e1feito perni
va,, que se attribue aos impostos interesta- cio3o de demonstrar que os principias con
duaes. stii;ucionaes sobre que assenta o inteiro re-

Pelo contrario- o que a experioncia tem gimen estão á mercê das leis Ordinarias c, 
constantemente demonstrado- é que nada portanto, do capricho das assemblGias. 
h:t ccmo as tenclencias a,bsorventes do cen- Effecti vameote, senhores, o que a Cama r a 
tro par.:~, produzir a desaggregação dos Es- trata agora de fazer é uma lei em que se 
tados. prohibam aos Estados os impostos interesta-

0 verdadeiro perigo pm·a a integridade duaes, porque taes impostos são considera
política de uma nação está muito mais nas dos como cont1•arios á Constituição. 
dictaduras. que se insinuam no mecanismo Ora, ha já bastante tempo, tive occasião 
administr:J.tivo, constituindo um estado lo- de suscitar uma questão preliminar que se 
gal em que dominam as razões de Est:.l.do me afigura da maior relevancia. 
e em que se pretende conigir- com re- Ou taes impostos são inconstitucionaes ou 
gimens de excepção - abusos inveterados n-ão o são; si o são-não ha lei alguma mais 
dos r-ostumes publicas. I cfficaz para prohibil-os do que tt propria 

d . . Constituição ; e, si a Constituição é pel'ma.-
0 SR. ANIZIO DE ABREU a um aparte. nentemente violada nesta parte, com maio-
O SR. DAVID CAMPISTA- E' justamente rü\ de razão sel-o-lu\ uma simples lei ardi-

o que se tem verificado - V. Ex. bem o naria, menos solemne, menos duradoura e 
lembra.. menos Importante do que a Constituição. 

Falia-se em guerra de tarif<:LS; sem du- (Apo·::ados.) 
vida que são um mal, mas um mal que Teríamos, portanto, uma lei, pelo menos, 
ordinariamente traz em si mesmo o mais inutil. 
efficaz dos remedios. Os prejuízos recipro- Si, porém, os impostos não são inconstitu
cos augmentam na razão direct<1 da inten- cionaes - inconstitucional será então a lei 
sidade da lu1a e a corrente commercinl que fizermos, limitando a competencia. tri
tende a retomar seu n.ntigo leito porque butaria estadual, fóra. dos casos previstos na 
não se viol:J.m impunemente leis n,ttumes Constituição Federal, que estabeleceu taxa
copw !'lão a~ leis econor.aicas. ti.vamente as fontes de receita da União e 
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dos Estados. (Apoiados e apartes. Trocam-se I Assim, nós. ir. iam os esta. belecer, como filhos 
apartes entre os Srs. Alvaro de Carvalho, do regimen f~dera~ivo, uma novidade extra
Ge1·mano Hasslocher, Bezerril FonteneUe e nha na materta •.. 
Etoy Chaves.) _ 1 UM SR. DEPUTADO- V. Ex. sabe que nos 

Mas, senho~es, de':'"emos encal'ar a questao 1 Estados Unidos é absolut;tmente vedado aos 
de. frente e nao desv1rtual-a em seus verda·- Estados tributi:lrem, tanto a importa~:ã,o 
de1rEs terrr.ws. . como a exportação; portanto, ht não existe 
. Nao ~e d1scut~ po~ emq~anto a convemen· esta questão •. 

ma ou mconvemenma dos Impostos do ponto · 
de vista economico, A questão é outra. O SR. DAVID CAMPISTA- E' isso mesmo. 

0 SR. VERGNE DE ABREU-Si OS arestos. do 
Supremo Tribunal não teem sido obedeci
dos! 

0 SR. DAVID CAMPISTA- , , , o que leva a 
respeitar a lei ? 

A Constituição, que é loi suprema .•. 
0 SR. VERGNE DE ABREU -Precisamos, 

portanto, de rever a Constituição ; é o que 
se está tornando urgente. 

E muita razão tenho eu em applicar a socio
logia a essas cousas : não ha como a historüt 
para esclarecer a vida e as instituições· poli· 
ticas de um povo. 

Si remontarmos á historia da naciona
lidade norte americana, á sua, formação no 
regimen politico actual, acharemos a expli
cação· desLe facto a que o digno Deputado 
acaba de alludír, de prohibição de todos os 
impostos que ppdessem quebrar a harmonia 
da nação ; estu. vinha da confederação, com 

O SR. ANIZIO l>E ABREU-Apoiado ; é a so- Estados independentes e soberanos e receia· 
lução, e havemos de chegar a propol-a. va-se alli qualquer disposição legal que pu

desse deixar a porta. aberta á continuação da 
srparação que existia anteriormente. 0 SR. VERGNE DE ABREU-Ha 10 annos 

que a Nação a reclama; este não ê o l'e· 
gimen que nos convém. (Ha muitos outros 
apartes,) 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Sr. Presidente, 
creio que a categoria que me foi dada pelo 
meu distincto amigo, o Sr. Erico Coelho, 
colloca-me nesta Casa em posição difficil. .• 
(Riso ; não apoiados.) 

0 SR. ALVARO DE CARVALHo-Toda a vez 
que V, Ex. usa de seu talento para illudir 
questões que são bem clara~ ... 

0 SR. DAVID ÜAMPISTA-Ahi está! 
E' questão de apreciação isso de illudir; 

mas dá se o que digo : estou sempre mal 
collocado, como perigo publico. (Riso.) 

Não se pódo, senhores, ver nas minhas 
palavras outra cousa que não seja um meio 
de guiar a opinião para o terreno que reputo 
o unico que cabe agora á questão. (Trocam
se muitos apartes.) 

Senhores, peço licença para repor a ques
tão nos seus primitivos termos. 

Não discuto a conveniencia do imposto ; 
não estou mesmo, por emquanto, discu"indo 
a sua constitucionalidade : o que estou fa
zendo é declarar que ou a Constituição pro
hibe ou não prohibe; si prohibe, não ha 
necessidade de lei ordinaria par'a amparar 
a Constituição. Seria uma exquisitice. 

Senhores, nos Estados Unidos nunca se le
gislou a este respeito. Posso affirmal-o por
que, gru.ças a um apn,rte, fui percorrer a 
legislação norte americar1a e nã0 encontrei 
couBa que se referisse a essa questão de im
postos interestaduaes. 

Esta, porém, não é a nossa situação. 
Sr. Presidente, dizia eu que, si a Con

stituição prohibe os impostos de que se trata, 
estes já estão prohibidos pela lei suprema, 
que deve ser o evangelho dos homens , oli
ticos, e principalmente dos republicanos 
como me prezo de ser, apczar de aristo
crata. (Riso). 

Si os impostos não são inconstitucionaes, 
disse eu ainda, a lei é que será inconstitu
cional. 

Uma lei invasora dtts attribuições dos po
deres locaes- será tida como nulla e não 
Axistente. 

E' o que decorre da essencia do nosso re
gimen, cuja característica é, como se sabe, 
a limitação constitucional dos poderes. 01'a, 
a uma lei assim nulla e insubsistente-pode
riam os Estados oppor exactamen te o res
peito que lhes merece a lei basica. Ouvi 
dizer em apc1rte, hoje mesmo, que se trata 
simplesmente de uma lei interpretativa. 

Questão grave de direito con8titucional ! 
Mas a lei interpretativa suppõe duvidoso 

o texto constitucional e envolve a faculd.tde 
de escolhel' entre soluções oppostas. 

Uma lei interpretativa é, na phrase de 
Lieber, uma verdadeira lei addicional que 
se incorpora á disposição interpretada, for· 
mando com el!a. um só todo juridico. 

A lei interpre\ativa é uma lei productora 
de direito, diz Picard, e a tal ponto que 
obedece inconscientemente ás mudanças re· 
sultantes da evolução, dos usos e costu
mes, etc. Incorporando-se á Constituição, ella 
vae participar da intangibilidade do todo. 
Ora, uma lei ordinaria não póde produzir 
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direito novo em ma teria de Constituição" permitte. Em ambos os casos é inutil e 
nem pôde ter a permawmcia das di~posições nulla. 
constituciunaes. Si assim é do ponto de vista jurídico-a 

Sel"ia, no caso contrario, uma lei constitu- melhores resultados não chegaremos qmtnto 
cional, cuja elaboração obedece a formali- aos efi'eitos praticas, dado que se tratasse 
dados especiaes estabelecidas na propria Con- de umé> lei perfeii.a,mente constitucional e 
stituição. regular. 

Nem é isso que estamos fazendo. Tomo, para· argumentar, o exemplo que 
As::lim, si não estamos elaborando uma lei conheço que é o do Esta<;lo de Minas- que, 

constitucional, e si uma lei ordinaria não aliás, ar-redito,póde ser com segurança gene· 
póie ªIterar disposições da Constituição, in- ralizado. 
terpretando a... O que se chama imposto interestadual é 

0 SR. ELOY CHAVES- Pela ·theoria de 
V. Ex. não ha lei interpretativa. 

O SR. DAVID CAMPISTA-Engano de V. Ex. 
Em primeiro logar todas as leis mterprata
tivas não interpretam sómente a Constitui
ção; em segundo logar, o ·poder judiciario é. 
no nosso regimen, o interprete normal da 
Constituição, mas ha•casos que escapam a 
essa competencia judiciaria: os casos polí
ticos. por exemplo. Isso mesmo já tem sido 
decidido pelo poder judiciario. (Apartes.) 

Não, senhor; pam se reformar ou se in
terpretar a Constituição não é necessaria, 
como sc sabe, uma assembléa especial. Con
stituinte é simplesmente a funcção. 

A distincção entre o Poder Legislativo or
dinario e constituinte provém do exercício 
de uma ou de outra funcção. 

Quando a Constituição confia a sua revi
são aos mesmos elementos que compõem o 
corpo legislatrvo ordinario, nem por isso a 
difi'erença deixa de subsistir- porque então 
esses elementus funccionam em outras con
dições-diversas das que sào exigidas para a 
confecção das leis ordinarias. 

Si a lei que agora pretendemos fazer é 
realmente uma, lei interpretativa da Consti
tuição, ella deveria obedecer a nurmas di
versas das que estão sendo· seguidas. Seria 
feita, porém, por nós proprios constituídos 
como estamos. 

attribuido, no Estado de Minas, ao imposto 
de consumo que o Estado cobra, em grande 
parte, sobre as mercadorias que entram no 
te:ritorio mineiro. 

O imposto de consumo, ninguem o contes
ta, é legalmente permittido aos Estados e, 
economicamente, é até um imposto eminen
temente local. Trata-se, pois, de saber si o 
imposto em questão é realmente em Minas 
um tributo sobre o commmo ou si esta de
nominação serve apenas para vestir com as 
apparencias de legalidade um verdadeiro 
impostu de importação que se pretende ser 
inconstitucional. 

Entendem os adversarios do imposto quo 
o fttcto de ser elle co brado por occa~ião do 
despacho das mercadorias nas estações de 
procedencia ou da sua chegada ás estações 
do destino-basta para qualificar tal imposto 
como sendo de importação e não de con
sumo. 

Dahi se concluiria que, uma vez prohibida 
essa fôrma de cobrança-deixaria de existir 
o imposto com os seus apregoados incon
venientes. 

Ora, senhores, assim não é. A situação 
geo11raphica do Estado de Minas dá-lhe, 
nesta questão, um aspecto todo particular. 

Toda a mercadoria que entra no territorio 
do 'Estado é destinada ao consumo local, 
não sendo provavel que por elle apenas 
transite par<t ser reexportada .. , 

0 SR. ELOY CHAVES -Isso ninguem põe 0 SR. ALVARO DE CARVALHO-E as que 
em duvida. vão para Goyaz~ (Apartes.) 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Pois entãojá se 
vê que eu tambem não duvido da possibili· 
dade de leis intol·pretativas. O que contesto 
é que o seja esta que vamos vot.1r. 

Interpretada a Constituição no sentido do 
projecto, convém não esquecer que teríamos 
uma lei abrangendo o passado e forçando os 
Estados a restituições que lhes seriam quasi 
impossíveis e desorganizariam ainda mais as 
suas finanças. 

Mas como classificar esta lei-do ponto de 
vista jurídico -si não é interpretativa da 
Const, tuição ~ Torno a dizer : ou ella re
pete inutilmente uma prohibição cons'titu· 
cional ou prohiba o que a Constituição 

0 SR. DAVID CAMPlliTA-As que vão para 
Goyaz não estão sujeitas a imposto de con· 
sumo. São muito poucas, de resto. As leis 
e regulamentos fiscaes de Minas preveem a 
hypothese. Além de tudo-quando assim não 
fosse-seria esse um verdadeiro imposto de 
transito expressamente prohibido pela Con
stituição, que não precisa de ser esch~recida 
neste ponto. (Trocam-se diversos apm·tes.) 

E' o facto incontestavel. Recordo-me até 
de factos que se deram durante a minha ad
ministração deficiente (não apoiados) na 
pa.sta das finanças do Estado. 

Justamente porque o Estado não cobra im· 
posto algum de mercadorias destinadas a 
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outros Estados e que passam pelo tel'ritorio 
mineiro, houve commjrcianto em Uberaha 
que recebia mercadorias com a declaração de 
que se destinavam a Goyaz, quando assim 
realmente não era. 

Esse p1·ocesso lihé1•tava-o do imposto; fui 
d01le informado e providenciei como no caso 
cabia. 

Posso, portanto, aftlrma,r que a quasi tota
lidade das mercadorias que enteam no ter
ritorio mineiro é destinada ao consumo lo
cal. Assim, cobl'ar-se o imposto por occasião 
do despacho ou d:t chegada da mercadori:.l., 
não é taxa.l'·Se o transito possível nem a im
portação, mo.s sim tributar directa.monte o 
consumo. 

Acceesce que o Estado não possue alfan
-degas nem mesmo commercio imp:Jrtador 
directo do estrangeiro; as mel'cadorias que 
recebe procedem gel'almente clesta. Capita,l 
ou dos Estados visinhos, isto é, são sempre 
de «pl'ocedencia nacional». A importação 
estrangeira está. assim livre de impostos. 

Portanto, não taxando o Estado a impor
tação nem o t1·ansito--que é que taxa~ 

O ·consumo evidentemente- consumo que 
cabe sem contestação na orbita, fiscal do 
Estado. 

Ninguem ignora. tambcm que não ê a, fôr
ma extel'ioe da cobrança que dâ a um im
posto a sua natlueza economica; é a sua 
pPopl'ia essencia como figura fiscal. 

O SR. ANizro DE ABREU- O processo nã.o 
affecta a essencia. 

0 SR. DAVID CAMPISTA- Sem duvida. 
Supponha-se, porém, Sr. Presidente, que a 
lei prohibe essa fôrma de cobl'ança; nada 
impedia que o Estado estabelecesse outra, e 
ahi teríamos o me3mo imposto com,os mes
mos ma,les que se lhe attribuem. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER - V. Ex. 
está evitan(lo que Minas se confunda com ou
tros Estados. 

0 StL DAVID CAMPISTA- Oh! não; Mi
nas é a ft•aternidade. Tomo o exemplo mi
neiro porque é e!Ie o caso geral dos Estados 
que possuem o imposto e é o exemplo que de 
perto conheço para melhor argumentar. 

0 Sn.. PRESIDENTE - Peço a, V. Ex. O 
obsequio de interromper o seu discurso para 
proceder-se â votação das matel'ias que figu
ram na ordem do dia. 

tido de regular a mate da dos impostos in
terestacluaes, parecendo-me que estavamos 
a ex:ercer agora uma fllncção extraordinaria 
que não se coaduna bem com a natureza das 
que a Constituição nos attribuiu. 

Passei a considerai' o imposto na sua 
feição pratica, procurando demon_strar que, 
para o caso particular do Estado de Minas, 
que era o caso geral dos Estados brazileiros, 
a suppressão da fôrma de cobrança que 
investia _o imposto com o caracter do de 
importação, que se presume p1·ohibido aos 
Estados, . não daria resulta,do a,lgum, por
que os Estados mudaeiam de fór'ma -e o 
imposto continrraria a existir, produzindo 
os mesmos_males que lhe sã·) att!·ibuidos. 

O SR. JoÃo Lurz Ar_ VES-A que3tãJ era do 
momento da incicte·ncia. 

0 SR. DAVID CAMPISTA - Justamente ; a 
questão era do momento d'lo incidencia, era 
do aspecto exteeiol' da percepção que não 
aHsl'ava absolutamente a natureza economi
ca do imposto.-

Ha aind:t uma cil'cumshncia notavel: pJ.· 
rece que só depois de 70 annos é que so 
agita a opinião contra este imposb e que o 
commerci() nacional se a,cha gra vémente 
affectado no seu desenvolvimento e nos seus 
interesses ! 

Dir-so-hia que é uma consequencia da fo
del'~tção essa tributação condemnada. 

Entrettmto, como acabei de dizel', trata-se 
de uma novidade fiscal que orça por 70 annos 
de existencb. 

Os males resultantes dos impostos inter
estaduaes teem sido exaggerados a um ponto 
que frisa pala, pura ph'~nt::tsia. 

Tl'ata-se. ao que se diz, de pesadíssimos 
onus que asphyxiàm o commercw e n. pl·odu-
cção nacional. , 

Ora, continúo com o exemplo de Minas, 
onde os impostos existem desde a primitiva 
organização tributaria da provincia, sem en· 
torpecer - que se saiba, o movimento com
mel'cial e sem c1ue jamais se haja cogitado 
de guerra de tal'ifas. 

Que onus _representam os impostos sobre o 
valor dtts importações estaduaes? 

A julgar-se pelas dissertu,ções pessimi~tas 
que conduzem á reforma constitucional vir· 
tualmente contida no 'pl'ojecto, trata-se de 
um gravame que ex·3ede o limite normal-das 
tributações criteriosas. 

0 SR.. DAVID CAMPISTA - Com prazer, 
(Tenninada a votaçao, tem de novo a pata• 

vra o orador). 

Entretanto, demonstram os algarismos que 
assim não é. 

Verifica-se dos documento~ officiaes _ que 
os valores respectivos da. importação e da 
exportação manteem-se em uma linha do 
quasi equivalencia, sendo que a differença 
que se pudesse notal' é favoravel sempre á 
exportação. 

0 SR.. DAVID CAMPISTA- Continuarei, Sr. 
Presidente, as observações que fazia. 

Já tive occasião de referir-me á legiti
midade da lei que o Congresso fizer no sen-
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Isso é bem explicavel porque, como se 
sabe, aquelles dous movimentos economicos 
representam uma natural permuta de va
lores. 

Tomando o ultimo exercício definitiva
mente liquidado em Minas e o valor da im
portação equiparado ao do exportação, tere
mosparaaquella a somma do 163.356:843$744; 
sobro esse valor, o producto da arrecadação 
do imposto de consumo (chamado inter
estadual) .foi do 1.047:459$976 ou muito me-
nos de I •;.. . 

Si fizermos identico exame relativamente 
aos exercícios anteriores, obteremos resulta
dos semelhantes. 

Tomem-se ainda os dados provisorios re
ferentes ao ultimo anno financeiro em que 
se deu notavel diminuição nu v;tlor da ex
portação, graças á desvalorização do café, 
tendo produzido muito mais o imposto de 
consumo em virtude dtt elevação das tabellas 
-já hoje diminuídas. 

O resultado será, como média,, semelhante 
aos precedentes. 

Aqui está, senhores, o exÜ'<lOl'.linario gra
vame que entorpece o desenvolvimento da 
riqueza publica e que attenta contra a fir
meza dos laços federativos ! E é para elimi
nai-o que se nos convida a cal'l'ar os olhos á 
lei na decretação de uma medida irregulnr 
e inutil. 

Entret<mto o E:;tado, p:.Jr necessidades dá 
sua vida economica e financeira, grava a 
exportação de seus productos com tuas do 
9 •;. e 7 •; •• etc. A importação, porém, não 
soffre onus que exceda sensivelmente de 
1 °/o. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO- Mas a lei 
não é só para Minas, é para o Brazil in
teiro. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Repito que Minas 
foi o exemplo. 

V. Ex. tenha a bondade de citar-me outro 
· Estado e discutirei com os mesmos argumen
tos. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Não cito, 
nem V. Ex, me responderb conhecendo tão 
de perto o caso como o de Minas. 

0 SR. DAVID CAMPISTA -Não seria difil
cil, desde que V. Ex, me fornecesse da,dos 
da mesma natureza. 

Mas o exemplo de Minas offerece ainda 
a vantagem de ser o do Estado em que tem 
maior vulto a rendJ. do consumo ... 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Sobre
tudo pela sua posição geo;;raphicct. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Não altera a ques
tã.o. · 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO- Altera ; 
V. Ex. veja ocaso de Uberaba. 

0 SR. DAVID CAMPISTA -N&o altera ; O 

caso de Uberaba era até contwt nós, em 
prejuízo do Thesouro que não cobra tran
sito. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO. dá um 
aparte. 

0 SR. DAVID CAMPISTA. - Mas, Sr. Pre
sidente, não se trata do caso de Minas, do 
caso de Uberaba. Argumentei com esse 
Estado, porque ainda nenhum escriptor. ne
nhuma Associação Commercial, nenhum 
jornal deste paiz, dos que teem discutido 
contra a mtmutenção dos impostos. interes
tadnaes, baseou-se em algarismos para de
monstrar a extensão o o valor dos prejuízos 
commei'ciaes. 

0 SR. FBLTSBELLO FREIRE-Ha um lU.'tppa 
que demonstra que os impostos intol'esta
duaes desvalorizaram do 32 % os pro,iuctos 
exportados do Brazil. 

0 SR. DAVID 0AMP1STA-!SSO Ó quanto a 
impostos de exportações. Imposto de expor
tações não nos preoccupa <tgora. Ha 68 an
nos que esse commcrcio existe, desenvolve-se 
e enriqueca sob o regimen dos imp·.1stos 
condemnados. 

Entretanto, jamais como <tctualmente se 
levantou a gl'itlt contr.1 os .impostos inter
estaduàes ... 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-~' que Se 
trata do interesse publico. 

0 SR. DAVID ,CAMPISTA-Ah! seria então 
pttrticular o interes.:Je que me moveu na 
sustentação dos impostos ou da illegitimi
midade da lei que pretendemos fazer ? 

VozEs-E' publico e legitimo. 
0 SR. DAVID CAMPiSTA-Sem duvida e 

tanto ou mais do que o do commercio inte
ressado em contl'ario. O meu interessi3 seria 
o do thesouro estad Lml; E porque não serà 
esse um interesse patrioticu ? Porque se o 
suppõe opposto ao interessB naciona,l ? 

Mas, senhores, já se tem avE-riguado que a 
característica psychologica. de um regimen 
como o nosso é constituída por um patrio
tismo duplo. 

Bryce, no 2, 0 capitulo da sua conhecida 
obra, occu{la-se longamente em demonstrar 
esse facto. 

iJbambrum cita como sig-nificativa, a res
peito, a phrase de Fi!!che Áms, alguns annos 
depois de votada '~ Constituição norte-ameri
cana : «0 meu Estado particular-eis a mi
nha patria ! » 

Outro escriptor mostra-se surpreso, ave
riguando que a vida política americana se 



.40 APPENDIOE 

-~-·--------·-----------------~·-~ 

.desenvolvo sempre 
ti co. 

neste dualismo patrio- Não ha uma «fô1·ma» de cob1·ança de im

Não seria, pois, uma, cousa estr(1nha este 
;:-,mor aos intere:sses estaduaes a que se at
tribue a nossa attitude no assumpto em dis
cussão. 

O quo é estranho e inexplicavel é a di
vergencia entre projectos e substitutivos que 
tendem a um fim commum e predso. 

O substitutivo apresenta.do pelos nosso 
honrado collega, o Sr. Felisbello Freire, um 
dos ornamentos desta Casa, é meramente 
interpretativo. 

Determina que não é permittido o impos
to de transito de mercadorias nacionaes ou 
estrangeiras e que o de exportação deve re
cahir sobre mercadorias de producção do 
Estado. 

Estas são afinal as disposições da Consti
tuição. 

Entretanto, o substitutivo de S. Ex. con
tem uma limitação que não se compadece 
com os dispositivos da Constituição. 

«Sômente sob a forma de imposto de conw
mo podem os Estados tributar as mercadorias 
estrangeiras importadas», diz o substitutivo 
de S. Ex. 

Ora, a Constituição permitte expressa
mente que os Estados cobrem impostos de 
importação sobre merc.:.,dorias de procedencia 
estrangeira com a unica .limitação de re · 
verter o producto de tal imposto para os 
cofres da União. , 

Nesta materia, a nossa Constituição foi 
mais longe do que a norte-americana. Esta 
autoriza a intervenção do Congresso Fe
deral no caso em questão, podendo ser de
clarado Rem eífeito o acto dos Estados esta
belecendo taes impostos. 

Entre nós tal não se dá e os congressos es
taduaes podem, sem dependencia dos poàeres 
federaes, taxar a importação do estrangeiro 
desde que entreguem ao Thesouro Federal o 
producto do imposto. 

O nobre Deputado quer que se cobre a im
portação «sob a fôrma de consumo». Mas 
a Constituição permitte qu~ sejct. adaptada a 
fôrma directa de «importação» .• , 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-Exactamente. E' 
imposto de «importação» e não de con
sumo. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Mas a Consti
tuição diz que a importação pôde ser co
brada de mercadorias destinadas ao consumo 
do Estado, 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Não importa ao 
caso, desde que permitte expressamente 
taxar a importação e sob esta fôrma. 

(Trocam-se apartes.) 
Demais, o imposto de consumo não é uma 

«fôrma», é ,um. imporsto co:rQ figu:ra p~·opria. 

postos de consumo, ha diversas «fôrmaS»• 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-O sello entre 
nós ..• 

0· SR. DAVID CAMPISTA-O sello· é uma 
das formas e 6 a que prevalece entre nós; 
mas não é exclusiva nem ·universalmente 
adoptada. 

H a muitas outras. (Apoiados.) 
Ora, dizendo o substitutivo do nobre De* 

putado que os Estados poderão cobrar os im~ 
postos de importação «sob a fôrma» de con.
sumo, restringe ipso facto a faculoade con• 
stitucional, que é de taxar a importação 
como importação. A Constituição concede 
oú nega um imposto aos Estados, mas não 
prescreve, nem podia prescrever, a fôrma 
de cobrança dos q ne concede. 

Isso é mataria de regulamentação fiscal, 
quo compete aos Estados nn. orbita tribu-
taria que lhes pertence. · 

Não é, pois. acceitavel esta parte do sub-
stitutivo do nolJre Deputado. 

Acredito que S . Ex. teve o intuito de re
gular esta materin. de modo a evitar pos
síveis abusos por parte dos Estarlos na ta
xação dê mercadorias de procedencia es
trangeira. 

Já o Sr. Amaro Cavalcanti dizia que a 
Constituição, nada tendo estabelecido quanto 
«ao· modo» segundo o qual é lic.ito aos Es
tados tributar a importação d,as mercado
rias estrangeiras, seria de recommendavel 
prudencia que se votasse lei a esse respeito, 
consignando, por exemplo. que a arrecada
ção de taes impostos ficasse sempre a 
cargo da União e não das repartições es:.. 
taduaes. 

Que a União cobrasse taes impostos --me
diante accordo com os Estados - compre
hende-se, visto que a . somma arrecadada 
per1.ence aos cofres federaes ; mas limitar o 
poder aos Estados, prescrevendo-lhes que co
b:em o imposto sob fórma diversa da con
sentida pela Constituição, é que não é pos
sível. 

O substitutivo apresentado pelo nobre Depu
tado por S. Paulo Sr. Arnolpho Azevedo 
tende simplesmente a uniformizar os im
postos internos dos Estados. 
. E' mais que contestavol a competencia do 
Congresso Nacional em tal assumpto. 

Permitte o substitutivo que os Estados 
taxem as mercadorias procedent~ts de fôra 
dos seus territorios, quando taes mercado
rias se ach,trem ·por tal fôrma confundidas 
na massa das riquezas estaduaes que destas 
não se possam distinguir. 

Ora. senhores. si este substitutivo fo1' ap
provado, entraremos todos a indagar: qual o 
momento em que taes mercadorias se inco~·~ 
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poram á massa da riqueza trihntn,vel do 
Estado? E' esta uma que~tão que deu Jogar 
a importantes discussões na America do 
Norte e que nós vamos reviver· agora, a 
pretexto de torn.w chtro o texto cons&itucio
nal. Não sei que lucro ha em suh~tituir mm 
duvida por outra: 

Isto mesmo foi dito expressamente em pa· 
recm' unanime de uma commissão especial 
do Senado e Camara. 

Que se deve concluil' dahi ? Que os impos
tos de importação pertencem á União, com 
este limHe: quanto ás mercadorias de pro
cedencia estrangeir~t. 

Cobrar imposto sobre uma mercadoria 
quando ella chega ao territorio do Estado 
não é cobrar imposto sobre uma riqueza já 
incorporada ás do Estado? 

E, desde que ha legalmente mais de uma 
especie de importaqão, não foram excluídos 
os Estados do direLo de taxarem outras im
portações que não sejam as de procedencia 
estrangeira. Sem duvida que sim. O substitutivo do 

Sr. Arnolplw Azevedo tem a vantagem de 
ser innocuo ; a experiencia o dirá. Regula 
até materia do competencia municipal, 
quando isso é assumpto que pertence aos Es
tados dentro dos limites const!tucionaes. 

Cumpre não perder de vista que a limita
çã, que se pretende impor ao poder tribu
taria dos Estados não está explícita na Con
stituição, que limitou os poderes federaes ao 
exercício das a·fitribuições qua lhes são ex
pressamente e restriCtamente conferidas, ao 
passo que aos E~tados, de accordo com o 
art. 65, n, 2, é facultado em geral todo e 

Acredito, senhores, haver demonstrado 
que não podemos legitimamente legislar so
bre o assumpto, a menos que queiramos re
formar a Constituição da Republica. qualquer poder ou direito que não lhes for 

negado por clausula expressa ou implicita 
da r:onstituição. 

Resta agora o exame da questão sob o 
ponto d3 vista constitucional. Bastava a 
esse respeito o que se contém no parecer, 
tão completo, tão concludente é elle. Re
sumirei, porém, os argumentos pró e contra 
a con titucionalidade dos impostos inter
estaduaes. 

Baseia-se o primeiro argumento na affir
mativa de que os impostos de importação 
pertencem todos e exclusivamente á União. 

Desde já poderei dizer com o St'. A. Ca
valcanti que é impertinente affirmar-se que 
o «exclu::>ivo» da União sobre a importação 
de « procedencia estrangeira» envulve a 
prohibição para os Estados de tributar a 
importação de « procedencia nacional ». 
E' tão clara a procedencia da razão contraria 
que não precisamos nella insistil': in claris 
cessat interp1·etatio. 

Affirma-se que a ConstiGuição não cogita 
de impoi'tação de procedencia nacional, nem 
poderia cogitar. 

Uma tal affirmação é positivamente con
traria ao elemento historico que serve para 
bP,Ininterpretar-se a Constituição. 

. Sabe-se que no projecto de Constituição 
Federal, apresentado ao Congresso Consti
tuinte, já vinham as palavras-«impurtação 
de procedencia estraogeira», taes como estão 
no art. 7•, n. I, da Constituição; e havendo 
um membro do Congresso proposto que se 
st~pzJrimissern as duas ultimas - proceden
âa estrangeira porque, «tratando-se da 
União, não pôde haver importação sinão de 
mercadorias estrangeira~», eSôa emenda sup· 
pressiva foi, duas vezes, rejeitada pelo Con
gresso. 

E' claro que o Congresso cogitava, por
tn,nto, de importações de mais de uma es
pecie. 

Vol. IX 

A regra foi, portanto, como devia ser, li
mitar clara e taxativamente a acção dos po
der'es da União, deixando aos Estados um 
campo de actividade meno>.J precisamente 
demarcado ou demarcado por exclusão do 
que compete á União. 

Assim, Rempre que honver duvida sobre 
uma competencia que não esteja expressa
mente conferida á União, a interpl'etação 
deve ser favoravel á competencia estadual, 
a menos que se trate de causas prohibidas 
ou contrarias ao regimen. 

Essa é a doutrina dos constitucionalistas. 
Diz Bryce : «Oi! poderes conferidos aos Es

tados são origlnarios, inherentJS a elles e 
já o eram antes de formar-se a Umão. A 
cunsequeneia é que são prirna facie illimi
tados. Si uma duvida se levanta acerca de 
qualquer destes poderes ou competencias, a 
presumpção é que pertencem aos Estados, a 
menos que se prJve que a Constituição Fe· 
dera! os tirou; ou, por outra, não se pôde 
suppor que os Estados tenham a sua acção 
restricta sinão quando a Constituição o de
clar. de modo explicito. Os poderes ou com
petencias attribui(Jos ao Governo Nacional 
são poderes delegados, enumeeados e defini· 
dos nu pacto que creou a União. Dah1 a se
guinte regra : Quando se trata de saber si o 
Governo N aciona! pJssue uma determinada 
competencia, é necesBario que se prove que 
tal competeucia foi a elle eifecti va,mente con
ferida. Si o não foi, não a possue, porque 
a União é um producto artificial e seu Go
verno n:w póde ter smão o que o povo lhe 
deu pela Constituição. A presuinpção é, em 
taes casos, contra o Governo Nacional e a 
favor dos Estados.» 
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Ora, entre nós sempre existiu, bem ou mal, 
um hilposto sobre importação de procedencia 
nacional; a Constituição delle cogitou im
plicitamente quando limitou a União a taxar 
a procedencia estrangeira. Si existe esse 
direito fiscal e si não foi attribuidoà União, 
a quem deve ou póde elle pertenéer ~ Não ha 
duvida que aos Estados,. 

Pomeroy, Walcker, Baker, Hare, Black• 
etc., quo voem citados no parecer lavrado 
pelo nobre Deputado o Sr. Anizio de Abreu. 

Mas já se vê que taes citaçõe& provocariam 
outras e o direito norte-americano sn.hia·nos 
vacillante das mãos. 

Aqui ouvi outro argumento contrario a 
estas idéas. Objectou·se que, tributando os 
Estados as mercadorias estrangeiras, as re
lações do commercio internacional ficariam 
aft'ectadas, podendo dahi advirem inconve
nientes graves a uma urdem de relações cuja 
guarda compete á União. 

O argumento, além de improcedente, pro
varia de mais. 

Improcedente, porque a Constituição per
mi.tte expressamente aos E~t atlos a tributa
ção de mercadorias estrangeiras,cóm a uni<'a 
limitação que estabelece, que é ref,~rente ao 
-producto do imposto. 

Provaria de mais porque, si os impostos de 
impJrtação nos Estados podem aifectar o 
commercio internacional, tambem o aft'ectam 
os impostos de exportação que pertencem 
extllusivamente aos E$tados. 

Devo lembrar a proposHo que até hoje 
não consta nenhuma reclamação ou acto de 
potencia estrangeira que se baseasse nos 
impostos de importação estadual; entre
tanto, ainda ultimamente, a França denun
ciou um tratado com o Brazil, allegando 
como fundamento que o Estado de S. Paulo 
elevara o imposto de «exportação» sobre 
o café. 

UM SR. DEPUTAJ?O-Sem razão alguma. 
0 SR. DAVID CAMPISTA- Acredito que 

sim. Isso, porém, não vem ao caso. Constato 
o facto para mostrar que, ao passo que os 
impostos interestaduaes de importação não 
parecem prejudicar o ·commm·cio interna
cional, os impostos legaes de expJrtação já 
motivaram um acto de governo estran 
geiro. 

Ainda nesta ques~ão de competencia ex
clusiva quanto a direitos de import<J.ção
mui.to se tem citado autores o arestos nor
te-americanos. 

A respeito de autores-esta mataria tem 
sido um divertido campo de batalha. E' pre
ciso que desconfiemos das citações em mas
sa; ás vezes não são completas e ás vezes 
não são perfeitamente fieis. 

Basta, pois, que fiquemos no direito consti
tucional brazileiro que, como procurei de
monstrar, não estabelece que os impostos 
de importação em geral pertençam exclusi· 
vamente á ijnião. 

O segundo argumento constitucional con
tra os impostos interestaduaes ba,eia-se na 
liberdade do commercio de cabotagem. Tam
bem esta ar;<umento é longa. e bri han 
temente refutado no parecer em discussão. 

Citanilo a sogunda parte do § 2• do n.rt. 7• 
da Constir-u,q_ãu, que estabelece se~· livre o 
commercio de cabotagem as mercadorias 
nad,.naes, bem como ás est rangeir-as que 
já tenh u.m p.tgo o impos&o de importação, 
diz o par· lC!W: 

« E' desta ultima parte que o projecto de
duz a incompotoncia dos gstados po.ra tri· 
butar os generos de producção de outr-os 
Estados, importados para o seu cJnsumo. 

Para isso pretende-se que « o dispositivo 
de uma proposição subordinada, qual se con· 
tém no n. 2 do art. 7. 0 , e onde se tr,üil 
exclusivam!lnte da competencia da União, 
deve ter in .. erprebção extensiv.a, ele maneira 
que, pelo mesmo, sejam os E:>tados igu:.ü
mente cerceados no direito de que já gosa vam 
as antigas províncias de tributar as merca
dorias no seu gyro interprovincial ou usan
do da faculdade cumulativa (art. 12) que 
lhes dá a Constituição de « ct·ear nova-s fon· 
tes de renda » • 

Por · este originalíssimo pt•ocasso de inter· 
pretação, converte-se em restricção tambem 
annullatoria de direitos priva ti vos dos Es· 
tados uma clausula pueament~ limitativa 
de direitos corto~ e determinados da União, 
clausula inserta em disposição só a esta re· 
ferente e applicavel. 

No emtanto, da simples leitura rlespre
venida da disposição constituciàn<J.l resalta 
com a maior evidencia o pensamento nítido 
e insoph1smavel que nella se contém. 

Cita-se Porneroy contra Pomeroy; Cooley 
contra Cooley;Marshall contra Marshall, etc. 

O commercio de cabohgem, a que se refere 
a sub-clausula do art. 7 ,o para declaral-o 
livre, depois de haver dall.o á União a 
faculdade cxclus1Va de cobrar « impostos de 
entl·ada, sabida e estadia de navios » outra 
cu usa não é, nem pôde ser, sinão « o trafico 
ou navegação pela co8ta do paiz, o trans 
porto de mercadorias de ·porl,o a poeto, ou, I 

precisando melhor-a entra1la ou a sahida 
destas de um porto pctra outro, ou, final· 
mente, como definn o art. 144 d:.L Nova 
Consolidaçtío das Leis das Alfandegas, o 
transporte de generos e mq:~.·.cadorias de 

Eu poderia citar em meu favor, entro ou
~ros: Cooley, Constitutional Limitation,, pag. 
594; Miller, Lectures on the Constittttion, 
pag. 251; Marshall- no celebre julgado 
B~·otV'f.l- and others 1'. The State of 111aryla.nd, o 
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'qualquer origem de uns para outros pontos 
'da Republic::t.» 

menbrios constituciona3S, as mais fundadas 
razões. 

O voto vencido do fallecido ministro do 
Supremo Tribunal Federal Sr. Augusto 
Dlyntho esclarece bem est:t questão com os 
~fundamentos que deu vara divergir da dou
:;trina dos accorlãos contrarias ao direito dos 
tEsbdos neste assumpto. 

Ora, Sr. P1·esidente, 
doutrinas, façamol·as 
clarada legalmente a 
da União. 

generalizemos estas 
valoe - e estará de
falloncia dos Estados 

'' Além de outras considerações dizia elle : 
:«Dar ao citado art. 7, n. 2 da Constituição 
uma interpretttçlo limitativa da compe
tencia dos Estados para decretar imvostos de 
importação e de exportação de mercadorias 
nacionaes, de accordJ com o art. 12 da 
Constituição, além de ceear differençD., que 
não existe, entre o commercio por agua e por 

,,terra (Calvo-Dec{sões Constitucíonaes), im
·porta a annullação, em absoluto para alguns 
'Eotados e parcialmente para outros, dos di
:roitos e potiores que lhos confere a Consti
.tuição e destôa do conhecimento, qu'l o 

O Estado de MinP.s, por exemplo, que nilo 
t9m porto de mar, ficaria privado dos im
postos de cxpo1•tação, que são dous terços da 
sua receita geral. 

legislador nã.o podia deixar de ter, das c:m
dições peculiares a cada Estado, princi
palmente quando, no Imporia, já o com
mercio de cabotagem gosava de isenções, 
como se vê do decreto n. 5. 858, de ll 
de abril do 1874, o que não inlübia as an-

.tigas províncias, hoje Estados, de cobrar os 
seus impostos sob1'e as mercadorias t:oans
portadas pa1•a o seu territorio por este 
meio. 

Entra o p.ctual e o rogimcm passado a 
unica diifeeença consi-1te em que, assegura
das pela Constituição as isenções do com
merclo de cabotagem, só por uma Constitu
inte podem ser abolidas.» 

Bast:;~.m evidentemente e3ta~; paginas cheias 
de t'to criterios::ts ponllerações para que se 
comprobendtt a fraqueza da ar,.sumentação 
tendente a eliminar os impostos interesta
duaes graças ú. liberdade do commercio do 
cabotê1gem. 

Lembrarei, pow~m, que, si a liberdade do 
commercio de cabobgem fica deseespeitada 
pelos impostos estaduaes sobre a importa.
ção nacion:ü-tarnbem o fica com os impos
tos de exportação. 

li:ntretanto, são estes permittidos pela Con
stituição e constituem a principal fonte da 
receita dos EstD,dos. 

Ninguem contest::t o direito dos Esta.clos 
neste particular. Mas a nossa jurispruden
cia constitucional, tão longe infelizmente da 
fixidez e perfeição da sua. irmã norte-ame
ricana, já uma vez estabeleceu que os EstP.
dos não podiam cobrar impostos de expor
tação sinão p:tra o estrangeiro, para que 
licasse illeso o sagrado commercio de ca
botagem na sua liberdade extraordinaria. 
[<'oi o accordão de 23 de maio de 1896, ao 
gual oppõe o Sr. Milton, nos s0us com-

A União de seu lado encarrega-se valente
mente do asphyxiar industrias importantes 
como a do fumo (apoiados), sobrecarregan
do-a de taxas formidaveis, graças :to imposto 
de consumo que deveria pertencer n.os Es
tados. 

Não teremos nos Estados impostos de ex
portação; prohibem·nos os de importação c 
consumo, tiram-nos virtualmente outros 
como o de sello; que é que nos restará~ 

O territorio ... emquanto se não verificar 
que é patrimonio da Un;ão. (Riso.) 

O meu nobre collega e amigo Sr. Arnol
pho Azevedo explicou que esta lei que vamo~ 
fazer é uma lei regulamentar elo commercio 
e disse que «reguhtment~lr é tax1.r, tax:w é 
rogt!lamontar, etc.''· 

Pois não parece. 
Seja qun.l for a lei regulamentando o com

mercio interestadual, ella t'lm forçosamente 
que subordinar-se tws preceitos consUtucio
naes que estabelecera,m claramente a dis
crimina~·ão de rendas publicas. 

Regulando o commercio, não se pó de L1 va
lidar a competencia oJtadual, tanto mais 
que se trata d3 uma simples lei ordinarh. 

O mais que se p·Jdel'á affirma.r é que a 
Constituição não é clara no objecto que nos 
occupa. 

E isso implicitamente reconhecem os no
bres Deputados que, p:wa eliminar impostos, 
apegam-se á liberdade de cabotagem, á pro
cedenciG. e.;trangeira,- á regulamentação do 
commercio, e;c, 

Ora, urmt lei reg-ulamentando o commer
cio não poderia deixa.r de conformar-se com 
os termos precisos da Constituição; o, si esh 
permitte ou, pelo menos, não prohibe ex· 
pressamente ao3 Estados os impostos ele im
portação nacional, a regulamentação rlo 
commercio não pôde ir além, sob pena ele 
nullidade. 

E' outra. questão muito duvidas:~. essa de 
dizer-se que «regulat• é taxar» ; é outn 
mate1•ia em que as citações americanas 
andam profundn.mente <t vat•iadas. 

Tenho aqui algumas que aliás não lel'oi. .• 

Voz'"s-Leia. 
0 Sa. DAVID CAMPISTA-Bem. Vou ler 

então o que diz Cooley (P1·incipios geraes de 
Dire·ito Constittecional dos E. U. da America): 
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«A competencia do Congl'esso Federal em 
me1teria de rognl;1mentação do commercio 
intercst<lllual nuo priva nocessu,riamente os 
Est<tdos de todos os poderes r ela ti vos ao com
mor cio em taes condições. 

« E' o poder de prescrever as regras 
pelas quaes o commercio deve ser governa
do.» (Calv. Decisiones Constitucionales.I52.) 

« O comrnercio sendo intercurso e o tra
fico entre os povos, regulai-o quer dizer; 
lixar as regras applic<weis aos ditferentes 
actos que interess~tm esse intercurso e esse 
trafico - escreveu Marshall. (Promeroy's. 
Constitucional Law, pag. 272, cit. Araujo 
Milton. Constituição do Brazil, pag. 127, 2• 
ediç.) 

Muitas faculdades ~ão deixada~ aos Es
tados; estes, por exemplo, regulam a policia 
dos portos, os pilotos, etc., que interessam 
até o commercio estrangeiro. 

Aind11 mais: quando as mercadorias es
trangeiras são levadas para dentro do terri
torio de um E~tado e vendidas a retalho pe
los negociantes locaes aos consumidores, 
tornam-se objecto de commercio local e a 
acção do Congresso Federal passa ao E$
tado.» 

A l.inha de distincção entre a jurisdicção 
federal o a dos Estados será melhor compre
hendidtt com a citação de alguns casos par
ti culctres. 

O E3tado de Nova-York de11 a R. Fulton o 
socios, om consideração ao importante ser
viço prestado com o uso da navegação a va
por, o direito .exclusivo de navegar nas 
aguas do Estado por meio do navios a vapor, 
por um certo numero de annos. 

O acto foi considerado nullo no que dizia 
respeito tls ngu::ts que consti tu iam as vis
principacs do comm0rcio com outeos E~ta
dos e com o estrangeiro. Umét lei do Ma
rybnd. obrigou especialmente os importados 
res que retir.'tSSem merca.dorias procedentes 
do estrangeiro nas alfandegas locaos a se 
mun,rem de licença estadual e pagarem por 
elJa uma. certa ktxa. 

Ess<t lei não subsistiu. O Es"k1.do da Pen
sylvania taxou tambem todas ns estradas de 
ferro que recebessem no Estado mercadol'ias 
parct serem exportadas ou as introduzissem 
no torritorio estadual. O de Nova Yorkimpoz 
a todos os navios que trouxessem viajantes 
ele outrtts regiões e os desembarcassem no 
E:ltado-<t obdgação de pagarem uma certa 
somm<t por viajante. 

Casos identicos deram-se no Alabama e 
na Louisiauia. M:·<s, observa. Cooley em nota, 
citando julgados - o3 artigos importados 
«podem ser ·taxados depois que passam das 
mãos do importador))-mesmo que mante
nham o cunho originnl. 

Aqui estão exemplos a mostrarem que a 
liberdade do commercio refere-se ao inter
curso das mercadorias, ao tr;.tnsporte, aos 
meios de transporte, aos rios navegaveis, etc. 
-mas não toem o sentido que se lhe quer dar. 

Desde que a merc:tdoria fica encorporada 
à m;.tssa da riqueza tributavel do Estado -
pó do este taxul-a. 

O parecell', occupando-se deste ponto, cita 
a seguinte opinião de Paschall: 

O poder de regulamentar o commercio é 
assim definido : 

A ditferença entre os dous direitos de re· 
gulamentar o commercio e de lanÇJ.r im
postos é assim m:1gistralmente estabelecida 
por Paschall: 

O poder de regulamentar o commercio 
não é, como se poderia crer, a niesma 
cousa. que o poder de estabelecer impostos. 
Este ultimo admitte o concurso do Con~ 
gresso e dos Estados, mesmo quando é ex
clusivo, como acabamos de dizer.-

A differença resulta da natureza mesmo 
destes poderes . 

O poder de taxação, concedido ao Con
gresso, não é necessariamente incomp;~tivel 
com o que pertence aos Estados. 

Cada um delles póde « estabelecer um 
imposto sobre as mesmas causas» sem in
vadir o direito de outro, porque impor 
contribuições é tomar pequem.s porções da 
massa das riquezas que são su::leeptiveis de 
um:.t divisão infinita. 

Estabelecendo um imposto no interesse de 
um Estado, este Estado não faz o que o Con
gresso teria o· direito de fazer, porque o 
poder do Congresso não se estende aos ob
joctos particulares dos Estados. 

Assim, pois, o exercer cada governo di
reito que lhe é proprio para crear impostos 
não invade a esphera do direito alheio. 

Porém (eis o que os Estados não podem 
fazer), si, ao contrario, um Estado quer re
gulamentar o seu commercio com as nações 
estrangeiras ou com a União, exerce então 
um poder que não foi concedido sinão afJ 
Congresso. 

Não ha, pois, nenhuma analogia entre a 
faculdade de « crear impostos » e a de regu· 
lamentar o commercio. (Paschall, Oonst. 
dos Estados Unidos. Pag. 131, art. 77. Trad. 
E. Queiroga, 1888.) 

Outros argumentos não foram invocados 
contra a constitucionalidade dos impostos 
em questão. 

O movimento de opinião contrario a elles 
parece ter como principal inspirador o in· 
convenientJ das taxas. A allegação de in
constitucionalidade é talvez o meio encon· 
trado para conseguir-se a acção do Poder 
Legislativo, unico capaz de adoptar uma 
providencia com caracter-jà que as sen· 
tenças judiciarias não são acceitas ••• 
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.·. 0 Sa, ANIZIO DE ABREU-Teem sido respei
tadas em especie. 

0 Sa. DAVID CAMPISTA-Exactamente; 
Jefiro-me á doutrina ..• 
· O SR. JoÃo Luiz ALVES- E qual seria en

tão a solução? Intervenção do Executivo 1 

0 SR. ELOY CHAVES-Ha de ser explicada. 
0 SR. DAVID CAMPISTA-Ah! Trata-se en

t!i~âo de cousa que não conhecemos ainda ..• 
0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-E' segredo .. ,, 
O Sa. ELoY CnAVES- Não é segredo, j<i 

Mas, Sr. Presidente, si os impostos ~ão 
inconveniente!!, como conseguir-se a ~ua 
suppressão gradual, poupando-se ao Con
gresso uma lei attcntatoria da Constituição ? 
Acredito, Sr. Presidente, que chegc1r-se-llia 
ao desideratt~rn almejado deixando-se a so
lução do problema á acção exclusiva e com
petente dos Estados, cuja iniciativa podor.ia 
ser provocada por um accordo lembrado on 
mesmo solicitado, si fcssc preciso, pelos po
deres da União. Cada Estado, conhecedor dê\S 
propl'ias necessidades, concorreria sem du
vida para o desappaeecimento do imposto 
dentzoo de álgurn tempo. ~em sido mostrada aqui. 

o SR. DAviD CAMPISTA-Si a lei é inconsti- Esse processo, aliás efficaz, teria, a vanta-
:-iucional não se imporá ao respeito de nin- gern de respeitar os direitos dos E~tado~. 
· gucm. Nem seria noYo. Pois não estamos nós 

,, O SR. ELoY CHAVES -Entif.o não podemos agora a convidar o Poder l~xecutivo a pro· 
tazer lei sobre o caso. · mover um &cco~do entre os Estados ptLl't~ 
·· o Sa. DAviD CAMPISTA-Lei interpretativa que fiq~em adaptadas medidas conducentes :.1. 

iJ;;Onstitucional não a podemos fazer como .salvaçao da. lavoura! . . . 
:proces.w actual; e lei regulamentando 0 com- T_alvez q~e o processo mdwad? SeJa ~e~m.o 
·mercio contra a Constituição é lei para ser ma1s proyelttso do (!UO uma let de legLtlml
~4esobedecida.,. ~a.de duvidosa. Pelo menos é mai::; sympa-

0 SR. ELOY CHAVES- Seremos então um hlCO. 
poder inutil, si as nossas leis não são obe- Sr. Preside 1te, vou terminar. H a quasi 
decidas. duas horas que estou na tribuna. Bem quo 

O Sa. DAVID CAMPISTA-Pois si os nobres as opiniões que aqui emitto úão são feitas 
'Deputados entendem que a Constituição não para que me favoreçam as sympathias da. 
!am sido obedecida nesta ma teria, porque opinião. geral que não vão em amparo dos 
fia de ser mais feliz uma lei ordinaria sobre sustentadores de impostos. 
6 mesmo assumpto? Resta-me a consciencia ·do. dever cumprido 
., Si os impostos são inconstitucionaes, esta nesta lucta que será inutil. Mas, como diz 
l.ili que estainos el<tborando terá um e:lfeito o poeta : não combatemos sempre com a os
meramente suggestivo, e:lfeito de lembrete perança da. victoria ; (( e'est bien plus bcau 
~os Estados que já estão scientes do que lorsque c'est inutile » ! (Muito bem ; muito 
pspõe a Constituição; será uma lei nova bem. O o1·ador é fe~icitado pelos Deptt to.dos 
(los annaos parlamentares. · presentes.) · 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SE~SÃO DE 24 f,E SETEMBRO DE 1903 

(V:dc pagina 600 do 5o volume) 

c O Sr. Paula Ramos- Sr. Presi- o meu velho amigo Deputado por Minas , o 
~tJnte, posso garantir a V. Ex. e posso ga- Sr. João Luiz Alves. 
êa.ntir aos meus collegas que, nestes lO Receio ainda, Sr. Presidente, vir presta1• 
\.unos de minha presença nesta Camara, é, um relevante serviço a uma inllustrh na
~!).! vez, a primeira vez que subo á tribuna cionai, a mais perniciosa c a mais fatal de 
[l.om o espírito tão dolorosamente impressio-~1 tp.rantas se toem estabelecido no no3so p:üz-
!J:íl-do. a industria das indemnizações . 
. _Sr. Presidente, o motivo dessa impres- E' ainda o medo, Sr. Presidente, de vir 
$.~to é a necessidade que tenho de contrariar dar braço forte e animar uma das institui-
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çõns mai;; permcwsas que existem ao htdo 
da.s instituições republicanas- a advocn.cla 
administrativa. 

O meu receio, Sr. Presidente, funda-se 
nas razões do voto em separado e na re
presentação que á Camara dos Deputados 
fizeram as fabricas de productos ceramicos 
deS. Paulo. 

Não fundamentarei, Sr. Presidente, as 
razões do meu receio e do meu medo. 

Dizem que, si passar ó projecto que con
cede isen~:ão de direitos· . p~tt'a o material 
ceramico importado pela intendencia. de 
Florianopolis, para o serviço de esgotos de 
materias fecaes e de aguas servidas daquella 
cidade, os prejudicados proporão uma acção 
contra a Fazend'.\ Nacional, por perdas e 
damnos, e pedirão uma indemnizaç~io. · 

Quero apenas, Sr. Presidente, mostr<1r o 
motivo do meu receio, do medo com que 
subo á tribuna : é poder contribuir para a 
pt•otecção de uma industria que de.m,jo que 
morra quanto ante::; no mell paiz. Estou 
convencido de que não é caso de lesão de 
direitos e, portanto, não haverá perigo de 
indemnizações . 

O discurso do nobt•e Deputado por Minas 
cercou-me de uma. atmosphera do ai1tipa· 
thia, creou para mim uma posição real
mente ditficil : S. Ex. fallou de patt•iotismo; 
S. Ex. se referiu á defesa que devemos dar 
ás nossas industrias ; S. Ex. disso que o 
problema que temos de resolver no nosso 
paiz não é mais o problem:1 politico, nem o 
p1•oblema financeiro, e sim o problema eco
nomico, e accrescentou que este projocto 
virá. ferir de morte a industria nacional e 
dHficultar, sinão tornar impossível, a. so· 
luçã.o para esse problema. 

Preciso, Sr. Presidente, antes de analy
Ear o discurso do S. Ex. e de produzir a 
defesa do pl'ojecto, fazer uma doclaraçã.o á 
Camara. 

O projecto ora submettido á discussão não 
é da b:w~ada catbarinense. (Apoiados da ban
cada catha·rinense .) Elle é filho da Com missão 
de Finanças do Sen:1do, o foi apresentado 
por essa Commissão em virtude de requeri
mento dir'igido pela intendencia do Floriano
polis, a qua.l, tendo celebrado um contrac-to 
para a realização de diversos melhoramen
tos publicos daquella cidade, taes como abas
tecimento de agua, rêcle de esgotos, illumi
nação electriclt e viação urbana, em uma das 
clausulas desse contracto comprometteu-se <t 
obter do Congr€\sso Nacional a isençào de 
direitos pant toJo o material que o eonces
sionario dos serviços impol'tasse paréL a 
realização dos mesmos. 

O projecto é oriundo da Commissão do Fi
nanças do Senado. Assigna-o, em primeiro 
lo~ar, o Sr. Dl'. Feliciano Penna, um dos 

maiores defensores da industria nacional, 
um dos representantes mais distinctos do 
partido que desfraldou a bandeira da pro
tecção quand même, da protecção radical ás 
nossas indo.st1•ias ; ~.ssignararil ainda or 
Srs. Ramiro Bttrcellos, representante dL 
Rio Grande do Sul, e que é o relator, Joa
quim de Souza, Benedicto Leite, Alvaro 
Machado e Ruy Barbosa. 

O eminente Senador pela Bahia, autor 
deste projecto, é-attenda bem a Camara-o 
autor do decret.o de 4 de novembro de 1890, 
que regulamentou a isenção de direitos e que 
a prohibiu para os productos que tivessem 
similares na industri.a nacionaL 

S. Ex., que é autor do decreto t:J.ntas vezes 
invoc >do n3ste debate, é tambem autor do, 
projecto ora submettido á discussão. · 

Parece-mo que este faCto bast1ria para 
demonstrar que não se trata de uma 
excopção odiosa, quando tt minha presença 
nesta tribuna não fosse sufficiente para que 
a C<tmara repellísse a hypothese de ser uma 
medida de excepção odiosa a contida no pro· 
jecto, cuja def'.Jsa vou tomar. 

Nunca, Sr. Presidente, em lO annos da 
minha presença nesta Camara, subi a esta 
tribun<J. para pôr a minha palavra ao ser
viço do uma causa odiosa ! 

Nunca contribui com o meu voto para quol 
se votasse uma medid<t de excepção odiosa, 

VozEs-Todos nôs temos certeza diSSJ. 
(Apoiados.) 

0 SR. PAULA RA:rvros-Sr. -Presidente, a 
minha presença nesta tribuna tem por fim 
dr.monstrar, primeiro, que o projecto do 
Senado, ora em debato, não é uma excopção, 
e muito menos, odiosa; segundo, que o favm• 
que a municipalidade do Florianopoliil hoje 
pede, tem-se concedido a quantos o teem 
pedido, tem-se concedido desde 1890 até hojo, 
conforme consta da lei vigente, orçando a 
Receita. 

Mns, Sr. Presidente, eu preciso fazer al· 
gumas considerações a respeito do discurso 
do nobre Deputado por Minas Geraes, antes 
de entrar no estudo do projecto. 

S. Ex. declarou ·se proteccionista radical; 
S. Ex. disse que- queria a protecção a touas 
as industrias uacionaes; que, si estivesse 
hoje na Inglaterra, se aUstaria sob a ban· 
deira de Chmnberhin; que, si estivesse nos 
Estados Unidos, seria, um livre cambista; 
que no Brazil, S. Ex. é um proteccionista 
radical. E' um espirito revolucionaria o do 
mou nobre amigo Dopuhdo por Minas 
Gemes. 

Nos Estados Unidos, S. Ex. vae contra 1 
regimon adoptado ! Na Inglaterra, insubor· 
dina-se contra o que está instituído de longa 
data na~uelle paiz (ha apartes) ; no Brazil1 
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S. Ex. é um revolucionaria. quer a prote
cção d ottt1·ance, quer a protecçã.o radical. 

Sr. Presidente, eu preciso fazer a minha 
profissão de fé perante uma Camara que é, 
em grande parte, composta de representao· 

Eu era em 1894 proteccionista por espírito 
de nacionalidade, era um jacobino, como 
aaquelle tempo se chamava. 

O SR. ERrco CoELHo-Impropriamente. 
tes que me ouvem, talvez, pela primeira vez, O SR. PAULA RAMOS- Assim eram deno-
e que não me conhecem. minados os defensores intransigentes da 

Sr. Presidente, eu entrei para a Camara, nossa nacionalidade. 
em 1894, tambem como um proteccionista. Quem quet' que se dê ao trabalho de ler 
radical. · os Annaes verá que eu defendia todas as me-

O meu nobre amigo Deputado por Minas didas tendentes a proteger a industria nacio
Geraes disse que a protecção á Industri:1 Nà- nal, em todas as suas m:~nifestações. 
ciunal se exerce por meio das tarifas adua- Com o tempo vieram a experiencia e o co
neira.s, por meio dos premios, por meio da nhecimento das condições do nosso paiz e de 
facilidade, e barateza, portanto, dos trans- sua &ituação especial, e foi se operando em 
portes, e por meio dos syndicatos indus- mim uma verdadeira evolução. 
tl'iaes. Já tive occasião de dizer da tribuna desta 

Sr. Presidente, estou de accordo com Camara, ba tros annos, quando discuti o 
S. Ex.; mas permitta a Camara que eu diga Orçamento da Receita, que sou um proteccio
tambem que ha tres systemas de protec- nista libet'al ou um livre cambist,a modemdo, 
cionismo. SJu um ecletico, um opportunista. 

Ha uma protecção, que os inglezes cha- d 
mam, ou antes, que o eminente p· rofessor da O SR. ABDON BAPTISTA-Esta é a ver a-
UniversidaJ.e de Dublin, o Sr. Bastable, deira escola. 
chama com muito acerto System o{solid pro- O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Não apoiado. 
tection, protecção exercida sobre qualquer 0 SR. PAULA RAMos-Eu, Sr. Presidente, 
industria indígena, a protecção em globo, tenho me convencido de que a política de 
a qual o illustre professor da Faculdade de 
Direito da Universidade de Bordeaux, Sr. um paiz depende antes das suas condições 
sauvaire Jourdan, chama com muito acerto sociaes e dos interesses das classes fortes, 

do que de theorias. 
e muito espírito a proteoção eleitoral, pois Sr. Presidente, peço licença á camara. e 
ella é exercida em grande escala em muitos ao meu illustre amigo Deputado por Minas 
dos parlamentos do mundo. 

A propJsito, 0 eminente professor de Di- para . mostrar alguns dados praticos rela-
reito da Universidade de Bordeaux cita um ti vos ao proteocioiJismo em alguns paizes. 
facto b:tstante curioso, original, que explica Tomarei um livro que trata do proteccio

nismo nos Estados Unidos. 
perfeitamente esse systema. deprotecção. A Camara ha de permittir que eu leia 

Discutia-se em 1900 o orçamento da re-
ceita na. Ca.mara Franceza ; o representante uma pagina desta obra, para illustrar o meu 

discurso, que nenhum brilho e valor póde 
de uma das circumscripções em que se culti- ter si não for apoiado pelas opiniões de au
vava o bicho de seda propoz uma medida 
com 0 intuito de proteger essa industrJa, e, toridaties competentes. (Nãoapoiados.) 
desejando obter o concurso dos deputados das Os males da protecção alfandegaria ... 
circumscripçõesem que era cultivada a vinha, «Calcula-se que o resultado da protecção 
dizia-lhes: votei e voto a favor de todas as sobre o ferro e o aço nos Estados Unidos tem 
medidas tendentes a pro Geger a viticultura, sido o de fazer pagar aos americanos, em lO 
porque na minha circumscr·ipção tambem ha annos, 56 milhões de dollm·s ou 210 milhões 
"iticultores. de franco;: isto seria quatro vezes e meia o 

Ha tambem, Sr. Presidente, outra especie equivalente do que recebeu o Thesouro Fe
de protecção, que não .é propriamente uma dera! do facto desta protecção. E o mais 
defesa. d(t protecção como ::.ystema, mas um curioso é que com a dissolução de um accordo 
conjuncto de motiv.os em favor de uma pro- entre productores, de um Pool, em fevereiro 
tecção excepcional concedida a um certo pro- de 1897, o preço da tonelada de trilhos de 
dueto da. industria nacional em circumstan- aço baixou subitamente, em dous dias, de 2Sot 
cias muito especiaes. a 14d,25, do sorte que esta industria tão 

Ha um outro systema de proteccionismo, protegida se mostrava immediatamente ca
ou antes, uma outra especie de proteccionis- paz de fazer concurrencia aos inglezes no 
mo, que é o proteccionismo pot' espírito de mercado mesmo de Londres. Que vantagem 
nacionalidade. geral a nação retirou das elevações artifici-

Devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que 1 aes de preço impostas aos consumidores 
quando entrei nesta Camara eu pertencia á americanos para augmentar as receitas dos 
escola desse terceiro systema. . fabricantes? A protecção alfandega,ria detêlll 
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o ensaio de muitas industrias nacionaes 
ferindo as mt~terias prim11s que lhes são in
dispen~aveis, como se nota em relação ás 
lãs,ás pelles,o linho,o ferro,o carvão,etc.; ha 
mesmo certos ramos de actividade que o 
regimen protector não se contentou de 
impedir o seu desenvolvimento, m.as que os 
destruiu. 

Neste numero ostá a marinha mercante, 
actualmente reduzida ao sm<vlço de cabota
gem. 

Outrora, Boston ora um porto de armado
res considerava! ; ha ainda alguns annos, 
achavam-se casas possuindo quinze ou vinte 
navios d13 grande tonelagem; hoje, essas 
casas quasi que desapparecoram, e isso de
vido á elevação de tarifas. Augmentando 
artificialmente o preço de suas mercadorias, 
os americanos fecham a si mesmos o mer•cado 
estrangeiro ; desde logo seus navios nada 
teem a transportar quando deixam o porto, 
e esta condição clesfavoravel matou seus ar
madores. 

Em Boston, em Nova·York, encontram
se casas de commercio de todas as nações, 
sal v o casas americanas.» ( Rousim·s - La vi e 
americaine.) 
. V. Ex. veja o que acontece na Allemanha. 
A protecção dada á industria do aço e do 
ferro meio trabalhado vem collocar em si
tuação difficil todas as ouGras industrias de 
tran~formação. 

Em um trabalho recente, depois do mos
trar que a elevação de tarifas produz a 
elevação do proç0s, diz o autor dos Trusts, 
Cartels et Syndicats: 

«Esta politica da carestia no interior e da 
barateza no exterior é desfavoravel ao con
sumidor ind11Strial, quo com isso so:trro em 
sua concurrencia no estrangeiro.» 

Em 1889-1901, registraram-se, na Alie
manha, queixas uni versaes nesta ordem tle 
idéas, da parte das industrias de transfor
mação. 

O~ constructoros allemãos de na vi. os fluviaes 
gritaram contra a eoncurrencia dos constru
ctores hollandezes e isto porque a industrb 
siderurgica lhes vendia os materiaes neces
sal'ios mais caros do que aos hollandezes ; 
elles iam comprar o ferro allemão na Hol
landa, pagav<tm direitos de entrada, o duplo 
transporte o o ferro lhos custava mais ba
rato do que si o comprassem na Allemanha. 
Sua situação tornou se tão crHica que o go
verno autorizou a importação livre do direi· 
tos dos materiaes para a construcção fiuvi<1l, 
como já antes fizera para a construcção 
marítima. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA- A citação de 
V. Ex. refere-se á industria q ne v ao buscar 
tôra a materia prima, 

O SR. PAULA RAMOS- Trata..,~e da Alie
manha, meu !llustro collega. Elles consti· 
tuiram um cartel, e para que pudessem tirar 
resultado, vendiam para a Hollanda o forro 
muito mais barato do que vendiam na pro
pl'ia Allemanha, de modo que as indus~rias 
de transformação iam comprar o ferro allo
mão no mercado da Hollauda. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA - Explica-sepor 
operações do associação mal dirigida, Não 
temos oxcesso de producção ; lá o problema 
é exactamonte contrário ao do Brazil. 

0 S1~. PAULA RAMOS- V. Ex. deve ter 
noticia do que as fabricas do cerveja já ten
taram um trttst no Brazil e eu o denunciei 
desta tribuna, ameaçando-as ao mesmo tempo 
com a redncção de direitos de importação 
sobre a cervoja estrangeira. 

As companhias de mwegação de cabota
gem fizeram uma ospecie de tntst, com ex
cepção da Companhia Perna.nibucana, e im
puzeram preços altos de transporte, dos 
quaes tiveram de abril' mão, devido, talvez, 
ao pt>ojecto que apresentei e que hoje é tão 
malsinado, e á attitude ene1•gica do Sl'. Mi • 
nistro da Viação. 

Não é sô na Allemvnha, tambem no Ca
nadá: 

«A legislação aduaneira do Canadá per
mitte ao Governo diminuir os direitos sobre 
urn art1go cujos consumidores indígenas são 
explorados pelos syndicatos nacionaes. Pela 
prim.tira vez, em 1902. elle lançou mão 
lies~a faculdade; O direito sobre o papel de 
impressão para jornaes foi reluzido de 25 
a 15 o j o ( direitos ad-valo1·em). As typo
graphias allemãs não teem a perspectiva 
de uma medida semelhante ; a imprensa 
reclamou uma snppressão ou suspensão 
dos direitos sobro o pap J, quando em 1900 
o syndicato do papel fez elevar de 33 °/o os 
.preços, mr~s o projecto de t<1rifa.s não tomou 
em consicleração essas reclamaçõe:>. » 

O SR. JoÃo Lurz ALVEs-Comprometto-me 
a ler quatro autores sustentando doutrina 
opposta. 

0 SR. PAULA RAMOS- Isto não ê dou
trina, são dados. 

Mas, Sr. Presidente,. na p1•opria Ingla
Gerra, paiz em que o livre ca,mbio é tracli
cional. .. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Depois que 
c1•eou a industria ingleza. ( lia ottt.1·os 
apm·tes.) 

0 SR. PAULA RAMOS - ... hoje,no regimen 
do livre cambio, ella não temo em certas in
dustrias absolutamente a concurrencia. Na 
industria pecua,l'ia não ha nenhum paiz capaz 
do competir com a Inglaterra, no gado vac• 
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cum, suíno e cavallar, como elemento de 
reproducção. 

V. Ex. vê que, ainU.a mesmo o gado de 
córte, na Inglaterra, tem melhor p1·eço nos 
mercacios de Londres, do que o importado 
da Australia ou da Republica Argentina. 

EHe supporta victol'iosamente a concur
l'encia do dessas duas procedencias. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Não precisa ser 
protegido, portanto. 

O SR. PAULA RAl\IOS-Isto fica para depois: 
para os tubos nacionaes de barro, mais 
baratos e superiores aos inglezes, precisando 
de protecção. 

Mas, Sr. Presidente, feitM estas ligeiras 
conside1•ações, tenho necessidade de entra!' 
na ané\lyse do projedo. Já mostrei á Camara 
que elle é oriundo do Senado; que o Senado 
organizou o em virtude de um requerimento 
d<t Intendencia. Municipal de Florianopolis, 
que,após concurrencias sucessivas durante o 
prazo dedezannos,concurrencias que tiveram 
a maior publicidade possível, porque até os 
editaes foram publicados durante longo prazo 
no Jornal do Commercio desta Capital, cele· 
broa este coutracto em que ha uma clausula, 
a IV, que diz que a municip:J.lidade envidará 
todos os esforços para obter do Governo 
federal isenção de direitos para o material, 
ferramenta e instrumentos necessarios a 
todos os serviços, durante o prazo da con
cessão. 

O SR. CANDIDo RoDRIGUEs-De que data é 
o con tractó~ 

0 SR. PAULA RAMOS-De março de 1902. 
Tinha o prazo de seis mezes para se iqau
gurar o serviço logo após a acceitação das 
plantas, e esse prazo tem sido p1•orogado pela 
municipalidade,porque o Congresso Nacional 
ainda não concedeu o favor que o contra
ctante julga indispensavel para a execução 
do mesmo contracto. Este contracto, Sr;Pre
sidente, fvi cBlebrado contando o concessio
nario, como a Intendencia Municipal de Flo
rlanopolis, com a isenção de direitos, e com 
este üwo1• é quo foram calculados o capital 
e as taxas que devem ser ilobeadas dos di· 
versos proprietarios da cidade de Floriano
polis. 

O SR. CANDIDO RoDmGUEs-Não previu a 
llypothese da não concessão do favor ~ 

0 SR.PAULA RAMOS-Não, absolutamen~e; 
disse que o Governo envidarü~ todos os es
forços. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES dá Ulll apal'~e. 

O SR. PAULA RAl\IOS- A municipalidade 
do Florianopolis não viria pedir• ao Congresso 
um favor, qne a legislação actual j<l lhe 
concede. 

Vol. IX 

Foi po1• julgai-o insutficiente para a reali
zação desses melhoramentos que ella veia ao 
Congresso pedir a isenção de direitos para 
t.oU.o o materiaL 

Mas, Sr. Presü!ente, a Camara acaba de 
ver que ha um contracto celebrado com a 
lntenJ.encia Municipal de Florianopolis e 
qne neste contracto ha uma clausula pela 
qual o governo municipal ficou obrigado a 
envidar esforços junto do Congresso para 
obter certo e determinado favor. 

A attitude da bancada de Santa Catharina, 
nesta Camara, é de completa solidariedade 
com o poder publico de seu Estado, que pede 
semelhante favo1•, em vista do compromisso 
assumido em um contracto para a realiza
ção de obras de saneamento da sua capital. 
(Apoiados; muito bem.) 

Mas, Se. Presidente, o projecto passou no 
Senado sem a menor discussão, sem a menor 
opposição, o foi remettido á Camara ; logo 
que elle aqui chegou, appareceu uma repre
sentação, protestando contra elle, dos fc.~.bri
cantes de productos ceramicos do Estado de 
S. Paulo. E quando ainda se e~tudava a 
questão, no saio da Commissão, um iUustre 
industrial, possuidor de uma das mais im
portantes fabricas de productos ce1•amicós 
deste paiz, o Dr. João Pinheiro, pediu 
licença para comparecer ao seio da Com
missão e prestar-lhe as informações de que 
pudesse carecer. 

Mais tarde me occuparei da representação 
das fabricas de S. Paulo ; desde já, porém, 
tomarei em considera.ção a exposição feita 
no seio da Commissão pelo illustre indus
trial de Minas Geraes, Dr. João Pinheiro. 

S. Ex., no seio da Commissão, esforçou-se 
para demonstrar: 1°, que a sua fabrica, em 
Minas, produzia material superior ao inglez 
e que esta fabrica tinha um stock tão gran
de que era capaz de fornecer todo o ma
terial necessario para o srtrviço de esgotos 
em Santa Catharina. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUEs-Não é preciso 
ter grande material para isso. 

0 SR. PAULA RAMOS-O apa1•te de V. Ex. 
serve-me extraordinariamente; com ene eu 
vou demonstrar que, si passar a isenção de 
direitos pedidl pela municipalidade de Flo
rianopolis, isto não causará a morte das fa
brica.s de productos ceramicos. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-E o precedente 
que fica estabelecido ~ 

0 SR. PAULA RAMOS-E' esta uma outra. 
questão, a mais importante para mim. E V. 
Ex. pôde ficar tranquillo que @U vou tomar 
o seu aparte em consideração e tenho a 
pretenção de demonstrar á evidencia que 
não ss trata de um }lrecedente; quo, .w cou· 

1 
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traria, esta é a regra estabelecida pelo Con
gresso, de 1890 até hoje. 

Sr. Presidente, niw é um regimen de ex
ccpçã.o o que nós pedimos, e muito menos 
urna excepção odiosa. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES~ Não h a nada 
de odiosidadc. 

0 SR. PAULA RAMOS-Oh ! dil-o a repre
sentação das fabricas· de S. Paulo e o disse 
;tincla, ante-hontom, o nobre Deputado por 
Minas ! 

0 Slct. GERMANO l:IASSLOCHER-Talvez para 
colorir o pensamento. 

0 SR. PAULA RAMOS-E, quando fosse uma 
excepção, jâmais poderia ella ser taxada de 
odiosa. . 

Sr. Presidente, preciso ir tratando das 
questões muito por alto. 

O cl.ecreto do 4 de novembro de 1890 (digo 
docre~o o não lei, embora reconheça nolle a 
forçct de lei, porque é um acto do Poder 
Executivo, é um acto do governo provborio), 
foi expedido pelo Sr. Ruy Barbosa, que é o 
autor ou um dos autores do projecto, hoje 
submettido ao conhecimento da Camara. 

S. Ex. assignóu o projecto do Senado, na 
qua]idade de niembro da Commissão de Fi
nanças. 

O decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 
1890, diz o seguinte: 

« Gozarão de isenção de direitos as roer· 
cadorias e generos: 

Art. 1.0
: 

l. o Si a isenção estiver clara o express<:t
mente incluída na tarifa das alfanclegas ; 

2. o Si do mesmo modo const1tr de disposi
ção ou concessão especial de lei ou decreto do 
poder competente. 

Art. 8. 0 Sejam quaes forem os· termos das 
leis, decretos ou contractos que estabeleçam 
ou autorizem i'senções de direitos de impor
tação ou consumo e de expediente, taes isen
ções om caso algum poderão comprehender: 

1. o Os generos, mercadorias e objectus que 
tiverem &imilaros manufacturados de pro
ducção nacional, dos quaes houver fabricas 
montadas na Republica abastecendo os mer
cados em qtwntidades sufficientes p(M"a o con
sumo, de modo a ser-em taes genm·os facilmente 
encont1-ados dentr·o do paiz. 

2. 0 As materias primas que estiverem nas 
mesmas conuiç:ões. » 

E' o que diz o decreto: desde que ha isen
ção especial, constante de disposição de lei 
ou de decreto do poder competente, essa 
isenção se dá. 

Este decreto, portanto, estabelece : pri
meiro, que qualquer genero, mercadoria 
ou producto que tiver isenção de direitos em 

virtude de concessão especial do lei ou de· 
ereto do poder competente terá de gozar de 
tal isenção. (Protestos ; apw-tes.) 

Pergunto aos n·obres Deputados que são 
juristas : si um contracto celebrado pelo 
Poder Executivo estabeleceu isenção de di
reitos pam introducçã.o do materhl cera· 
mico, antes da data deste decreto, o Governo 
podia de~respeitar este contracto ~ 

0 SR. GERlVIANO l:IASSLOOHER-0 decreto 
não podia ter e:fl'eito retroac•tivo ; mesmo 
depois da sua data, qualquer lei está sujeita 
a estas disposições. 

O SR. PAULA RAMos-Perfeitamente. Ha 
esta disposição primeira: que a isenção se· 
tornará uma re<:tlidade, desde que seja feita 
por concessão especial de lei ou decreto ; o 
Congresso Naciomtl vo6a uma lei concoden.:lo 
taxativamente isenção do direitos para o 
material A, que tem similar mt industria 
nacional ... 

O SR. GErmANO l-IAssLoCHER-Não pôde 
votar essa lei. 

0 SR. PAULA RAMOS- N:lo pôde ~! 
Então o Poder Legi.~lativo não tem compe

tencia para votar uma lei de excepção ~! 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER.- Só revo• 

gando a lei anterior. 
O SR. PAULA RAMOS - Não apoiado I 

Não me diga isso, V, Ex. que é juristct ! 
O:ride é que uma lei do e.xcepção revoga uma 
lei geral?! , 

O SR. GERMANO I-IASSLOCHER- Eu é quo 
devo pm• gunt11r isso a V. Ex. 

0 SR. PAULA RAMOS - Mas eu não SUS
tento que revogue: abre excepção para o, 
caso. 

E é o que todos os dias faz o Cong1•esso; o 
que ainda hontom fez: pois não se votou 
uma lei de excepção concedendo uma nova 
época para os exames de preparatorios ~ 

E, quando o Congresso concede licença 
com toclos os vencimentos, não abre excepção 
á lei que regula as licenças ? ; 

Quando manda reverter á actividade um 
official reformallo, não vota lei de excepção 1 
E a lei geral está revogada ~ Não. 

Senhores, admitto ainda a doutrina que 
os nobres Deputados sustentam, e digo: 
supponhamos que se trate de um acto 
votado pelo Congresso, pois o acto é do go
verno provisorio, mas tem força de lei, sup
ponhHmos que seja uma lei, votada hoje pelo· 
Congres~o, amanhã não pôde elle votar uma 
lei abrindo excepção a esta ? 

UM SR. DEPUTADO- Mas si o que ha é a 
disposição geral regulando a ma teria ! •.• 
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0 SR. PAULA RAMOS -·Nós votamos, nas 
leis geraes, principias geraes, mas a nossa 
missão, hoje, quasi que está restrieta a 
votar leis de excepção. 

os materiaes de constJ·ucção, objectos e appa
relhos que tivee necessidade de importar 
para a realização das obras. » 

Materiaes de construcção de casas com
prehendem tolhas, tijolos, etc . , etc . 0 SR. GERllfANO HASSLOOIIER- V. Ex. 

me permitta uma observação : essa lei que 
regula as isenções é uma lei geral, e é pre
ciso que a lei que agora se quer votar de
clare que fica revogada nesta parte a dispo-· 
sição tal. 

O SR. PAULA RAMos- E declara ; não h<1 
lei que não declare, e esta mesma diz : 
revogam-se as disposições em contrario. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Mas isto 
assim é muito geral. 

O SR. PAur,A RAMos-V. Ex., quando dá 
uma licença com vencimen·tos aqui, o qua 
faz~ Attenta contra o principio geral da lei 
di1s licenças, e por isso diz ~revogam-se as 
disposições em contrario. E' uma lei da 
excepção, e o que eu digo : o favor concedido 
a Florianopolis é uma lei de excepção ; não 
revoga absolutamente a lei geral ; abro uma. 
excepção e revoga a, disposição da lei, no 
caso. 

Mas, Sr. Presidente, lembrarei ainda que 
no,s preliminares das tarifas em vigor está 
estabelecido no § 2° do art. 2° o seguinte : 

« Será concedida isenção de direitos ás 
mercadorias e objectos cujo despacho livre 
tiver sido ou for concedido p01· lei espec·ial 
ou pol' contracto celebrado pelo Governo 
Federal com alguma pessoa, companhia, ou 
corporação nacional ou estntng-eirct . » 
E~ta lei é de 1897; é uma lei geral; é (;l, lei 

d<ts alfandegas , que estabelece isto nas suas 
prelimino,res. E' uma lei de 1897, posterior, 
pm·tanto, <LO decreto de 1890, 

Mas, 81·. Presidente, quero provar que 
niio se trata de um precedente. 

Podia mos·trar que, mesmo düts anteF:l do 
goverúo provisor·io expedir este decreto, elle 
expedia este outro n. 158 B, de ll de ou
tubro de 1890 : 

« Serão isentos de todos os impostos de 
importação ou consumo os objectos e mer
co,dorias importados directamente pela So
ciedade Cooperativa Mili.tar do Brazil, por 
sua conto, e para consumo de seus asso
ciados. » 

E' tudo ! Azeite, cebolas, vinagre, pannos 
de algodão, tudo ! (H a apar·tes.) 

Estou mostrando qual o espirito do go· 
verno · provisorio no,s vesperas de expedü· o 
decreto de 1890. 

Ainda o decreto n. 843, de ll de outubro 
de 1890: 

« Clausula XVIII. Fica concedida ao 
Banco dos Operarias isenção, por 20 annos, 
dos direitos do consumo e oxpodieU"te para 

Bem, isto é antes do decreto de 1890. 
Vamos agora na vigencia desse decreto de 

4 de novembro de 1890. 
Pois bem, Sr. Presidente, em 29 de agosto 

de 1891, menos de um anno depois, o Con
gresso Nacionalvotava a seguinte lei : 

« Fica concedida (pl'este a Camara bem 
attenção) á sociedade Academia do Com
mareio do Juiz do Fóra isenção de direitos 
de importação e transporte gratuito na Es .. 
trada de Ferro Central do Brazil para os 
matet'iaes de const1·ucção e objectos necessa
rios á installação do estabelecimento es
colar.» 

O SR. JoÃo Lmz ALVES -Subordinada á 
essa disposição. 

OSR. PAULA RA!Ifos- Onde V. Ex. des
cobriu essa subordinação~ 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-A lei diz-sejam 
q uaes forem os termos da isenção. 

O SR. PAULA RArvros-Isso é interpretação 
de V. Ex., mas não é interpretação da auto
ridade competente no caso. V. Ex. ha de 
me perdoar que, á smt abalizadtt opinião, eu 
contraponha a da autoridade competente 
para resolver no caso, que é a do Sr. Minis
tro da Fazenda. 

Pois bem, quer V. Ex. saber o que diz o 
Sr. Ministro da Fazenda? Quer V. Ex. saber 
qual a interpretação dr1da no Thesouro desde 
1890 até hoje~ 

«Quando é~ isenção é mnpla (é o caso de 
toclos os mctteriaes de construcção) e se re
fere a todos os artigos que s~jam necessarios 
a um serviço ou obra qualquer, então não 
ha 1imdamento para restricção, salvo para 
o material c1ue positivamente não tenha 
applicação o, esse ~erviço ou obra.» 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - ISSO é 
opinião do ministro. 

O SR. PAULA RA!IfOS- Não ; é do The
souro, unico, autoridade competente no caso. 

Qmtlquei' concessionario, nestas condições, 
requer ao Ministro da Fazenda e este con
cede a isenção : é de lei. 

Bem, Sr. Presidente, esta lei concedendo 
tal favor á cido,de de Juiz de Fôra, em 1891, 
está em vigor acmalmente. 

E' lei vigente, e V. Ex. sabe que esto, dis
posição está contida no artigo da Lei do 
Orçamento da Receita, que diz o seg-uinte: 

«Os beneficio; constantes do decreto legis
lativo n. 7, de 29 de agosto de 1891, qtte 
continúa em vigor, se applicam á Sociedade 
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Propagadora de Sciencias e Artes, com séde 
no cdificio que pertenceu á Academia de 
Commercio em Juiz de Fóra, para o fim de 
concluil' a di ta sociedade a construcçiio do 
mesmo edificio e prover-se dos objeetos ne
cessarios á completa installação do seu in
stituto de ensino.» 

O que ella. precisa para concluir o edi
ficio é material de construcção, isto é, ma
terial ceramico, tijolo, telha, etc., etc., e 
entre os objectos para a completa instal
lação estão os moveis, que são necessarios 
para a completa installação de um estabe
lecimento de ensino. 

Os moveis tambem encontram similares 
no paiz. 

Portanto, vê a Cam<tra que a isenção do 
direitos para productos similares estran
geiros aos da industria nacional já é antiga e 
figura e1n uma lei de caracter permn,nente, 

Está em vigor essa concessão, que passou 
para outra associação particular, que func
ciona. no mesmo predio. 

Bem, Sr. Preshlente, não é tudo. Pre
ciso estabelecer uma preliminar que,. aliás, 
me parece desnecessa.ria: c é que industria 
nac~onal não é só industria ceramica c a 
indust1·ia ceramica não produz sómente tu
bos de barro. 

A lei n. 359, de 30 de dezembro de 1895, 
diz: « Fica1•ão livres do direitos os product:Js 
da industria. pecuaria similares a,os do Rio 
Grande do Sul, que, com procedencili do Rio 
da Prata, entrarem no mesmo Estado, ex
cepção feita de carne secca, sebo ou gra
xas.» 

Pro:iuctos similm·es aos do Rio Grande do 
Sul, vindos do Rio da Prata isentos de di· 
rei tos de importação! ! 

E o Cé\SO de Santa Catharina ê ilm prece
dente unico, é uma excepção valiosa ! 

Esta lei estará tambem subordinada ao 
decreto de 1890 ~ 
· Portanto, a lei diz taxativamente: teem 

isenção de direitos os producto similm·eos 
aos productos da industria do Rio Grande do 
Sul que entrarem DO lllllsmo Estado. 

Esta mesma. lei, DO art. 32, diz '<que o gado 
vaccum é isento de imposto». Portanto, 
ainda productos da industria es·traugeira 
que teem similares no paiz. 

Mas, Sr. Presidente, o material destinado 
ao serviço de esgoto tem isenção de direitos 
por lei. 

o SH. Jo;io LUiz ALVJ<Js-Então para que 
ea ta lei ~ 

0 SH. PAULA RAMO!>-Teve. 
Na lei 428, de 10 de dezembro de 1896, por

tanto posterior ao decreto de 1890 (a dispo
sição que cito é uma disposição orçamenta
ria), diz o seguinte: «Ficam isentos de direito 

de importação os materiaesem obra, machinas 
e accessor·ios que se destinarem ao abasteci
mento de agua e. saneamento da Capital 
Federal e cidades dos Estados.» 

Ninguem póde negar, Sr. Presidente, que 
a installação. de uma rêde de esgotos é um 
dos prlncipaes serviços para se conseguir o 
saneamento de uma cidade. 

A disposição que li .concede isenção de di
reitos de importação do material necessario 
para o ser·viço de saneamento da Capital Fe
deral e cidades dos Estados. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-:-Ainda vigora 
esta dis;osição ~ 

O SR. PAULA RA:t~ws-Não, porqu(l é da 
lei orçamentaria de 1896. 

O que estou mostrando é que, depois do 
decreto de 1890, tmn sido concedido este 
favor a todos que o teem solicitado. 

H a uma lei concedendo taxativamente essa 
isenção de direitos para todo mat(lrial desti
nado .ao saneamento d<t Capital Federal e 
das cidades dos Estados. 

Não é, portanto, repito, um precedente· 
e nem uma excepção o que se pede para 
l<'lorianopolis. . 

Já em 1892 o decreto legislativo n. 41, de 
5 de fevereiro, tinha concedido isenção de di
reitos para o material necessario ao serviço 
de esgotos da cidade de Tatuhy, em S, Paulo, 
decreto que f'oi promulgado quando Ministro 
da Fazenda o Dr. Rodrigues Alves. 

0 SH. JoÃo LUIZ ALVES dá um aparte. 
0 SR. PAULA RAMOS-Perdão; estou di

zendo que é depois de 1890, para mostrar 
que ha precedentes. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-V. Ex. está di
zendo que a lei já pa~sou. 

0 SR. PAULA RAMOS-Sim, não est<i mais 
em vigor. 

Ainda mais, no regimen do decreto sobre 
isenção, o Governo Federal,em virtude da lei 
do 1897 ,mandou restitui e ao Esta elo· de Minas 
Ger<i.es direitos que ello pagou adeantada
mente por ma.teriaes, achando~se entre elles 
productos similares ao da industria nacional. 

Os SRS. JoÃO LUIZ ALVES E ADAJ.BEHTO 
FERRAz-Não apoiado. 

0 SR. PAULA RAMOS - Só tenho um 
meio para responder aos não apoiados de 
VV. EEx., que é requerer a certidão, mas não 
vale a pena. 

0 Srt. ADALBERTO l<'ERRAZ-V. Ex. affirma 
que depois da lei foi mandado fazer essa re
stituição~ Si affirma, eu retiro a expressão. 

O SR. l-'AUIJA RA:r.los--Não aftirmo. 
0 StL ADALBERTO FElU-t\Z - E' quanto 111<~ 

basta. 
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0 SR. PAULA RAJ\!OS-0 meu systema é SÓ 
affirma1• quando tenho uma prúva. Tive 
apenas um<t informação. 

cção quando o podido se refm·e a productos 
que não teem applicação á obra ou melho
ramento. 

A lei n. 559, de 31 de novembro de 1898, 
art. 3°, n. ll, declara isento de impostos de 
importação todo o rnatel"ial para construcção 
de estradas de ferro e engenhos centraes. 

Mas diz o art. 5°, n. 4: 
« Ficam isentos do pagamento de qnacs

quer impostos de importação, expediente e 
consumo os li'm·os, modelos, moveis, machinas 
e em geral todos os objectos de mate1·ial es
colar, destinados ao ensino publico gratuito 
em estabelecimentos de instrucção popular 
gratuita, mantidos pela União o pelos E:>· 
tados e por associações que possuam edificio 
destinado âquelle fim.» 

V. Ex. sabe quCJ nesta palavra mateYial 
está tambem a ceramica, pois della fazem 
p:wte os tijolos refractarios. 

0 SR. CANDIDO RoDRIGUES.- Si é poster-ior 
a esta decisão, não está. . 

0 SR. PAULA RAMOS-Oh! mas então entre 
os materiaes não estão os t.ijplos refractarios. 
(Trocan1.-.~e apcwtes.) 

V. Ex. pensa, mas o facto é qu0 a isenção 
tem-se dado. 

O Sa. JoÃo Lurz ALVES- Mas o Ministro 
deve estar prvcedendo contra a lei. 

O SR. PAUL\ RAMOS- São leis de ex
cepção. 

Bem; temos ainda a lei n. 640, de 14 de 
novembro de 1899, art. 5°, n. 4. 

0 Su. CANDIDO RODHIGUES dá um aparte. 
0 SR. PAULA RAMOS- Tendo provado que 

todos receberam estes generos, estas mer
cadorias isentas de direito, terei provado 
que não é uma novidade e que já ha prece
dentes. 

0 SR. ADALBERTO FERRAz-Questão de mo
mento. 

0 SR. PAULA RAMOS- Isto é o que quero 
-uma lei de momento. 

O SR. AD'AI.BERTO FERRAz-O Congresso 
tem mu;lado de opinião. 

0 SR. PAULA RAMOS-V. Ex. vae Vel' que 
esta lei não restringe a questão da industria 
nacional sómente á ceramica. 

O que quero provar é que as excepções 
a que V. Ex. se refere toem sido sempre no 
sentido de dar isenção de direitos a gene!'os 
ou mercadorias que teem similares n·a in· 
dustriól. nacional, nas mesmas condições ora 
pedidas. 

O SR. AnüBERTO FERRAZ- Leis ante
riores ao de? reto. 

O SR. PAULA RA!Ifos- Não, senho1•; são 
todas poste r\ ores. 

O Sa. AÚLBERTO FERRAZ- A não ser 
favores :~.alguma sociedade. 

0 SR. PA~LA RAMOS-Todos OS materiaes 
para o serviÇo de esgotos o abastecimento 
de agua ela Capital J:<'ederal e dos. Estados 
tiveram isençõ;;s de direitos. 

O Thesoueo diz que desde que as leis estão 
concebidas neste~ termos a isenção compre
hende todos os rnateriaes, e só ha restri-

Sr. Presidente, os livros de que se trata 
são livros nacionaes, destinados ao ensino na
cional; são moveis, e tudo isto tem similar 
na industria nacional. 

«Lei n. 746,de 29 dezembro do l9.JO, artigo 
29, n. 28. Concedo isenção de direitos para. o 
material destinado á cons!ntcção de ttrn meJ•
cado na praia de D. Manoel, na Capit:>.l Fe
deral.» Entram por força nesse mater•ial 
tijvlos e telhas. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Entram, mas 
não estão comprehendidos, desde que não es
tiverem claramente determinados. Si dis
sesse simplesmente-material de esgoto
eu deix~tria passar. 

0 SR. PAUI,A RAMOS- Si V. Ex:. se com
promette a acceitar uma emenda nesse sen~ 
tido, eu a apresentarei nos seguintes termos: 
«Todo o mator•ial nocessario para o ssrviço 
de esgoto.» 

0 SR. ADALBERTO FERRAZ- Da discussão 
resulta que é preciso declarar ao Ministro: 
«A ttenda a que a lei de 1890 está em vigor.» 

0 SR PAULA RAMOS -«Lei n. 813, de 23 
de dezembro de 1901. Concede isenção de di
reitos para todo o material imi>Ol'tado para 
os institutos profissionacs do Districto Fe
deral.» Nesse material estão comprehendidos 
livros e moveis. 

Vê a Camara que deixei demonstrado, cJm 
a simples leitura de disposições de leis, que 
não se vae abrir precedente em favor de 
Santa Catharina, deferindo o peclido que ella 
faz ao Congresso. 

Mas, para mostrar o procedimento da Ca
mara nesta questão, eu podia ainda lembl'Jr 
que, quando se discutiu aqui um projecto de 
alteração das tarifas, sob n. 137, de 1901, o 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. 
Alfredo Varella,apresentou uma emenda que 
terminantemente prohib~a : I•, que o lnate
l'ial importado pela U11ião, para seu serviço, 
tivesse isenção de direitos; 2°, que o mate
rial importado pelas di versas empr.:;zas com 
contractos pull. melhoramentos publicos 
tam bem não gozasse dessa isenção em re-
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----~----·----------~~--------------------------~------------
lação aos 
no paiz. 

productos quo' tivessem similares 

0 SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre 
Depubclo qu() està terminada a hor<1 des
tinadi1 (t pr:imeirn. p:1l'Le d<1 ordem do di<1. 

O SR. PAULA RAMos- Poço a v. Ex. o 
quarto de hora da tolorancia que o Regi
mento me dá. 

Pois bem, Sr. Presidente, ness<1 occasião, 
os propriotarios de fabricas existentes aqui 
declararam que o material rodante de estra
das de ferro iinhlt similar no paiz, que aqui 
construíam em grande quantidade vagões 
para o transporte de mercadorias e ele :Qil.S· 
SéLgoiros e podiam quo não se consentisse 
mai_s na isenção ele dil'eitog para tal ma
terial. 

UM SR. DEPU'l'ADO -Pedido justíssimo. 

0 SR. PAULA RAMOS-Será, mas 1110 oppuz 
sempre e me opporei amanh"ft a tal pedido 
si eile apparecer, e sabe V. Ex. por quo'! 
Porque não me convenci aiml<t de que a in
dustria nacional fcobrique vagões em qua.li
dade,quantidade e preço que possam dispensar 
a, concurrencia do esGrangeiro, e entre a pro
tecção ás fctbricas de material rodante e 
ás estradas de ferro, me inclino por estas 
e protejo-as contra as fabricas n;J,ciona.es. 

UM SR. DEPUTADO- Estando 0!11 conflicto 
as duas, muito bem. 

0 SR. PAULA RAMOS- Ha ainda, Sr. Pre
sidente, varias disposições a respeito, nesta 
emenda que a Camara rejeitou. 

Mas para que procurar outro exemplo, si 
posso trazm• ao conhecimento dêt Carm1ra 
um que me parece muito importante~ 

A Camara n~io ignora que aqui n<J, C:cp.itaJ 
Federal e nos Estados do Rio, Minas Gera.es 
e S. Paulo existem fabricas de snlfnreto de 
carbono. Pois bom ; é um producto este que 
entra iõento do q un.lquer direito, G fui eu o 
autor da emo;1da, quG o mandou isentar o 
que, nas preliminares das tarifas, mandou 
incluil-o como peoclucto isento do pagamento 
de imposta, como favor Ct lavoura. 

Todos o8 annus, por occ::tsião de se tratar 
de project;os ele tarifas, a_pparecem emend<1S 
c~·eando o imposto partt este prodacto, e, 
todas as vezes que ellas so ap1•osrmtam, te
nho as hostilihr:do, e a. Camara, espoci::tl
mente as banca,las do Minas, S. Paulo e Rio, 
me tem acompanhado nesta campttnha. 

E' a protecção á lavoura, contra a prote
cção a meia duzia. de fabric::ts. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES dfi. um ::1parte. 

O SR. PAULA RAi\ros-Oll! V. Ex. não tom 
tom::trlo nct dovid:t attenção o assumpto. 
Toda;; as ü.tbricas de formicida, doclm~am 

que o produzem em grande quantidade. 
( Apm·tes. ) 

O que a Camara de Florianopolis pede, no 
caso, é a protecçã.o ao sa.neamento da ca
pit::tl de San~a Catharina; 6 mais do que 
isto, é lt prutecção á saucle o á vida de uma 
populaç~ão que tem direito <t este f a v o r. 
(Apoiados e apa1·tes.) 

Sr. Presidente, quando nesta Camara se 
propoz uma emenda mandando augmentar 
os direitos de importação sobre o papelão, 
para_ proteger duas fabricas que aqui exis
tem, me oppuz a. essa .emenda, e sabe V. Ex. 
por que ~ Porque o papelão é materia prima 
para muitas industl'ias de tr&nsformação. O 
sap::tteiro, o chctpsleiro, o encadernaelor, o 
fabricante de phosporos e muitas outras in
dusGrias precisam do papelão, e não era 
justo que, pela ex.istencia de duas fabricas, 
se o taxasse quasi prollibitivamente. (Apm·
tes.) 

VV. EEx. entendem quo as fabricas de 
ceramicé~ valem mais do que a vida e a 
saude de um::t população~ (Apm·tes.) 

No c<1so, o favor é t<1nto ·mais digno de 
attonção, quanto devo declarar qw;J. a insalu
bridada ela cidade de Florianopolis t0m au
gmentado devido ao Governo Federal (apoi
ados); e sabem VV. EEx. por que~ Por· 
que o Governo ouviu dizer que em Santa 
Catlmrina ha uma localidade onde todos os 
beribericos se restabelecem, e principiou a 
mandar para a capital do meu Estado grande 
quantidade do praças do exercito atacadas 
daquelle mal, ignomndo que Angelina, é a 
tal localidade, dista da ca.pital de Santa Ca
tharlna mais de 70 kilometros, lutando-se 
com difficnld::tde de communícação por causa 
da falta de estradas. 

A conseqnencia foi quo dent1·o em pouco 
FlorianopoUs tornou-se uma cidade inf\alu-
bm, oHde o heriberi existe endernicamen te! 
ConG,.tmüiou-se completamente uma cidade, 
qüe não tom esgotos, que r\~o tem agua 
can<1lizada (apoiados), que se se't:ve d::t agua 
de cisternas e cujo despejo de ma.terias 
í'caaes 6 fe.ito ou por meio uô. cubos ou em 
fossos. \ 

O SR. BARBOSA LIMA-V. Ex. pôde me 
inform:.n~ si no con tracto par4 as obras do 
pol'to orJtá garantido que sempre será dada 
proferenda ao material nacio*l ~ 

O SR. PAULA RAM:os - Nã9 sei, nem vi 
ainda este contracto; posso garantir, poi•J.ln; 
que todos os contractos par1t melhoramentos 
pablicos desto paiz gosa.m de,'plena isenção 
do direitos. (ilpr.wteg.) ' 
. A minha missão é provar quo o pedido 
feito pela Intendencia, Municipal de Floria
nopolis não estabelece peecedente nlgum; 
que igual favor tem sido dadq a todas 
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as municipalidfLdes, e que nenhum melhora
mento publico importn.nte neste paiz tem 
sido feito som essa concessão. 

O SR. BARBOSA LIMA- Então podemos es
perar que o Sr. vValker V<Í gastar tudo d::ts 
fabricas do Minas ? 

0 SR. PAULA RAMOS- 0 nobre Deputado 
(?"eferinclo-se c! o S1·. João Lttiz Alves) quer ver 
o que é essa politica proteccionista á ou
t?·ance? 

O anuo passado, nos últimos dias da sessão, 
o Senado (e peço ao nobre Deputado por 
Minas que preste a maior attenção ao que 
voudizor, porque talvez isto contribua para 
modificar um pouco o enthusiasmo patriotico, 
digno de todo respeito, de toclJ o acatamento, 
com que S. Ex. entrou nesta Casa, defen
dendo a imlustria nacional), em fins do anno 
passado, o Senado introduziu nas disposições 
geraes do Orçamento !J_a Receita uma emenda 
para proteger uma supposta .industria de me
v:eis curvados, elevando de tal modo os direi· 
tos de importação desse genero da industria 
estrangeira., que tornou prohilJitiva essa im
portação, 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Ahi, de accordo 
com V. Ex. 

0 SR. PAULA RAMOS - Voltando O Orça
.mento áCamara, esta não teve mais tempo 
de rojêitar a emenda ... 

·UM SR. DEPUTADO - Isto foi feito no Se
·nado .•. 

0 SR. PAULA RAMOS-Foi no Senado. como 
o projecto que estamos discutindO- é uin pro
ject.o do Senado. 

Mas, Sr. Presidente, a Camara não teve 
remerlio sinão approvar a medida, embora 
depois de energico prote~to meu. 
. Qual. foi o efl'eito de~sa protecção á indus· 
tl'ia nacional ~ 

Sabe a Camara que o .Brazil é ·um dos 
maiores mercados que t em a Austria neste 
genero de producção, que é quasi exclusiva 
daquelle paiz ; pois bem, a Austria usou de 
r cpeesalia, augmcntando os direitos de en
trada do café, segundo li em noticias publi
cn.das nos jornaes desta Capital ! 

Estct ahi, Sr. Presidente : a protecção a 
uma fabrica . imaglmn·ia de moveis. em São 
Christovão, ~eu em consequencia a repre
salia a uma producção nacional, ao café. 

0 SR. GÚTÃO DA CUNHA -Felizmente 
podemos prescindir dos moveis e ella não 
póde prescindir do café. 

O SR. PAULA RAMOs-Póde; o Brazil já 
não é o unico paiz productor do café e, de~de 
quo nos queirà.m fechar aquelle m<3rcado, não 

ha de faltar quem forne9a á Austria esse 
producto. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Não é O uni co 
productor, mas ainda dá 70 % da producção 
do mundo. 

0 SR. PAULA RAMOS-Mas, Sr. Presidente, 
eu disse que, entre nós, é uma ill(lu~tria 
imaginaria a de moveis curvados, porque, na 
occasião, não existia fabric'a alguma dessa 
especie funccionando no paiz. No dia 2 de 
janeiro !leste anuo, depois que foi votada a 
tal disposição, é que os directores da fabrica 
de S. Christovão vieram a publico e dis . 
seram: 

«A fabrica nacional de moveis curvados, 
convencida de que o Sr. Ministro da Fa
zenda não concederá o prazo de t res mezes, 
que íllegalmente reclamam os importadores 
do genaro similar estrangeiro, ·vae começar a 
funccionar amanhei, 2 dejaneiro corrPnte. 

Ha um anno que a fabrica está prompta, 
tendo já experimentado .diversàs madeiras 
nacionaes, que se prestam admiravelmente á 
fabricação. Convém fazer notar que no nosso 
clima as madeiras e;:;trangeiras são ataca
das pelo bicho e as nacionaes não o são. 

Quanto a preços, a fábrica nacidna.I, 
apezar de fornecer genero melhor e úiais 
duradouro, acceita os preços correntes do 
similar estrangeiro, esperando dentro em 
breve, com o natural desenvolvimento desta 
industria, poder baixai-os. 

A diroctoria abaixo assignada conta com a. 
protecÇão do publico para poder i'rnplantar 
e desenvolver uma industria tão . genuína 
nossa. 

Rio de Janeiro, l de janeiro de 1903.
C. B. Ottoni Junior , presldents. - Manoel 
Jose Lopez, thesoureiro. » 

Vê a Camara o que é a protecçã.o dada 
assim à otttrance. 

Prohibe-se.a entrada do producto estr<Ln
geiro, ,para depois .implantar a intluslria $Í· 
milm· ! 

UM SR. DEPUTADO - 0 QUO houve foi um 
cochilo do Senado. 

O SR. PAULA RAMOS - Não; V. Ex. sabe 
como está concebida a emenda ? «Corrij<t-se, 
na tarifa, o seguinte ... » A hrifa é . quo 
estava errada ! 

Tenho necessidade, Sr. Presidente , de en
trar em outra ordem de considerações. Como 
viu a Camara, detxei demonstrado á evi
denci a que não é um precedente que se vae 
abrir, e que se tem concedido t al ftwor a 
todos quantos o toem pedido, havendo, além 
disto, lei. posterior á de 1890, declarando ta
xativamente lJUCl todos OS matm•ié.te;:; lH:lvi:J:S • 

sarios para o serviço de s::meamen to da Ca-
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pital Federal e das outras cidades estavam 
isentos de impostos de importação. 

Mostrei mais que muitos productos que 
teem similares na industria nacional entram 
isentos de imposto, e quo ainda hoJe, na lei 
vigente, uma sociedade part.icular de Juiz de 
Fóra gosa desta. isenção. 

Vou agora, Sr. Presidente, entrar em 
outra questão. Do voto em sepa1•ado, to
marei apenas em considel'ação esta propo· 
sição: « O material é mais barato o é supe
rior ao material estrangeiro. » 

Sr. Presidente, é um principio de eco· 
no mia, é um principio do proteccionismo que 
todos os productos superiores na sua quali· 
dade e infel'iores no seu preço aos similares 
estr:tngeil•os não precisam de protecção, não 
receiam a competencia. · 

O que é preciso que se diga é que, na ta· 
rifa. anterior, os canos de barro e manilhas 
oagavam 40 réis de imposto de importação e 
~ Congresso Nacional, para proteger as fa
bricas de ceramica, elevou esse imposto a 
100 rtíis para cada kilo, tornando a importa
ção quasi prohibitiva. 

Entro na questão do preço. 
Do voto em separado, da representação dos 

industriaes de S. Paulo, da exposição feita 
pm•ante a Commissão de Orçamento pelo 
illustre industrial mineiro a que me tenho 
I'eferido, não consta absolutamente o preço 
do producto nacional; além disso, não se 
disse ainda á Camara qual o frete a pagar 
de Minas ou de S. Paulo a Santa Cathartna, 
porque é preciso desde já salienta1• que as 
fabricas de Minas não toem aqui deposito
ao menos não conheço; das fabricas de S. Pau
lo, uma, pelo menos, o tem. 

0 SR. PRESIDENTE- Previno ao nobre 
Deputado que está findo o quarto de hora de 
tolerancia. 

0 Sa. PAULA RAMOS-De onde eram OS 
productos? 

O SR . .ToÃo Lurz ALYJ<:S - 1\0Lios estran
geiros. 

0 SR. PAULA RAMOS- Entã6 não havia 
prodnct.o nacional ? 

O SR. JoÃo Lmz ALYEs-Na concm•rencia. 
de Juiz dr>. Fóra, não. 

0 SR. PAULA RAMOS-Bem; OU havia per
guntado a V. Ex. si havia productos na
cionaes; mas, como não honve, deixemos 
Juiz do Fór.t. 

Eu queria apenas. mostrar que o producto 
cstrangcil'o chega, em Juiz do Fôra, extraor
dinariamente onerado pelo frete. 

Vamos a S. Paulo. 
Em S. Paulo verificou-se que o pr0ducto 

nacional era superior ao producto estran· 
gciro, e, quanto ao preço, mais barato. 

Sr. Presidente, eu tenho aqui em mãos 
os preços de uma fabrica de ·s. Paulo, a 
Fabrica Sensaud de Lavaud & Comp., que 
é a primeira que assigna essa representação 
de S. Paulo. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES-V. Ex. me 
dirá de que dat::l. ti essa tabella de preços ? 

0 SR. PAULA RAl\IOS-E' de agora, forne• 
cida pelos Srs.Joseph Levy, Fréres & Comp., 
representantes daquella fabrica e negoci
antes,estabelecidos á rua da Alfandega n.64, 
nesta Capihl. 

Pois bom; eu tomei dous tubos, que são, 
em geral, os mais empregados nestes ser· 
viços, do quatro pollegadas e de seis polle
gadas. 

Na fabrica de S. Paulo, um tubo de quatro 
pollegadas custa l$600 ; o producto fornecido 
por uma fabrica ingleza custa aqui na Ca
pital, 800 l'éis, sondo o prP-ço, na Inglaterra, 
do 500 réis, ao cambio de 12 dinheiros. 

São os dt~dos fornecidos ao interessado na 
questão, ao contractante, que os pediu a 
uma f<1brica do S. Paulo e a um represen· 
tanto de uma fabrica ingleza. 

0 SR. PAULA RAMOS- Sr. Presidente, 
afim de não ficar com a palavra· para a sessão 
de amanhã, espero que V. Ex. terá a bon
dade de permittir que eu infrinja um pouco 
o Regimento, de modo a terminar o que 
tenho a dizer, no que conto ser b1•e.ve. 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputado 
por Minas deu-nos o preço dos productos 
estrangeiros e nacionaes, quando .em concur
rencia,ha nove annos.em Juiz de Fóra,e con· 
cluiu que o producto nacional era mais ba
rato que o estrangeiro. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES- Ao cambio 
actual ~ 

Pois bem, Sr. Presidente, eu admitto que 
oseja, que os dados que S. Ex. apresentou 
sejam verdadeiros; acceito-os. 

Mas, Sr. Presidente, uma concurrencia em 
Juiz de Fóra, entre producto nacional mi
neiro ..• 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Não; a ceramica 
___ nem concorreu, porque nem e:xistia.. 

O SR. PAULA RAMOS- Ao cambio de 12. 
Tomei um tubo de seis pollegadas - 2$800 

na fabrica do S. Paulo; 1$400- mat1n•ial 
inglez. 

São preços fornecidos por uma fabr-ica 
ingleza, e por uma fabrica de S. Paulo; não 
tomei em consideração os preç9s das fabricas 
de Minas, porque não conheço• 

Está provado que o preço do material 
nacional aqui é muito superior ao preço do 
material estrangeiro, deixando de parte a 
qualidade. 
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O tubo nacional de 9'; custa 4$600, e o' que o material nacional, de Sabará a Flo-
inglez, 2$900. rianopolis, p:tgará de transporte 76$ por to-

Vejamos agora o transporte. nelada. Admitto sempre para o calculo que 
Um tubo do qua.tro pollegadas, material o preço do material mineiro,em Sabará, é 

inglcz (não tenho o peso do material na- igual ao inglez aqui. 
cional, não pude encontrai-o, fui procurar o · Vê V. Ex. que nestas condições é comple
l.nglez, e pesei) ; um tubo de quatro polle- tamente impossível. .. 
g:1das, material inglez, pesa sete kilos ; um O SR. Jur,w SANTOS - Mas ha fabricas 
tnbo de seis pollogauas, 12 l/2 kilos. aqui no Estado do Rio. 

Estes pesos foram tomados na casa dos o SR. PAULA RAMos-Temos aqui: mas o 
Sl's. Macedo & Comp., rua Gonçalves Dias. transporte· do Lloyd por tonelada custa 51$. 

Os tubos de seis pollegadas pesam 12 1/2 Não sei o preço do material, mas deve ser 
kilos · superior ao paulista e ao mineiro. 
Temos, pois, que uma, tonela,da. 

de tubos inglezes de 4" custa. 
E dos mesmos tubos nacionaes 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-O L!oyd tem 
114$400 navios a vela ~ 

O SR. PAur,A RAMOS -Não me constar 
228$800 Em vapor inglez custa 20 schillings a tone

lada. Mas ·Gemos o transporte barato e 
112$000 facil da Inglaterra, em navios a vela, pa a 

custa .• ~ .................... . 
A tonelada. de tubos inglezes de 

6" custa. .....•............•• 
A tonelada de tubos nacionaes 

de 6" custa................. 204$000 

Admittindo que o peso dos tubos meio· 
naes seja o mesmo que o dos inglezes. 

Estou informado que o peso destes é in
ferior ao da.quelles, Sr. Presidente. O frete 
na Estrada de Ferro Central do Brazil, de 
Sabará á Central (eu tomo sempre o pro· 
dueto mineiro), é de 23$100, afôra o imposto 
mineiro que é de 2 réis por kilo ou 2$000 
por tonelada, o que quer dizer que é de 
25$100 o . transporte de uma tonelada de 
tubos, de Sabará á Central. 

O frete do Lloyd, pm• transporte. de tone
lada, é de 39$20v, e mais 15 o f o de descarga 
e 15 °/o de capatazia, etc., sobe [1, 50$900, 
com os 25$lOC, perfazem 76$000; por uma to
nelada de tubos de Sabará a Florianopolis, 
isto não contando com as despezas de desem
barque da Central até ao embarque marí-
timo. . 

A tonelada do material inglez, aqui no de
posito, custa ll4$, isto é, dos tubos do quatro 
pollegadas, e 112$ a dos tubos de seis pollega
das. Admittindo·se que o mate.rial nacional 
custe, em Sabará, o mesmo que o inglez 
aqui e considerando o preço do transporte de 
76$, por quanto não chegM'á esse m:.ttel'ial a 
Santa CMharina ~ 

Veja V Ex., o material inglez custa, uma 
insignifica.neia, o o transporte de uma tone
lada de tubos custa 12 1(2 shitlings; isto em 
um navio inglez que sahindo de um porto 
da Inglaterra vá até Flol'ianopolis. 

Sae-nos portanto a tonelada por 15 shil
lings, incluindo as outras tlespezas, ao passo 

Vol, IX 

que procurar vapores? 
Já vê V. Ex., portanto, qual é o preço do 

producto estrangeiro e do nacionaL Mostrei 
as despezas dos fretes e por quanto chega 
este material a Santa Ca.tharina. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES- O preço dos pl'O· 
duetos estrangeiros são fornecidos por uma. 
casa da Capital, não~ 

0 SR. PAULA RAMOS- São de uma casa 
representante de uma fabrica ingloza, como 
os preços da. fabrica de S. Paulo foram 
apresentados aqui. 

Sr. Presidente, eu desejava entrar em 
outra serie de considerações, mas estando a 
hora terminada, tendo por mais de uma vez 
V. Ex. me prevenido isto, eu vou deixar a 
tribuna, certo de que feri os pontos princi-
paes do assumpto. · 

A hora me obriga a não continua1•. Col
loco, Sr. Presidente, a questão á Cama·m 
nos seguintes te"IIliJS : ou nós protegemos o 
saneamento de 1.m .. cidade importante e que 
delle necessita, nomo é Florianopolis, con· 
cedendo isenção d'l direitos ao material ne
cessarlo para a rNtllzação daquelle serviço, 
ou então negamos, e ·os melhoramentos não 
se· realizarão. A Ca.ma.ra está collocada neste 
dllemma : ou prol,egn as fabricas de cera
mica, ou protege a saude e a vida de uma 
população que. tem rlireito a esta protecção. 

l~u entrego a que~tão :1 Camara do:s Dapu
tados, e estoU certo que ella não hesitará em 
resolvei-a em favor do saneamento da· ca
pital do meu Estado. (Mttito bem ; muito bem. 
O o1·ador é vivamente comp1·imentado por mui
tos Srs. D~putados.) 

8 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vide pagina 632 do (}o volume) 

O Sr. Candido Rodri{;UU3S
Sr. Presidente, fui o ma.ndatario das fabri· 
cas de productos ceramicos do meu Estado 
para trazer ao conhecimento da Camara 
dos Deputados a queixa dos respectivos fa
bricantes contra o projecto que se debate, na 
parte relativa â Isenção de direitos para o 
uu1;erial de barro e o consequente pedido á 
Cam:tr•a par<t que ella não sanccione com· a 
seu voto este delicto de aHentado contra a 
vid.a de uma industria nacional, que, â custa 
de enormes sacrificios e gcandes capitaes, 
â sombra da lei se fundou. se desenvolveu. 
e floresce. (Muito bem.) · · 

Por este motivo, Sr. Presitlente, por ter 
sido eu o encarregado dessa mi.;são perante 
a Camara dos Deputados, é que venho, 
Ii.este momento, occupar a. attençao da CctSlt, 
prestando o concurso, ,embora fraquissimo 
(não apoiados), da minha desautorizada paht· 
vra a.o verbo ardente e profundctmente con· 
victo do nobre J)eptltado mineiro que rom
peu este .debate. 

Si não fosse esta circumstancia.. eu me 
deixaria ficar silencioso, p.a obscuridade que 
me cerca, coservando-me em sympa.thica 
admiração ao nobre Deputado, sustenta.dor· 
deste projecto, pelos intelligentes esforços 
que emprega em pról de uma cmsa que pre· 
cisamente não é a boa causa. (Apoiados e nao 
apoiados.) 

Antes, porém, Sr. Presidente, de en~rar 
propriamente na analys.e do di.cm',lO de 8. 
Ex., sej:~-me permltti•lo 11pre8entar a V. gx., 
com todo respeito e consideração que exige 
o aUo cargo de confiança. que V. Ex exerco 
nesta Ca.ma.ra. com todo o beilha.ntismo e 
com tanta autoridacl3, seja-me permit~iclo 
dize·, formular uma queixa., e é a. seguinte: 
o abandono e o e.>quecimento em que a Mesa 
da Camara dos Deputados tom deixado a 
Commissão de Ta.rifas. 

Estct commissão, St•. Presidente, de c rea
ção recen·te, que parece ter slrio inspii·arla 
pela corrente de idéa.s e sentiment0s que 
tem animado a Camttra dos Deputados 
no momentoso estu.lo da vida e desen
volvimento das nossas industrtas, no mo
mentoso estudo dos meios ele amparai-as e 
alentai-as, senlio um de~se3 meios a oleva.
ção ou abaixamento das tarifctS, conforme 
aconselharem as ciecumstancias, esta com
mis>ão, digo, não teve até a,gora um unico 
papel que lhe fosse distribuído pela. Mesa da 
Ca.mara; e si ha uma questão que pareça 

pertencer á sua alçada. inconte.>tavelmente 
é aquella de que S::l trata. 

Pare(le qu.e tratando-se de isenção de di· 
reitos, a. commissão, cuja audiencia devia.· 
ser necessaria., era indubitavelmente a Com 
missão de Tarifas da Camara.. 

0 SR. ABDON BAPTISTA- Aqui na Camara. 
só ha duas commissões de grande valor: 
Orçamento e Marinlut e Guerra. 

o SR. vVENCESLÁO BRAZ- Mas o parecct' 
da Commisaão de Tarifas devia ~or consido· 
rctdo de valor no caso presente, 

O SR. CANDIDD RoDRIGUES - Sr. Pl'esi
dente, não é que a Commissão jülgue quo 
viesse lançar grande luz sobre o as3urrwto; 
mas é que, sendo sua especialidade estu
dal-o, se devia pelo menos suppor que ella 
fosse procurar oJ elementos nocessarius para 
elucidar a questão e vir dizer á Oamara 
dos Deputados mais ou menos cmqua.nto 
teria de ser .desfalcada a renda publica 
para a concessão deste favor e depois desta 
informação, si a Camara. assim entendes;:o, 
a. Commi,ssão de Orçamento diria si as forças 
orçamentarias da. Republica permittiriam 
este desf:tlque nas rendas. 

Toda a marcha que .não for esta, é, sinão 
tumultuaria, pelo menos pouco logica. 

Não foi só este projecto que deixou de 
ir ti Commissão de Tarifas. 

Ha. pouco tempo foi apresentada, segundo 
mo informa um nobre collega, uma. repre· 

1 

sentação relativa a taxas sobro manteiga, 
si ni"Lo me engano e parecia natural, a sim
ples onnunciaç'io do assumpto ii1dicava quo 
esta ropl'esentação de vosso ir <.'t Commissão 
de Tarífa.s. 

Mas a Commissão foi esquecida por V.Ex. 
e eu que n1conheço e admiro a rectiélão, a 
calma, a cil'cumspocção com que V. Ex. 
dirige os ·trabalhos desta Casa., a. norma 
corre~h a quo ss tem imposGo, só posso 
attl'.ibuir, e[plicar e desculpar .este facto 
pela inferioridade ou incompetencia. do presi· 
dente da. Commissão do Tarif<1s (neTo apoiados), 
quo não tem a capacidade daquelles que 
comp.õom, por exemplo, a. Commissão de I 

Ocçamonto e nttturalmente por isso não 
a.c11diu 110 espírito escLcrecir:lo de quem pre· 
side os trabalhos desh Casa a idéa de en
viar a. representaç[i.o á Commissão de Ta· 
rifas. 
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0 SR. PRESIDENTE - V. Ex:. dá licença, 
;;para interrompel,o ~ 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Sim, Senhor. 
0 SR. PRESIDENTE-Na censura que V. Ex,' 

ir rogou á Mesa ••• 
0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Perdão; não' 

il'roguei censuras, fiz uma queixa, peço a' 
correcção .da phrase. 

0 SR. PRESIDENTE - V, Ex. attribuiu O, 

O SR. JoÃo Lurz ALVES- Apoiado. 
0 SR. CANDIDO RoDRIGUES - . , , ju.sta· 

mente porque a sombra protectora, d:t lei 
amparou-a, sem o que seria imposüvel que 
contassem os ·tantas fabricas com grandes ctt
pitaes empregados e com grande prodncçii:o 
em stock ; si nij',o fossem essas circumstan
cias,eu me conservaria. silencioso,admiranelo, 
como já disse, os esforços da nob1•e bancadct 
de Santa Catharina em prol de~sa causa. 

facto da não remessa da representação á. Não é propriamente o caso da isenção de 
pouca consideração que o Presidente desta. direitos para o material destinado a essa, 
Casa liga ao presidente da Commissão do :ra-' obra na Capital de SantD. Ca:tharim quo nos 
rifas, por isso, corre-me o dever de decla,rar, pt•eoccupa. Si nós não tivesse mos o receio, ét 

q11e da parte de quem preside os .trab:1lhos certeza mesmo de que amanhã será este pro
desta Casa não ha sinão toda consideração cedente recordado, para obtenção de iden· 
por V. Ex., pessoalmente, a quem tenho tico favor, si não estivessemos convencidos 
.dado todas as provas. de. que se vieá argumentar com .este procG· 

Recümente o projeeto devia ter ido á Com- dente, como o fez hon tem o illustre repro
missão de Tarifas e peço a V, Ex, desculpa, sentante de Santa. Catharina citando uma 
porque foi um equivoco. série de concessõe8, si bem que todas nlo os-

Eu sou o primeiro .a t'econhecer a falta .tivessem .nas mesmas condições, como de
a por isso com :toda aisenção de animo dou monstrarei; se não fossem estas .razões, ora 
essa saoisfação ao digno presidente da Com- possível, attento.o fim a qtm é.destinado, que 
missão de 1'arifas,como costumo fazer sempre nós, o.s representantes dos Estados inclus
a qualquer dosSrs. Deputados. CMuito bem.) triaes prejudicados, nos chamassemos ao si

O SR. ·CANDIDO RoDRIGUES - Não pre
tendia merecer a honra da explicaÇão de 
V. Ex. 1 

.confesso-me summamente penhorado e 
dou por terminado o incidente. 

lencio e deixassemos .passar o .projecto, como 
elle passou no Senado, isto é, .. sem que sobre 
elle se despertasse a attenção; porque si mt· 
quella Casa .do Congresso se levantasse uma 
voz fazendo ver que temos no p3,iz muitas 
;fabricas desse .material e que essas fabricas 

Sr. Presidente, como nós que advogamos, estão protegidas pela lei, era posstvel que o 
o que chamarei a boct causa, sentimos não· projecLo não tivesse a márcha triumphal que 
ter ao nosso lado .o trulento robusto, a pa- alli teve. 
lavra .prestigiada do nobre Deputado por O qu~ nos preoccupa, Sl'. Presidente, é a 
Santa Catharina! Quanto ella nos seria util questão de princípios. Nós nos alistamos na 
neste momento, como provindo de um repre-: phalange que em breve será legião, dos de
sentante da Nação a quem o publico está fensores das industrias n::wionaes, das clf\sses 
habituado a ver sempre ao lado das boas productivas; sectarios de uma polltica nova 
causas de interesse geral! Como nos seria que, embora prégada ha mais de 20 annos, 
util S. Ex. advogando com .o fe:rvor de suas só agora se accetüua no paiz. E' uma poli
convicções, com o prestigio de seu talento e, tica. do prote~ção a todas as forças vivas da. 
ainda mais, com .o seu prestigjo nesta Casa. Nação, para que deixemos do ser, na phrase 
.mais .esta boa causa de interesse nacional ? do illustre De.putado que inic.iou o debate, 

Sinto-me verdadeiramente constrcmgido uma colonia, sob o panto ele vi;ta economico, 
por ter .de contrariar a S. Ex., que muito dos paizes estrangeiros. 
me merece por tantos o .tão elevados ti- Agora, quando inicbmos os primeiros pas-
tulos... sos nesta estrada larga, cheia de futuro bri

0 SR. ELYSEU GUILHERME-' Peço licença 
para informar a V. Ex. que esse collega 
está ausente po1· estar em trabalhos na com
missão de que faz parte. 

lhan·Ge,é que vem um projecM desta natueoza 
desmentir as afflrmativas de protecção que 
por leis anteriores foram feitas. 

Bem sei, S1·. Presidente, que ha muitas 
opiniões contrarias a. esb norma de agir, a 

.O SR. CANDIDO RODRIGUES- E, si não este principio protector do desenvolvi
fosse o dever que me foi .imposto pela boa mento da riqueza elos paizes novos; bom sei 
causa dos industriaes do meu Estado, si não que ha muHos que entendem que o .livre
Josso a convicção em que estou de que um cambio .é quo deve reger a vida de todos os 
precedente aberto sobre este assumpto será povos; mas, si é verdade quo essa mcola 
uma ameaça constante a uma industria, .que 1 tem seus sectarios, não é menos certo que 
tão rapidamente se desenvolveu entre nós .... os factos da vida dos povos vão relegando 
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essa theorla para a bruma do esquecimento, 
vão tomando o caminho opposto de prote
cção franca a toda a imlustria do paiz. 
(Apoiados.) 

E' esta política economicae commercial 
que eu desejava ver francamente adaptada 
em nosso paiz. 

Eu desejava que fossemos estudar o nosso 
movimento commr.rclal corri todos os paizcs 
rio mundo c ver onde poderíamos obter van
tagens par:1 a collocação dos nossos pro· 
duetos, a troco (lo vantagens similares que 
pudessemos offerecer aos seus productos 
principaes; quizera, Sr. Presidente, e fe
lizmente, folgo em confcssal,o, alguma cousà 
vamos já. obtendo nesse sentido; quizera que 
os nossos ítgentes consulares fossem vcrJa
doiros agr.ntes commerciaes, fornecendo-nos 
todos os dados estatísticos convenientes, for
necendo-nos o custo da producçã.o agrícola 
ou industrial para os nossos pa tricios es
tudarem a possibilidade ou não de acclimar 
esta ou aquella industria no paiz, de expor
t':tl' este ou aquellc genero; e para que os 
poderes dirigentes da Nação, seguindo est1 
politica podassem, por trataàos ou conve
nios internacionaes, proteger os productos 
do nosso paiz naquelles que o recebessem, 
a troco do igual protecção aqui aos pro
duetos daquclles. 

Quando tivessemos enveredado· por este 
caminho, tedamos dado solidos alicercos á 
nossa reconstrucção financeira e á nossa 
prosperidede ecunomica. (Apoiados ; muito 
bern.) 

Sr. Presidente, nós em 1901 exportámos 
mais do que importámos; numeros redondos: 
Para a Allemanha. . . . . . . . . . . 87.000:000$ 
Para a Anstria.............. 16.000:000$ 
Para a Blillgica . . . . . . . . . . . . . . 9. 300:000$ 
Pa1•aosEstados Unido> ....... 3!9.000:000$ 
PaPa a França.............. 67.000:000$ 
ParaaHollantl:L ........•... 39.000:000$ 

Effectivamente, si havia nação que devessa 
estar ao abrigo de ataque aduaneiro 'nosso, 
seria esta, por isto que exportamos partt lá 
24.000:000$, a troco de 7.000:000$ que im· 
portamos. 

Portanto, o mais simples bcnn sonso acon
selhava a não tributarmos um genero de 
que ella f,1z o seu principal commercio 
comnosco .•. 

U111 SR. DEPUTADO- Provocando 
salias _ 

roprc. 

0 Sa. CANDIDO RODRIGUES-, •• e lJl'OVO·I 
cando, como muito bem diz o nobre Depu. 
tado, uma justa represalia contl'a . o nosso 
principal gonero de exportaçã.o e isso qun,ndo 
não tínhamos ainda os elementos neces
Sli'ios para o desonvol vimento dessa imlus
tria de moveis curvados. 

Nús temos, e acha-se bClln adiantada, a in· 
dustri:J. de moveis, da marcenaria; mas esta 
especialidado de moveis em•vados, que faz 
quasi que exclusivo objecto do commerciq 
da Austria, ainda estamos longe de possuir 
na altm•a de nossas necessidades.' · 

Foi, por conseguinte, como disse, um errJ, 
ou inadvertenci:t da outra Casa do Con
gresso o tributo prohibitivo lançado sobre 
os movei:J curvados. 

Nós imdodamos mais do que exportamos 
dos seguintes paizes: 
Da Republica Argentina •... 
Da Hasp;~nha ............. . 
Da Italia ................ .. 
De Portugal. ............. . 
Da Republica do Uruguay .. 

36.800:000$000 
l . 600: 000$000 
7. 700: OOO$rJoO 

2! . 800: 000$000 
17.000:000$000 

Veja V. Ex., Sr. P1•esidente, que das 
ropublicas nossas visinhas importamos qnasi 
que o triplo do que pa.rn. ellas exportamos, 

1 No em tanto, ao que me conste, nada temos 
feito no sentido de melhorar esse estado do 
consas, de provocar dessas nações alguma 
preferencia ou proGecção para os nossoj 

Ora, St•. Presidente, a ~imples inspecção pl'odnct.os. 
deste quadt•o aconselha a que procuremos O que, sobretudo, impressiona, deade logo, 
ohtm• desses paizos protecçã.o c merc11dos é o que se p.tssa com a nossa velha mett•o
p wa nossos principaes generos da exporta- pole. 
ção-a troco de iguaes ou equivalentes fitvo- Nós somos qun.si que unicos consumidores 
1·es que possamos offerecer a seus productos dos seus excellentes vinhos; no eintanto, é 
que necessit!tm ali i de expr.nsão. insignifican '.e,verdadeiramenteinsignificante, 

Mostraríamos n.ssim a essas na·~ões que es- a importa.ção que olla faz dos no.;;sos pro· 
tamos dispostos a en trctr com ellas ness:t. pm·- duetos, 
muta de f~wot'<l> anü:;tosn. c convoniento para A Hespanlla, Sr. Presidente, seria tambem 
amln.s. um excellente mercn.do para o nosso caf'é, 

A' vista desse quadro, Sr. Presidente, em I privada,como se acha, 1h producçã.o do Cuba, 
relação á Austrb, não posso deixar de acom- que era o seu principal mercado e que ella 
panhar o nobre Deputado que hontom se re- protegia, quando sua colonia. 
feriu ao imposto prohibitivo lançado sobre A Hespanha, repito, seria um excellente 
moveis curvados o já. tive até occasiã.o de empo:io para os nossos productos, uma vez 
qualificar o facto como um cochilo da outra realizados convenientes tratados commer· 
C_tsa do Congresso. ciaes, 
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Vê-se, pois, Sr. Presidente, quanto é im
portante encararmos a questão debaixo desse 
ponto de vi..>ta. Que futuro largo e risonho 
se oiTerece á nossa patrin., uma vez que en
"\'eredemos franca e resolutamente pela e.>
tlada larga da protecção ás nossas industl'ias, 
a. troco de favores que possamos fazer ás 
~!fíações nossas amigas ! (Muito bem.) 

O livre cambio e o proteccionismo são the
!!,6S que estão definit,vamento entee nós na 
~rdem do dia e que precisamos resolver cJm 
() pateiotismo e com a calma que questões de 
tal magnitude reclamam. 

Data de 1882 a attenção que se .accentuou 
d;os estadistas brazileiros para este assumpto. 
Até então as doutrinas do livre cambio prv
:C'lamad:.ls· pela Inglaterra, a cujos interesses 
Vantajosamente consultavam, tinham como 
J:ue avassalado todos os espiritos ... 
, Elias ecboaram por toda a parte, como a 
~Jtima palavra do adi:;tntamento que trazia 
Q. congraçamento geral das nações pelos 
tnteresses commerciaes e imiustriaes e esta
peleceria o millenio do paz e ventura de que 
falia a Biblia; sonhava-se que os paizes 
Jjocariam seus productos IHt maior cordia
lidade, t1•abalhando c.1da povo segundo suas 
~ptidões em admiravel concerto de um ima
ginario altruísmo ! Ess:1 época, porém, de 
lia muito passou. 
.. E, si não fosse o descuido com que temos 
tl.•atttdo estes assumptos, com certeza muito 
,õ:utra seria nossa posição economica no con
'Yivio das nações. 

Não o é, entretanto; estamos ainda como 
·êolonia dos paizes estrangeiros, justamente 
,1lorque nos deixamos enlevar por essa dou
~rina do livre cambio. (T1·ocam-se apar·tes.) 

Já em l8R2, Sr. Presidente, uma associa
Ção industrial que existia aqui no Rio de 
J:aneit•o dirigiu á . Camara dos Deputados 
:Representação contra uma tarifa aduaneira 
que então ia ser posta em vigor ; já nesse 
tempo aquella associação reclamava aos 
poderes da Nação contra. a alteração das 
tarifas que ia ser posta em pr<J.tica e que era 
accusada de entregar a industria nacional 
de braços at:J.dos á.concurrencia estrangeira, 
occslealmente favorecida. 

Será hoje permittida, Sr. Presidente, :1 
v:acillação entro essas duas escolas-do livre 
cambio e do proteccionismo ~ Não, creio eu. 
, No campo das investigações abstractas, 

lendo paginas de livros de economia polí
tica, é perleita.mcnte acceitavel esta dou
trina, que p1·esuppõe que todas as nações 
sejam ricas, que todas tenham desenvolvido 
!luas fontes de producção •.. 

O Sn.. JoÃo Luiz ALYES - E quo todoJ 
sejam livre camhl$tas. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- ... que todas 
estejam igualmente apparolhadas para a 
lucta, pois, neste caso, a permuta dos wo
ductos se poderia fazer natural e logica
mente, consultando interesses de todos os 
.paizes em i:;ualdade relativa ele condições. 

Prégar, porém, a doutrina livra cambista, 
como sempre fez a Inglaterra, quando só 
lhs pôde convir a mesma doutrina, para 
que todos os generos entrem em seu terri
torio som o mínimo onus, afim de serem 
apropriados pela industria desenvolvidis
sima, cJmo é a daquella grande nação- é 
affirmar praticamente a excsllencia da dou
trina proteccionista. 

As idéa:~. li vre-ca,m1listas, quo ochoaram 
proclamadas peht Inglaterra, Ji ·tiveram o 
seu curso ; hoje a orientação geral do mundo 
é outra; as nações todas procuram acaute· 
ün·· as suas fontes de producção, procm\tm 
cercar de fil.vorJs as suas industr•ias, a smt 
agr-icul'tura, de modo a constitui!' c desen
volver a sua riqueza propl'ia. 

No estado da sociedade actual, na appli
cação das leis abdtractas da economia poli
tica, nós julgamos indispensavel, Sr. Pro· 
sidente, haver um coefficiento de segurança, 
que sirva ele ponto de apoio para o desenvol
vimento, para a vida das nossas industrias, 
das nossas for.;as productivas. 

Pela minha parte, não sou extremado, o 
nem posso S3r nesta doutrina; mas sou com
panheiro do nobre Deputado que hontem 
occupou a tribuna ; sou um eclectico, porém 
um eclectico inclinado a ir procurJr onde 
estão as industrias d€l. nol':so paiz, e ce.•cal-as 
de garanttas, de modo a dar-lhes vida e 
desenvolvimento. 

E nem foi outra cousa que fez a Camara 
dos Deputados, quanJo augmentou a tarifa 
sobre os artefactos de barro. 

Não foi outra cousa que fez a Camara, si 
não cercar essa industria puramente nacio
nal, essa industria que tem seguros ebmen
tos no paiz,cercal-a de favores taes,que per
mittissem que ella se desenvolvesse, como 
se desenvolveu, de modo tão brilhante e fóra 
do commum. (Apoiados). 

E, Sr. Presidente, o nmso paiz precisa 
ma~s da inclustria do que qualquer outro 
paiz do mundo ; precis;1 da industria para 
estar em condições do offerecer trabalho 
a todos que procul'arem o nosso territorio, 
em condições de offorecer trabalho a ess<t 
oxubomncia do população das nações anti
gas, como a ltalia, Allemanha e (,Utras, quo 
precisam expandir-se, o, naturalmente, pro· 
curar à<> as torras uborrimas do Brazil, este 
clima admiravel onde se podem accommodar 
os h:.tb;tantes de todas as partes cto mundo. 
Naturalmente, digo ou, os filhos dessas 
nações procurarão o nosso paiz, si nós tiver-
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mos occupação para lhes dar, si as nossas 
inüustrias se desenvolverem de modo a po
dermos collocal-os no trabalho acti.vo, as 
piza,rem o solo de nossa patria. 

Precisa o,inda mais, Sr. Presidente, estar 
em condições de aproveitar todas as aptidões 
dos brazileiros, que tem denotado, innega
velmento, talento e tcndencia para as indus
tria~ ; e, portanto, só procurando desen
volver as que surgem no nosso paiz, é que 
poderemos afastar a nossa mocidade da 
procura dos empregos pu1Jlicos, onde se inu
tiliza para as lutas da vida, 

Bem se vê, Sr. Presidente, que a indus
tritt entr·e nós não póde prosperar, não póde 
se estttbelecer, sem que seja acalentada por 
conveniente e opportuna .protecçií,o legal. 

EITectivamente, Sr. Presidente, nos paizes 
antigos, onde a industria. está amplamente 
desenvolvida, onde os capitaes nelllt empre
gatlos já estão amortiz:tdos, é bem de ver 
que elllts podem com maxima vantagem, 
concor1·e1' nos paizes novos, onde tudo é 
difficil, onde tudo são contrariedades, desde 
o capital que faJta até o braço que trabalha. 
Não é, pois, admiravel que paizes estran
geiros, onde estas industrias prosperam pela 
razão que já dei, onde esta,s industrias já 
indomnizaramos capitaes nellas empregados, 
possam vir com lucro, mesmo insignificante, 
concorrer com as industrias nascentes do 
nosso paiz. 

Portanto, si não acalentltrmos a industria 
nascente com estes favores aduaneiros que 
são os que occorrem em primeiro logar e os 
mais eíficazos,é bem certo quo não consegui'
remos o nosso clesideratwn - nos libe1·tarmos 
economicamente. 

I 

Sr. Presidente, estas considerações que 
1 

deixo aqui expandidas são o alicerce do prin· 
cipio que nós proclamamos da defesa das 
noss<1s indust.rias, são os argumentos · indes· 
tructiveis que nos devem firmar no propo· 
sito que iniciamos e que os podere5 publicos 
teem mantido de proteger no limite do ra
soavel, no limite do neceasario, as nossas in· 
dustrias, para que se possam desenvolver e 
prospel'ar. ( lJittito bem.) 

Ora, Sr. Presidente, si ha. industrla que 
necessite ser protegida e a.calenta.da,como in·· 
dustria. verdadeiramente nacional, que muito 
se tem desenvolvido e é capaz até de ser uma; 
industria para exportação, si, porventura, 
encontrarmos mercados para ella é essa·, a 
industria ceramica, a favor da qual· neste 
momento me bato. 

Niio vejam os nobres Deputa.dos, represen· 
tantas do operoso Estado de Santa Catharina, 
Estado que me merece o mais elevado con· 
coito e a mais sincera estima .•• 

0 SR. ELYSEU GUILHERME-Agradecido a 
V. Ex. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Estado queSe 
recommenda pela operosidade de seus filhos 
(apoiados) e. que se tem desenvolvido, calma 
e moderadamente, acalentando em seu uber· 
rimo torrão uma emigração,. que alli tem 
encontraüo uma segunda patria.; não vejam 
os rr:,presentantes desse Estado, nas palavras 
com que vou analysar o discurso do nobre 
Deputado, hontem. proferido, outro intuito 
sinão aquelle de pugnar pela. boa causa que 
suppomos estar defendendo. 

Os Estados Unidos, Sr. Pl'esídente, são 
dentre os paizes do continente americano 
aquellos que mais se teem accentuado na po
lil.ict~ do protecção ús sua,s industrias e á 
sua producção, o é por isso que nós vemos· 
aquolllt granclo nação rica e podm'osa tendo 
em seu seio os melhores elementos de ri
quez<1 e prosperid:1de. 

0 SR. PAULA RAMOS-Conheço-o· bastante 
por tradição ptwa fazer-lhe justiça. ( Apoia· 
elos.) 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES-Sr. Presidente, 
em vista do aviso delicadamente feito por 
V. Ex. reservo-me para continuar amanhã 
as despretenciosas observações que estou fa· 
zendo, entrando dircctamente na ana.lyse do 
discurso elo nobre Deputado, para o que peço 
a V. Ex. que me reserve a palavra. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vido pagina 669 do 5o volume) 

O Sr. Candido Rodrigues- na parte rela.tiva á isenção de direitli>s adua 
Sr. Presidente, adduzi hontem diversas con- neiros para o material de barro destinado t 
siderações para justificar a attitude daquel- rede de esgoto para a cidade de Floriano· 
les c1ue nesta discussão combatem o projecto polis. 
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Procurei demonstrat•, Sr. Presidente, que 
não nos animava_ outro fentimento quenão 
fosse aquelle 0.e accentm1r uma norma de 
proceder em relação á protecç·ão âs nossas 
industeias e, pronunciando-me sobre este 
assumpto, disse que no estado actual da so· 
ciedade, na applicação dus princípios e leis 
absGractas da economia política, eu julgava 

Jndispensavel um coefficiente de segurança 
0que se deveria determinar, segundo as con~ 

e productores. Portanto, ainda esse argu· 
monto não prevalece. 

:lições especiaes dos paizes em que se appli
cassem, de accordo com as observações e a 
experlencia. 

Fiz ver que a industria não podia se esta
belecer em um paiz novo sem ser acalen
tlJ.da por uma conveniente protecção efficaz. 

Disse que os paizes velhos tinham desen
volvido a sua industria (t custa de um pro
teccionismo extremado ; disse que a esta 
regra, não fizeram excepção, ainda que paiz 
novo, os Estados Unidos, cujas tarifas foram 
até exn,geradamente protecolonista~:;, Accre
s;entaroi agora que o intuito dos. Est:tdos 
Unidos foi altamente patriotico, porque vi
sava e visou a consolidação de sua lli1Ciona
lidade. 

Diz-se que a protecção á industria, por 
meio de tarifas aduaneiras, traz a carestia 
do genero e vem pesar sobre o consumidor. 
E' o argumento bttsico em que se fundam 
os livres cambistas, é o argumento chavão 
que, entretanto, não tem a consistencia e a 
importancia que se lhe quer emprestar. 

Effectivamente, é facto incontroverso que, 
desde que se funda uma industria qualquer 
e que olla pl'oduz resultados, é rendosa, im
mediatamente novas industrias similares se 
organizam ao lado della, apresenta-se a 
concurrencb, e destroe-se immediatamente 
esse eíi'eito, si, porventura, se manifesttt a 
cu,restia. 

Mas, adrnittido mesmo, para argumentar, 
que essa carestia não encontrasse esse çor· 
rectivo, que, evidentemente, encontra, sem· 
pee encontrou, e de que entre nós mesmos 
temos exemplo nas industrias de calçado e 
de tecido, que se fazem entre si franca con
currencia no nosso mercado ; admittido que 
não haja correctivo para a carestia, é dever 
do homem publico ponderar que a vida de 
uma geração ê considerada por instantes na 
vida das nações. 

Seria, portanto, um sentimento egoísta 
limitar o desenvolvimento da industria, o 
desenvolvimento da riqueza publica po1· essa 
consideração de que a cares&ia se estabelece 
para uma geração. 

Não conheço bem a linha divisaria entre 
0 que se chama consumidor e o productor ; 
em regra, o consumidor é productor. Um e 
OJ.tro são simultaneamente consumidores 

Feitas estas considerações tendentes apenas 
a firmar o ponto de vista em que nos collo
camos, entro sem mais demora na aprecia
ção do importante discurso do nobre Depu
tl1do por Santa Catharina. 

Começou S. Ex. declarando que sentia-ss 
em posição difficil, por. isso que o discurso 
do nobre Deputado que iniciou o debate o 
envolvera em atmosphera antipathica, 

Posso aílirmar aS. Ex. que,. quer o nohre 
Deputado que iniciou este debate, quer o 
orador que occupa a attenção da Casa, quer 
qualquer dos seus companheiros, adversa
rios do nobre Deputado nesta. questão, não 
podemos pensar siquer em envolver S. Ex. 
nessa supposta atmosphera de antipathia. 
(muito bem), e ainda mesmo que o quizus
semos fazel', o que está muito longe do nosso 
intuito, absolutamente não conseguiríamos. 
S. Ex. tem firmada nesta.Casa a sua repu
tação de homem publieo, os seus lO annos 
de parlamento o teem feito estimado de seus 
collegas, porque todos vem-no sempre á 
f,·ente das causas justas e nobres em quo o 
seu brilhante talento e patriotismo teem 
sido sempre postos á prova, sahindo cada 
vez mais alevantados elaureados. (Apoiados.) 

0 SR. PAULA. RAMOS-E' muita. benevo• 
leneia de V. Ex. 

UM SR. DEPUTADO-E' justiça. 
0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Ainda mais. 

Sr. Presiden t.e, S. Ex. confes~;ou com leal
dade, annunciando aWLs a verdade dos 
factos, que este pl'ojecto não é da bancada 
de Santa Catharina. 

Ainda bem para S. Ex·. e seus compa
nheil'os. 

A Camara da capital do seu Estado, leva
da pela necessidade de dotar aquella ciuade 
com. os melhoramentos necessa.rios a uma 
cidade hygienica e adeantada, procurou 
fazer contracto com. um particular qua se 
propuzesse a fazer os serviços de illumina
ção, tracção, agua e esgoto. 

Comprehende-se que uma cidade de par· 
cos recursos e pouca população tenha ne
cessidade de reunir em uma só em preza 
esses serviços, afim de que haja remuneração 
do capital empregado. 

A Camara Lle Florianopolis, portanto, 
inspirada nos sentimentos louvaveis de do
tar a capitu.l desses melhoramentos, fez o 
contracto e em uma das. suas clausulas se 
comprometteu a solicitar do Congresso Na
cional a isenção dec impostos de que ora se 
trata. 

Não conheço, Sr. Presidente, os termos do 
contracto elaborado com a Camara di:rFlo~ 
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rianopolis, porém, si a clausula se refere dido informações aos fabricantes do meu Es.;. 
sômente ao compromisso que ella tenha tado sobre os preços do material posto en1 
tomado de procurar obter dos poderes com- Florianopolis, comparativamente aos preços 
potentes da Nação a isenção desses direitos, do material estrangeiro posto na mesma 
esse compromisso fica satisfeito, fica obser- chia de. · 
vado, uma vez apresentada a pettção dessa O.btive as informações que qaasi SB tornam 
Camara á resolução do Congresso, seja ou desnecessarias hoje, pol' isso que não temos 
não deferida essa petição; e eu não sei, Sr. um ponto de apoio pw~t um estudo detido 
Presidente, si o contractante de serviços sobre o assumpto. 
dessa natureza, mesmo exigindo condiçõss Cumpre-me, entretanto, dizer que as in
como esta, não teria calculado suas taxas nos formações que tenho, rel::ttivamente aos 
resultados a tirar da empreza, contando preços do material estrangeiro differem no· 
com a hypothese possível e provavel de tavelmente de alguns daquelles preços que 
uma recusa nesse sentido. o nobre Deputado nos deu, e que teve a 

o SR. PAULA RAMOS- Já affirmei que 0 amabilidade de me mostrar particularmente 
C<tlculo foi feito contando-se com essa isen• como fornecido por uma casa desta Capital. 
ção. Em confronto com os dados que eu obtivo 

da princip:11 fabrica de ceramica do meu Es-
0 SR. CANDIDO RoDRIGUES- Sr. Presi- tario, a differença dos preços é muito seu

dente, estou informado, mesmo, que não. é sivel, isto é, 0 que se me dá aqui do ma
caso unico, este de se inserir em clausulas de teri:1l estrangeiro é muito mais caro do que 
contractos a obrigação de se procurar obter consta do~ dados fornecidos por s. Ex, 
a isenção de impostos· e não ser olJtlda est11 
isenção ; no meu Estado já se tem dado isto Com tal divergencla de preços e sem sa
e consta-me que no Amazonas ou no Pará bermos qual a quautídade do materhü a que 
deu·se caso semelhante em relação a um im- vamos applicar estes preços, torna-se mesmo 
portante contracto. de nenhum resultado ler á Camv.ra a tabella 

Seja como for, porém, e sem entrar nesta que me foi fornecida. . . 
indagação, parece-me que, uma vez estabe- Entretanto, como estamos a estudar o afi
lecida simplesmente esta clausula da obriga- sumpto, não é ocioso que eu diga que, em re 
ção de ped1r ao poder competente-feito o lação ao~ canos, que foi exclusivamente tt 
pedido, deferido ou não, está cumprida a respeito dn que pedi informações, tive da 
clausula. casa dos Srs. Joseph Levy Freres & Comp. 

Desejava, Sr. Presidente, e suppunha os preços que vou citar', para o mate1•ial cal
mesmo que essa discussão se empenhasse locado em Florianopolis por essa fabrica, re· 
especialmente sobre cifras, sobre dados posl- !ativamente aos preços do material estean-
tivos. geiro, tambem collocado em Florianopolis. 

Acreditava que havia estudos regulares já Referir-me-hei sômente aos tubos de 4, 6 e 
f'<Jitos, que havia um orçamento do serviço a 9, que são os mais geralmente usados em ser
ser executado e que sobre este orçamento viços desta natureza. 
poderíamos calcular o quantum dos impostos Segundo as no~as que obtive dos Srs. Jo
a pagar, o quantum do desfalque na renda seph Levy Freres & Comp.,de S. Paulo, que 
publica, e calcular as vantagens ou desvan- teem r·epresentante nesta Capital, ()S preços 
tagens que pudessem advir para o contra- são Os seguintes. · 
ctante ou para a Camara de Florianopolis; Tubos nacionaes de quatro pollegadas -
acreditava que, engenheiro distlncto como é, custo na fabr·ica 1$600; transporte até Flo~ 
S. Ex. nos viesse trazer dados mais posi· ria.nopolis, 320 réis; tohl, l$920. 
tivos sobre o quantum do material a empre- O SR. PAULA RAMOS -Isto está errado: 
g;1r, dados que nos habilitassem a conhecer não se acham incluídas ahi, nem as ca.pata
o mws que resultaria para os cofres publicos zias, 15 %, nem as despezas de descargas, 
dessa isenção de direitos (apartes), e ainda que calculadas tamhem em 15 °/o, e admitte-se 
concedendo esse favor, pudessemos restringir frete que ninguom aqui pôde dar; o Lloyd 
delle o material de barro de que temos si- pede 39$200 por ·tonelada, em ·documento of-
milar no palz. ficial, fôra. as capatazias e a descarga. 

O SR. PAULA RAMOS_ Já restringe um 0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Não conheço 
Pouco: ao material de barro, ~ômente. os elementos de que lançaram mão os f'abri· 

cantes para a organização desta tabella. 
O SR. CANDIDO RomnaUE$-Sim; o meu Parece, entret<mto, que, tratando-se do 

pensamento é este, é salvar o que a in- fabrica importamo, deve-se considerar isto, 
dustria nacional pôde produzir. quasi como uma responsabilidade de forneci. 

Tinha, Sr. Presidente, esperando que a mentos por estes preços, maximé sendo as 
discussão se estabelecesse nesse terreno, pe- notas entregues a um rcpresentn,nte da Na, 
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ção para trazol-as aqui a publico. (Apoia- O Sa. CANDIDo RoDRIGUES - Pol'tanto, 
dos.) sobre esde3 dado3, nenhuma con~idol'ação 

Em relação ao a.parte do nobl'e Deputado, posso faze!', p:)1'ém, o quo n.'io oifereca du· 
devo <lizer que mo affirmam, em carta qu'l vida a meu espírito, é que com a isenção de 
poderei ler, que a Emp1·eza Lage furnece o direitos, clfcctivamonte, a.bsoluta.mante o 
transporte â razão de 20$ a 25$ a tono- matorbl nacional não póde concorrer cJm o 
lada. estrangeiro. 

o SR. PAULA ItAMOS - Ain:la assim, não E si não fosse isto, não se justificava a taxa 
inelue as dcspozas de cap:ttazias 0 de dos- proteccionista que lançamos sobre este ge
carga, que sobem a 30 oj0 • nero; fui justamente pa1•a collocal-o em con-

0 Sa. CANDIDO RoDRIGUEs-Dizia eu, Sr. dições de podel' conco1•rer com o genero 
estrangeiro que julgamos conveniente tri

Presidente, que esses industriaes davam o butal-o de modo su!Iiciente. 
preço de I$9:i!O. O preço do material estran- Basta ver que as nossas fiLb:icas utilizam
geiro do mesmo diametro é este: custo na se principalmente do carvão e do braço ; 0 
fabrica, 670 réis; transporte a Florjanopolis, carvão já. paga direitos, e 0 braço nos vem 
1$130; total, 1$800; de onde. uma dilferença do estrangeiro, porque não temos ainda opo
para mais, nos preços do genero nacioni1l, rarios praticos p::tra ·este genero da serviço ;. 
de 120 réis, correspondendo apenas a portanto, estas fabricas já. pagatn indirecta-
0 l/2 °/o. 

Relativamente aos tubos de seis pollega- mente imposto e nio é justo que se venhC\ 
das, tomos: material nacional-cus to na fa- na argumentação collocar o genero estran
brica, 2$800; transporte, 760 réis; custo em geiro, sem direito~>. em confronto com o 

gcnero nacional, que já. é tributado. 
Florianopolis, 3$560; material estrangeiro- Eu tinha, Sr. Presidente, dirigido 0 meu 
custo na fabrica 835 réis; transporte 2$382 estudo sob um ponto de vista pratico, sob 
total, 3$217, havendo uma differonça de 343 um ponto de vista technico; eu tinha pedido 
réis ou lO l/2 "/o para mais no genero na- a meu Estado informações sobre a quanti
cional. dado do matel'ial furnocido a uma ou duas Quanto aos tubos de 9, tínhamos pal'a o 
" . · 1 t d 5 00 camaras, porque üt as camaras é que fazem 
,.,?onero nacJOrna" ?, c~ls 0 0 . 97 • para estes serviços, o Estado concorre apenas com 
5:;>370 do est anceuo , uma dtfferença de o material a titulo oneroso com prazo 
G 1,14 o I o· • • , . largo, para' as camaras pag~t·em, e estas 

Eu _pretendia encamwhar. o cst.udo desta fttzem 0 serviço ; então eu tinha peilido á 
q!lestao, estabelecendo a porcent,tgc~ da directoria da Secrctal'ia da Agricultura que 
dlfferenç~ entre o c.usto do ~o~wro nacwnal r me mandasse de algumas cidades do Estado 
e do g~nero :stran~~Iro,d~termmando qua_nto a quantidade de material que lhes tinha. sido 
exced1a o preço nac~onal "obre o est~angm;o, 1 debitada 0 0 quanturn pa.ra esta.beleccr uma. 
para yer. se ~rocmavamos U.~ mel~ de lll-, deducção do que podia custar o de Floriano
d~mmzar a. Camara. de. Flor ~anopol1s desta polis, jâ Clue não conheço os estudos d;~ sua 
d1ifm•ença, sem sacr1ficw do Impooi.o. rêdo de esgoto. 

0 SR. PAULA RAJ\10S- No meu calculo I 
acceitei como elemento o preço do mate
rial inglez aqui, com isenção de direitos; c 
admHti como material nacional. e consi
derando que o melhor em o de Minas, que o 
preço fosse o mesmo, em Sabará, no depo
sito. Admitt.i qac o preço do material na
cional em Sabará fosso o mesmo que o do 
material inglez aqui, isento de direitos. 

0 Srt. CANDIDO RODRIGUES- Infelizmente, 
Sr. Presidente, no resumo do discurso do 
nobr•e Deputado não encontl'ei. esses dados, 
sebre os quaes pudesse demorar o meu estu
do e olferecer as objecções que me sugge
risso n. leitura detalhada de seu importante 
discurso. Eu vi (1 ue S. Ex. referiu-se a. esses 
dados, mas não podia guardai-os de memoria 
e pensava que elles seriam tra.nscriptos no 
resumo de seu discurso. 

0 SR. PAULA RAMOS - 0 resumo não foi 
feito por mim, e eu não assumo a. responsa
\lilidade do que lá. está. 

Vol, IX 

UM SR. DEPUTADO- Isto não vem ao caso. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES - Entre outras 
cidades veiu a nota do fornecimento feito 
pelo Estado á cidttde de Limeira., qne eu 
reputo talvez mais desenvolvida que a cidade 
de Flurianopolis, si bem que a conhecesse 
apenas quando ha muitos annos por alli pas
sei para a gue1'l'a do Paraguay. 

Conheço, entretanto, ar topographia da ci
dade, e parcC'e-me que ella não pôde ser 
maior do que a nossa cidade de Limeira, que 
é antiga. e prospera. 

Bom; a quantidade de matel'ia.l fornecido 
pelo Estado áquella. localidade posava. 438 
mil e tanto~ kilos. Estudei então em qmtnto 
importaria o despacho deste material, si 
entrasse pelo porto do Rio de Janeiro, vindo 
do estrangeiro. 

Na minha. posiçã.o, Sr. P1·esidcnte, de 
membro da Commissão de Tarifas, tenho tido 
necessidade de estudar aM o modo de se fazer 
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despachos na alfandega, para poder conhecer 
de perto o assumpto, ao qual devo dedicar a 
minha aHenção. 

Organizei, portanto, o despaeho relativo 
a essa porção de material, levanúo em conta 
as quebras, como manda,m as Preliminares 
da r·arifas, e tendo em vista o imposto 
em ouro, cheguei á conclugão de que esse 
material pagaria de impostos 54:883~S637. 
Isto, como disse, partindo do presupposto de 
que a quantidade de material necessario é 
tão sómente o que diz respeito a tubos, fi
cando de par·~o outra ordem de materiaes, 
como bacias e ralos,que representam tambem 
papel importante, por ser material mais 
caro, avult:1ndo, portanto, os direitos a. 
pagar. 

Pôde-se, pois, quasi affi.rmar que não será 
inferior a 70:000$ a dispensa de direitos 
sobre isso. Entretanto, como disse, não se 
trata, e nem nós inquerimos do saerificio que, 
porventura, resulta para o Thesouro, dessa 
diminuição na arrecadação. 

O SR. PAULO RAMos-A questão não está 
sendo encarada por este lado. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Entre. opa
gamento desta quantia e a protecção devida 
á nossa industria nacional -si bem posso 
dizer-e a lealdade da Nação para com as 
fabricas, fundadas em um regimen alta
mente proteccionista, entre estas duas hy
potheses, senhores, parece-me que seria pre
ferível até indemnizar-sc, si fosse caso disso, 
a Camara de Florianopolis daquella impor
tancia, a dispensar-se na lei a protecção 
que promettemos e garantimos a. es>as fa· 
bricas. 

O nobre Deputado, Sr. Presidente, decla· 
rou que quanclo veiu a esta Cn.mara pela 
primeira vez, em 1894, era filiado á escola 
de protecção radical. 

Eu não estou longe de ser o companheiro 
de S. Ex ... 

0 SR. PAULA RAMOS- Pelo que S. Ex. 
disse honGem, eu o alistei. 

os mercados não precisa de favor algum. 
(Trocam-se apartes enke os S1·s. Paula Ramos 
e Eloy Chaves.) 

Ha ahi uma questão mais irtteressan·te que 
envolve interosses internacionaes e que de~ 
vem ser apurados no estado de tarifas de que 
opportunamento trataremos. 

Mas o nobt•e Deputado. citou . diversos 
precedentes de concessão de favores; citou 
mesmo diversas leis, todas referentes á con
cessão de isenção de direitos, e são estas ci~ 
taçõesjustamente que me fazem receiar que, 
abrindo-se uma excepção m<1is nas disposi
ções da lei, amanhã venha o facto servir de 
argumento pam favor identico. 

0 SR. PAULA RAMOS -V. Ex. está defen
dendo urn projecto do Senado sob este .ponto 
de vista.. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- 0 nobre De
putado, citando estas leis, não nos disse a,té 
onde foram cumpridas, isto é, si esta dispo
sição da lei de 1890, na parte que íntercssa 
a generos de prodLICção do paiz, obteve 
nas repartições adu.aneiras competentes 
isenção de direitos, porquanto parece-me 
que, salvo declaração expressa, taxa ti v a da 
lei, não se concede isenção de direitos pai-a 
materiaes que tenham similares no paiz; 
tal lei de isenção não é observada pela re
partição fiscal. 

0 SR. PAULA RAMOS- Não, Senhor; eu 
li a lei: apenas é"Ssim Se procede quando Se 
verifica que os materiaes não toem applica
ção ás obras que se não executam. Li tambem 
a lei que diz que os prod.uctos similares D.o 
Rio Gramle do Sul foram importados .do Rio 
da Prata. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- Com intuito 
proteccionista. 

0 SR. PAULA RAMOS - E V. Ex. nega 
que o intuito sej<l este ~ 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- ... nesta opi
nião, com a difforença, porém, que procuro 
a industria, onde ella existe, que procuro 
acalentai-a para que se desenvolva, sem 
indagar se ella está abastecendo o mercado 
em quantidade sufficiente, mesmo porque, si 
assim fosse, seria diSilensrwel a protecção, 

0 Sg. CANDIDO RODRIGUES- Quererm Vel' 
essa serie de concessões ; sabendo qÍ.1anto é 
diffi.cil e moroso tal processo nas repartições 
1iscaes do E~tado, eu quereria examinar até 
que ponto foi extensivo esse favor concedido 
pelas leis citadas pelo nobre Deputado ; e 
estou certo que, no estudo dessa questão, nós 
havíamos de ver muito reduzido o volume 
dos argumentos de S. Ex. · 

0 SR. PAULA RAMOS- Isto não é meu; é 
do decreto de 1890. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES - Outros, op

0 SR. PAULA RAMOS- Estou citando actoS 
do Poder Legislativo concedendo taes fa· 
vores; não sei na pratica a&é onde irá a 
isenção de direitos, no caso de Florianopolis. 

portunistas, querem que a industria se des- O SR. CANDIDO RoDRIGUES- Para mostl'ar 
envolva para merecer seus favores; mas I sua attitude de proteccionista eclectico, S.Ex. 
isto não é razoavel, porque quando ella con- declarou que so o:ppoz ao pedido dos pro· 
segue se desenvolvei' em um paiz e tomar prietarios de fabricas no paiz, relativamente 
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i protecção do material importado para 
vagões e carros para transporte de mercãl.
dorias em estradas de ferro. 

EffectivamentE', não era de esperar outra' 
causa do tino e do talento do nobre Depu
putado. Si é verdade que temos uma fa,
hrica de carros, é bom de ver-se que ella 
só não pócle s<ttisrazer as necessidades dar;< 
nossas esGradas de ferro. 

0 SR. PAULA RAMOS- Ella veiu susten
tal' que podia. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Será prova
velmente affirmativa de interessado. 

O que nos cumpria era animar o desen
volvimento da industria com protecção con
veniente dada a essa fabrica, para o estabe
lecimento de outras que assim justificariam 
o imposto proteccionista. 

O SR. PAULA RAnms -E' difficil. V. Ex. 
verá. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUEs -:-Em relação 
ao sulphureto de carbono, a posição de S.Ex. 
foi a melhor possível. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES-Ainda o funda
mento Li.a protecção. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES - 0 nobre 
Deputado coUocou-se bem ao lado da lavou· 
ra. Effectivamente, não só o similar estran
geiro parece superior ao nosso, mas, admit
tida niesmo a igualdade de condições (porque 
o Estado de S. Paulo fabrica bom sulphureto 
e o formicida Capanema é exceUente) é certo 
que, pela sua natureza explosiva, está su
jeito a fretes elevados, é de transporte diffi
cil, perigoso e caro. 

Assim não ser~protecção á lavoura tribu
tar-se a entrada desse genero. E, no nosso 
systema proteccionista, o que deve merecer 
antes de tudo séria attenção é a industria 
agrícola. A seu lado S~ Ex. colloca-se bem 
sempre. 

Mas, Sr. Presidente, rela·~ivamente ao con
tracto firmado, é po5sivel que fracasse, por
que uma clausula diz que a parte A fica 
obrigada a pedir ao poder competente isen
ção de direitos e esse pedido não foi atten· 
dido ~ 

E' possível que não haja outra que diga 
que, na hypothese de não obtenção, se dará 
bl ou qual solução? 

Acredito que o contracto tenha previsto a 
hypothese. ( Tt·ocarn-se varios apartes entre 
os Srs. Paula Ramos, Jocio Luiz Alves e Etoy 
Chaves.) 

Já se tem negado, corno tive occasião de 
dizer. 

Informam-me aqui que um pedido seme
lhante de isenção de direitos de materiaes 

destinados a um dos Estados do no1'tc foi 
negado pelo Congre~so. (Apartes.) 

Mas, Sr. Presidente, si nós conslder<1rmus 
todas as questões que ·tivermos de resol
ver pelo lado cl<1s difficulclé;des de transporto, 
difficuldades que todos os paizes novo::: offe.
rocern ao curso de mercadorias, nosso caso 
mais vale renunciar a essa protecção, por 
que, infelizmente, isto é inherente a todo::: os 
Estados da Republica. O capital empregado 
aqui exige maior remuneraçwo do que exige 
o capital empregado na Europa, e, portan!;o, 
as nossas producçõrB hão de ser sempre ma,is 
caras, trate-se de fabricas, de estrarlcul de 
ferro, ou do que for. 

Portanto, essas difficuldades são inherentos 
a todos, e, si temos de attendel-as, parct cUs
pensar direitos todas as vezes que ellas so 
apresentem como obstaculo, então mais valo 
riscar da lei essas concessões, porque, repito, 
ellas são inherentes a todas as emprezas quo 
ss tenham de realizar neste paiz. (Apcwtes.) 

(Jontimío a pensar que votar pslo projocto 
em discussão, sem a emenda que tive a 
honra de o:lferecer á consideração da Casa, 
é estabelecsr um precedente que trará o 
desanimo ao estabelecimento de (lmprezas 
indus~riaes entre nós. Todas se verão amea
çadas dessa surpreza de se fundarem garan
tidas por favores e protecção da lei, em
penhando nessa fundação elevados capitaes 
para depois, por simples decretos legisla
tivo, verem nullificada essa protecção por 
uma, duas, tres ou mais concessões identicas 
;;i do projecto que discutimos, trazendo isto, 
Sr. Presidente, como disse, completo des
animo na fundação e desenvolvimento das 
industrias entre nós. 

Ainda mais, Sr. Presidente. Li· hoje no 
Jornal do Cormnercio um artigo, assignado 
por distincto cavalheiro e advogado, nome 
vantajosamente conhecido e respeitado; elle 
deixa ver que as companhias prejudicadas 
tesm direito á acção competente, perante 
os teibunaes, para haverem indemnização 
pelos prejuízos que so:lfrem. 

Não sei, Sr. Presidente, até que ponto 
possa ter fundamento esta opinião e não 
a traria mesmo á tribuna si não fosse sub
scripta por um cavalheiro diplomado em di
reito, advogado nos auditorias deste p:úz e 
que, segundo ouço dizsr, é uma compe
tsncia em mataria jurídica. 

0 SR. PAULA RAMOS- E' muito compe
tente. 

0 SR. ABDON BAPTISTA dá um aparte, 
O SR. CANDIDo RoDRIGUES - Si alguem 

trouxe para aqui argumentos acl le1'1'oi·em, 
certamente nli:o fui eu, mas o nobre Depu-
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tado que, logo ás primeiras palavras do rm
d.iscurso, se mostrou apprehensi vo com as 
indemnizações. 

0 SR. PAULA RAMOS d<l um aparte. 
0 SR. CANDIDO RODRIGUES-O nobre Depu

tado disse que se sentia impressionado, que 
grandes apprehensões assaltavam o seu es
pirito, por causa: 

1 o, da representação das fabricas de São 
. Paulo; 

·. 2°, dos termos em que estava. lavrado o 
vot11. em separado de . um membro da Com
missão de Orçamento ; 

3°, digo eu agora, da opinião desse advo
gado que vem estabelecer esta questão das 
indemnizações. (Trocam-se apartes.) 

0 SR. PAULA RAMOS-O meu criterio ju
rídico repelle o principio por elJe estabe
lecido. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUES -Quero, Sr. 
Presidente, pôr-me ao lado do nobre Depu
tado, acredito que o poder que faz a lei póde 
revogai-a. 

Mas acredito tambem que o facto dare
vogação de uma lei não tira o direito áquel
les que já o haviam adqu'irido á sombra de 
outra la i anterior. 

0 SR. PAULA RAMOS dá um aparte. 
0 SR. CANDIDO RODRIGUES-Não me OC· 

cupo com este assumpto e só tl'ouxe á tri
buna esta questão po1• tel-a visto explanada 
em um jornal da. capital por um eminente 
jurisconsulto. · 

O nosso intuito é proteger a industria que 
cresceu, desenvolveu e floresce á sombra da 
lei que a protege. 

Temos, de um lado, os interesses da ci
dade de Florlanopolis; temos, de outro lado 
os interesses da industrla ceramica no paiz: 

Ambos são respeitaveis, ambos são dignos 
das nossas attenções; teremos tambem com 
a isenção de direitos um sacrlficio pecuniar10 
das rendas publicas, relattvamente mínimo, 
em confronto com o enorme prejuízo cau
sado pelo precedente que abrimos com essa 
isenção ..• 

0 Sa. PAULA RAMOS-Não é precedente 
que abrimos, já mostrei que não é. 

O SR. CANDIDO RoDRIGUEs-Seria prefe
rível que se negasse a isenção de direitos, e 
por qualquer outro modo se procurasse au- · 
xiliar a capital do Estado de Santa Catha
rina, si porventura ella não póde fazer a 
despeza de 50 ou 60 contos em que mais 
ou menos importará a isenção, s~ria pre
ferível auxiliar assim a realização do me
lhoramento projectado a abrirmos o prece
dente de preterir direitos de protecção, que 
estabelecemos para a nossa industria . 

0 SR. PAULA RAMOS- Seria precedente 
perniciosissimo na vida da Republica .o que 
V. Ex. quer. 

O SR. ABDON B.nTISTA- E não sei por 
que meio se poderia prestar este auxilio. 

0 SR .. CANDIDO RODRIGUES- Não sei; é 
idéa que estou suggerindo. (Trocam-se mui
tos apa1·tes ent1·e os Srs. Eloy Chaues, Paula 
Ramos, Alvaro de Car~:alho e Abdon Baptista. 
O 81·. Presidente reclama attenção.) · 

Dizia eu, S1'. Presidente, e a !firmo de 
novo, que seria preferível auxiliar por qual
quer outro modo os intuito.s patrioticos d,a 
camara de Florianopolis, seria preferível 
isso a auxiliar por meio de isenção dos di
reitos que p1•otegem a uma industria que 
tanto se tem desenvolvido entre nós. 

Não é tanto pelo prejuízo material que 
póde advir a es~a industria no caso de que 
se trata, porque acredito que não excederá 
mesmo a 150:000$ a importancia total do 
mater.ial fornecido: é pelo precedente es· 
tabelecido, que amanhã será invocado do 
mesmo modo que o teem sido esses outros, 
é tambem pelo desanimo que isto traz, pela 
falta de confiança que naturalmente inspi
rará aos capitaes, que hesitarão ém se 
entregar á industria neste paiz, vendo que 
hoje se lhes ,pôde acenal' com a protecção 
da lei e que amanhã tal protecção poderá 
desapparecer, ao influxo dos pedidos e es
forços de terceiros, ao influxo dos .favores 
que se concedam contra os interesses dessass 
industrias. (Muito bem). . 

Não tenho, portanto, outro intuito, ne
gando o meu voto a esse projecto, sinão 
manter a promessa do legislador, mantendo 
a protecção dada ás industrias nacionaes. 

Tenho concluido.-(Muito bein; muito bem. 
o omdor e comp1·imentado). 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vide paglna 6oc. do 0.0 volume) 

O Sr. Paula Ramos (pam enca· 
minhar avotaçao) -Sr. Presidente, ao ter
minar o meu discurso, ha dias, eu colloquei 
a questão nos seguintes termos: ou aCamara 
concede a isenção de direitos pedida pela 
municipalidade de Florianopolis e ella conse
gue realizar os melhoramentos tendentes a 
garantir a saude e a vida daquella popula· 
ção, ou a Camara nega a i~enção o ella não 
poderá realizar aquelles m·lhoramentos. 

A Camara tem de decidir entre a pro· 
tecção ás fabricas de productos ceramicos e 
a protecção á saude e á vida de uma. popu
lação. 

UM SR. DEPUTADO- V. Ex. disse no seu 
discurso que esta isenção não era condição 
do contracto, que elle não seria rescmdido 
pelo facto de se a negar. 

0 SR. PAULA RAMOS-Estouencaminhando 
a votação, não e6tou discutindo a materia. 

Sr. Presidente, a emenda que vae ser 
submettida á votação prohlbe a isenção de 
direitos para todos os materiaes ceramicos. 
Da discussão travada nesta Casa, entretanto, 
se verificou que as fabricas nacionaes estão 
aptas sôme·nte para fornecer canos de barro; 
quanto ás bacias sanitarias, ninguem affirmou 
nesta Casa que as fabricas nar.ionaes possam 
fornecei-as. E a emenda, no emtttnto, refe
re-se a tudo, tanto a canos de barro como a 
bacias sanitarias. 

Quanto ao arguniento apresentado, de que 
si passal' a isenção, n,s fabricas nacionaes 

proporão, fundadas no decreto do novembro 
de 1890, acção contra a Fazenda Nacional, 
por perdas e damnos, pedindo indemnização, 
acredito que a Camara tomará em considera
ção esta ameaça como tomaria, por exemplo, 
a dos negociantes que fundados na lei de 
1897, lei das tarifas das Alfandegas, ameaças
sem a municipalidade da ciclade do Curvello, 
porque introduziu com isenção de direito, 
o material metalllco de que neces~:itou pa:·a o 
seu abastecimento de agua ; ou a dus relos 
joeii·os e importadores de reguladores para 
torres de igreja que ameaçassem a Matriz 
deUberaba, poryue importou com isenção de 
direitos um regulador para a torre d:1 sua 
igreja. (Apoiados e não apoiodos.) 

Permitta a Camara que eu estabeleçét umu 
proporção juridico-mathematica : o decreto 
de 1890, que rog·ula as isenções de direitos, 
está para as faoricas de ceramica, assim 
como a lei das tarifas, a lei de 1897, está 
para negociantes importadores. 

A Camara, repito, tem que decidir entre 
a protecção á meia duzia de fabricas de ce
ramica e a protecção â saude e á vida de 
uma população inteira. 

Ainda mais : ou a Camara vae obedecer a 
princípios de equidade e de justiça, porque 
tem concedido este favor a todos quantos o 
toem solicitado, ou vae ab,..ir excepção para 
a lntendencia Municipal de Florianopolis. 

Confio na justiça o na eq uidade da Càmara 
e lhe emrego a solução da quesGão. (111uito 
bem; muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADo NA .SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vide p&g. 761 do 5o volume) 

O Sr. Oarlos 'I'eixeira Bran- ousaria tomar a palavra si não fôra a po· 
dão (movimento de attenção)- Sr. Presi-1 sição que assumi no seio da Commissão de 
dente, entro constrangido no debate que se Instrucção e Saude Publica e si de antemão 
vae travar em torno desse projecto para mim não contasse com a benevolencia e generosi
mais importante sob o ponto do vista poli- dade da Camara dos Deputados. 
ti co que scientifico. 

Appt•ehensivo por não poder talvez elevar 
a discussão á altura que merece (nito <tpoi- de V. Ex. nos esclarecer com a sua. compe 

0 SR. GA.STÃO DAGUNIIA-El'a um dever 

ados) e com a. saude enfrauecida, eu não teucia ele especialisttt. 
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0 SJL CAH.LOS TEIXEIRA BRANDÃO - Sel"ei 
lJl'Ove :porqm~nto, si de um lado tolhe-me o 
animo do combc.ter o projecto a elevada es
tima em que ten11o o illnstre Deputado pelo 
DistrictoFeclerétl, seu autor,de outro,as sym
pathias quo o cercam, ainda ha pouco reve
lttdas mt presteza com que a digna Com
missão do Orçamento elaborou o sou pare·· 
cor, fazem-mo prever a improficuidado doi 
esforços quo vou empregar para impedir a 
sua adopção. 

Tranquillíze-so a Camara. 
Não tr·arei para o seio dnsta Casa eontro

versias sciontificas, disputas byzantinas, 
questões especulativas desütuidas de inte
resse pratico. 

Venho, apenas, desobrigar-me de um com
promisso moral, e, devo dizer a V. Ex., 
Sr. Presidente, n,pazlguar 11 minlla consci
encia revoltada contra aquillo que suppouho 
ser um grave erro, um attentado economico 
em face da situação angustiosa em que nos 
encontramos (apoiados), uma oifensa ao rc
gimen democratico c á Constituição quC3 rros 
1ege (rmâto bem), uma excepção odiosa e 
iuiqua, um precedente perigoso e funesto ! 

Dizem que o projecto tem por fim acabar 
com a febre amarella no Rio de Janeiro, ca
lamidade que nos enxovalha e impede o 
nosso progresso. 

Affirmam ainda que elle visa o saneamento 
do Rio de Janeiro, cuja insalubridade nos 
desconceitua e ê o ante,.mural opposto aos 
bons desejos dos que ~omnosco poderiam 
cooperar no desenvolvimento da riqueza na
cío:Jal o quo, portanto, obrL~ impatriotica 
seria comba,tel-o. 

ParLt ntio incorrer nesse crimo de leso
patriotismo, com a maior solicitude procurei 
nas linhas e entrelinhas do alludido projecto 
<t apposição dos dons problemas o as uas 
respectivas soluções. 

Confesso a, Carnara dos Deputudos, não en
contrei nem uma nem outra. 

O gue encontrei, porém, o v:i consubstan
ci.ado no projecto foi a absorpção do poder 
municipal pelo poder central (apoiado), foi a 
usurpaçào das regalias · do D.istricto Federal 
pelo .Poder Executivo da União (apoiado); foi 
ét revivesccncia da centralização adminis
trat:ivtt e, mais,a reacção nelle corporificaéla; 
a prodigalidade :improductiva, doando ser
viços dispen~tweis e imiteis quandoa parei-

. munia desapiedada nega tt í'uncclonarios 
dignos uma compensação equitativa por 
aquillo que se lhes tirou! 

Nào ü.Lço, por· consequoncia, obra im
P'~triotiea combatendo o projedo. Cumpro 
um dever o exerço um direito. Dou o grito 
de alarma e concito os republicanos a 
entearem rm liçtt em defesa cios princípios 
qne pn>g::tram. 

Meus senhores, desculpem-me a viva
cidade no dizer. creiam que as minhas pa
lavras são d.ichdas pela sinceridade das 
minhas convicções e não pelas paixões que 
oft'uscam o entendimento c desvirtuam o 
juizo; discuto doutrinas o não viso pessoas; 
não sou um apaixonado. Jacobino chamam
me uns, intransigente e exaltado dizem 
outros. 

Não sei si. o sou. O que posso, porém, aflle
mar á Camara é que sempre fui republicano; 
que o sou e que o serei; e que, em defesa 
desse regimen, tenho sempre combatido nas 
horas amu.rgas. E' ainda o que faço agora, 
criticando o projecto, porfiando pela descen
tralização (l.dministrativa sem é\ qual não 
acredito na possibilidade da existencia do 
regirnen democratico. Não creio que as ton
dencias centralizadoras do projecto exprimam 
uma hostilidade consciente contra o regimen 
republicano. Explico-as facilmente. E' no 
terreno das applicações doutrinarias que sur
gem as divergencias entre os republicanos 
da propaganda e aquelles que,affeitos ás mo
dalidades do antigo regimcn, adheriram, 
entretanto, leal e sinceramente á nova for
ma de governo. Julgo natural esse facto; e 
condemno a opinião daquelles que voem no 
aferro ás formul.as do antigo regimen a ma
nifestação de urna saudade dos tempos idos. 
E a razão é que os hahitos não se transfor· 
mam ao nosso bel-praz(Jr ; as adaptações não 
se fazem sinão lentamente. A memoria or
ganica que é a a,rgamassa que liga em nosso 
cerebeotodasas impressões recolhidas dssde a 
infancia e que dirige, automaticamente, a 
maior parte dos nossos actos, ê a responsa
vel desses transvies que podem parecer uma 
retrogradação, quando não pacsam de um 
phonomeno faütl e ineluctavel da natureza 
humana. Ao despertar da, conscioncit\ ador· 
mecida, porém, os erros são corrigidos e a 
l'eillidade da, sHuação lhes indica o bom ca· 
minho. 

E' o que se observa tambem em relação 
ao organismo social. · 

« A sociedade ê o producto ele uma evolu
ção e não uma manuí'G~cLura,» 

A' proporção que é" evolução se opera, as 
differenciações se <tpuram ; ás das fnncções 
co1Tespondem as dos m·gãos, mas ellas não 
S3 confundem, comquanto no afan geral 
concorra,m todas para estabelecer a harmo
nia do conjuncto . 

Querer obstar esse movimento intimo e 
uniforme, quebrar o curso das leis naturaes, 
querer obstar o desenvolvimento do um 
orgão ou sopitar uma f'uncç~ão quando per
Diste o orgão que a elabora, é tentar o in
concebivel ou compr<ezer-se mt creação de 
aleijões ou de monstros individuaes ou so
ciaes. E', entretanto, o que faz o projecto 
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em discussão cortando de golpe a autonomia 
do Districto Federal, u,utonomia conquis~ada 
ha seculos. 

Como está redigido não so comprohende 
qual será a osphera de acção do Governo si 
o projecto for convertido em lei. Si o titulo 
refere-se á organização da, hygiene em toda 
a União, o art. 1° parece limitar a sua 
acção ao Districto Federa,! ; tal illusão, po
rém, logo se desvanece ao contemplar o 
art. 7°, que manda applicar a todo o terri
torio da Republica as regras do Codiga Sa
natario promulgado pelo Poder Executivo da 
União. Sem querer fazer commontarios so
bre taes ambiguidades, passo á que;tão prin-
cipal. · 

O fim principal do projecto é delegar ao 
Poder Executivo o direito de reorganizar 
a Directoria Geral de Saude o de legis
lar sobro hygüme publica. Quer isso dizer 
que o Poder Legislativo confere ao Ex
ecutivo a attribuição de legislar sobre direi
tos individuaes, sobre a propriedade, sobre 
liberdade de commercio, dQ industria, 
emfim sobre todo o direito publico. 

Ora, como toda a medid<t hygienica é por 
sua natul'eza de caracter coercitivo, segue-se 
que o Pocler Executivo, armado com essa 
autorização, poderá restringir a liberdade 
individual. 

Pergunto á Camara dos Deputados: om 
fa,c'l de nossa Con>'tituição é possível se
melhante delegação ? 

A Constituição não delimiGa claramente a 
orbita dos tres poderes 1 E, em relação aos 
direitos individuaes, que são chamados di
reitos fundamentaes, a Conscituição não de
termina explicitamente que só uma lei do 

· Congresso poderá restringil-os 1 
Nessa conjunctura, como poderá o Con

gresso, sem uma abdicação formal das suas 
prerogativas, outorgar ao Poder Executivo a 
iniciativa de uma lei qur só elle póde elabo
rar de accordo com os textos constitucio
naes? 

Qual ficará sendo, de accorJ.o com o pro
jecto, a situação do Districto Federal si tal 
facco acontecer 1 Extravagante e exdruxula. 
Representará um caso dr teratologia polí
tica. Um organismo anomalo de exubemnte 
viela de relação assignalada pela sua repre
sentação política no Congresso, pela sua or
ganização judiciaria na ordem jurídica, sem 
vida vegetativa, enl.retanto, que 'é o impre
sc.ndivel para, toda manifestação vital. Dcohi 
o absurdo do poder o mais o que não póde o 
menos; da, coexistencüt simultanea do ser e 
do não ser, de obJervcw-se uma apparencia 
sem causa quG a determino ; de um pheno
meno sem objecto ! 

O projecto entro outras disposições pere
grinas concede 4.000 apolice:s pctra patri-

monío do Instituto Sorotherapico de Man~ 
guinhos, ao qual dá completa autonomia. 

E' interessante esse facto. O projecto que 
concentra nas mãos do diroctor geral da 
S:1ude PL1bblca todos os serviços munici
paes, com os quaes nada tem que ver aquella 
autoridade, rouba, ,,:mGretanto, á sua fisca
lização um instituto que faz parte inte
grante dos encargos que lhe são commet
tidos ! 

E agora dirijo-me á Commissão de Orça
mento para solicitar a sua attenção para o 
seguinte argumento. O credito de5.500:000$ 
destina-se ao pagamento principalmente de 
serviços municipaes. Como empregar em 
daspezas de tal natureza aquella somma re
tirada do erario publico, quando a Constitui
ção, no paragrapho unico do art. 67, diz: 
«as despezas de caracter local incumbem ás 
autoridades municipaes» 1 

Além disso, como a natureza do cargo não 
deriva da investidura, mas da funcção, é 
certo que os funccionarios nomeados para 
exercérem funcções municipaes serão func
cionarios municipaes, Desta arte, como se 
pretende rernuneral-os pelos cofres federaes~ 

Meus senhores, não me delongarei mais, 
Creio que consegui provar â Camara, nas 
breves observações que fiz, a inconstitucio
nalidade do projecto. 

A argumentação ultima que formulei e 
contra a qual ninguem objectou, parece tor
nar patente de modo a não ser contes· 
tavel por nenhum sophisma aquelle vicio 
radical. 

Pormitta agora a Camara que, antes de 
terminar, faça com todo o acatamento e 
respeito um appello ao seu patriotismo. 

O momento que atravessa a Nação é diffi
cil. ToJas as classes soífrem; um mal estar 
geral attinge todas as camadas sociaes. Não 
convém absolutamente que, em situação tão 
premente, sejamos os primeiros a desrespei
tar a Constituição, fazendo leis contra o 
espírito que a dictou ou abdicando as nossas 
prerogativas. E' p1•eciso que nito continue a 
pairar no espírito publico a idéa de que o 
Congresso transformou-se em ornamento de
coréttivo do regimen, no qual não é mais do 
que uma inutilidado dispendiosa. E' pol' 
rmquanto um murmuril), será logo um 
dmuor. 

A idéa, senhores, é uma força e resolve
s:; em um movimento. Na consciencia indi
vidual ou no sensorium social, quando a 
i.déa se fixa, prodüz-se um esta lo patholo
gico grave pela sua acção sobre o organismo 
e mais grave ainda pelas suas consequencias 
ou pelas suas manifestações objectivas. No 
individuo pela agonia emotiva que se resolve 
nos raptos violentos, nos espasmos, nas con· 
vnlsõos ; no organismo social por esse mal-
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.ostar indefinido, a que h<1 pouco me refel'i, e 
que motiva as reivindicações parciaes e m<1is 
tarJe as revoluções que abalam as institui
ções quando não as destroem ! 

Si ella não nos convem, porque a· nossa 
índole não a comporta ou porque lhe são 
contr<1rlas as nosdas tradições, modifique· 
mol-a, mas não a mutilemos. Afastemos 
delta, cautelosamente, os Ozas quo não pro· 
cueam sustentai-a, mas deltal-a p:n· tel'r~t. 

O momento não é de tranquillidado, mas 
de per:>ever<1nça no trabnJho . e de fé nos 
princípios. Tenho concluído. (Muito bem; nwito bem. 

é a arca O o1·ador é comprimentado por muitos dos Srs, 
Deputados presentes.) 

Respeitemoi.' a Constituição quo 
santa das noss<1s liberdades. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 6 DE JULHO DE 1903 

(Vide pagina 108 do 30 voloune) 

O Si•. Oliveira Figueii•edo 
(para ttma explicaçcTo .pessoal) - Sr. Presi
dente, relevar-me-hão V. Ex. e a Camara que 
eu roube alguns instn.ntes de seu precioso 
tempo em uma questão do meu interesse pes
soal. 

Está, porem, nella envolvida a minha 
dignidade, que, creio, até certo ponto, não 
poderá deixar de interessar á Cama r a.. 
(Apoiados.) 

Sei perfeitamente, Sr. Pro3idente, que 
uma dn.s ficções do systema representativo é 
que uma Camara não póde ouvir, ou pre
sume-se não poder ouvir o que se diz na 
outra. 

Esta ficção tem, por.em, restricções, entre 
as quaes a do compl'omettimento da digni
dade de um dos membros de uma das Casas 
do Congresso pelo que se passa na outra. 

E' o meu caso. Na s.essão do Senado, de 4 do 
corrente mez, tratando-se da, eleição do Se· 
nador pelo Estado de Mat·to Grosso, o nobre 
Senador poe esoo E~tado, o Sr. Azeredo, 
faz.endo um parallelo entre o trabalho do 
illustre representante pelo meu Estn.do, que 
se encarregou da defesn. dos direitos do 
Sr. Senador Murtinho, e o meu parecer sobre 
a .eleição do D :iputados por aq uelle mesmo Es· 
tado, concluiu, aliás com todu, a justí,)a., como 
era já de .esperar, pela supel'ioridade do pri
meiro sobro o meu alludido parecer, mas 
concluiu tambem ~ontl'a a homhridade, com 
que procedi, declarando ainda que, ~lém de 
me haver manifestado de uma parcialidade 
revoltante (é o amavel qualillcativo de 
S. Ex.) desde o começo dos trabalhos d<1 
Commissão, a quo tive a honra de pre~idil', 
tambem dei prova de que não merecia o con
ceito que o meu raractc1· pcwecia inspirar. 

0 SR, MANOEL FULGENCIO- 0 caraJter de 
V. Ex. esta muito acima dessas censuras. 

O SR. ANGELO Nro:To- Isto é uma injus
tiça ao caracter illihado de V. Ex. (1lpoiados.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Obrig.>do. 

0 8R. CASSIANO DÓ NASCIMENTO- V. Ex. 
não pe<3cisa vir justificar o seu procelimento 
perante a Camal\1., (Apoiados.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Sr. Presi
dente, quiz a fatalidade que, dentre tantos 
membros desta Camara, que por d.ever do 
c:trgo tiveram de emittir parecer sobre as 
ultimas eleições, só a mim coubess.e a· des
dita de ver mal apreciadas as minhas inten
ções e mer1oscabado o meu caracter. 

Pot• mais dolorosos que tenham sido os 
conceitos do nobre Senadot• a meu respeito, 
por mais pungente que so télrnasse para. mim, 
no dedinio da existencia, a duvida sobre a 
rospeitabilidade do meu caracter, unico p·1· 
trimonio que posso legar a meus filhos ... 
(Niío apo1:ados.) 

O SR. JESUINO CARDOSO - Nã.o ha razão 
pa1•a tal receio. O caracter de V. Ex. é aca
tado nest:t Casa do Congresso e em todo o paiz. 
(:1poiados.) 

0 SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO - ... ainda 
assim n1o tomctrb. a pn.lavra para estl. ex
plicação passo ü si S. Ex. não procurass e 
legitimat· a sun. aggressão inopinada e gea
tuit1., como um1. especie de represalia a. ou· 
tea injustiça por mim praticada em meu 
parecer contra co-estadoanos seus. E' de~sa 
pécha quB me desejo libertar. 

Eu desejaria, Sr. Prasidente, que se achas
sem agora presentes neste recinto alguns 
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elos meus illustres collegas, qu; serviram ellos. Mas houve equivoco de S. Ex.; o 
commigo na. Commissão de Verificação de documento fôea o1T:wecido pelos con~cst,wtes 
PoJm·es, r,fim de invoc1.1' o testcmunhodelles e em sou provJito. Dabdo c assignado em 
o pedir-lhe~ que declarassem, som a minima Matto Grosso, a fiema do scn signatario fora 
amabilidade ou complacenci i p:l.l'a co mmigo, reconhecida nesta Capi t.'ll, nã.o por tabellião 
si,desle ocomeço dos trabalhos da nr,;,;sa. port::wdo poe fé su1 autl1cnticilaclo, m:J,s por 
commis;;ã.o ou em qualquer momento dellos, duas testemunhas. 
deixei pet·cebee a menor parcialidade a favot' Tendo de apreciar como juiz a prova de 
do qualquer dos cont:mdoros, ou de quem tal authonticidado, pronunciei-me do se-
quer que fosse... guinte modo: 

o SR. BERNARDO DE CAMPOS_ Posso dar « Ess3 documenb foi offerecido, não pelo.;; 
testemunhoâCam:1ra de que v. Ex. em cont.estados,maspclo>contestant~s,eafirma 
todos os trab1lhos da Comm ssão Pl'ocedeu do signat:uio delle nãJ está reconhecida por 
sempre com a mnima imparcialidade. tabellião, o apenas por duas testBmunhtts, de 

. . desconhecida idoneiuade. » 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo- .•. si ou Eu niio disse, pois, que a essas tos emunlns 

prot3gi de qualquer modo os interesseJ do fdltava idoneidadB; a minha expressão va:ia. 
algum dos candidatos. dizer-cuja idoneirl.ade não tenho elementos 

0 SR. FRANCISCO Toi.~NTINO-POSSO tam- parJ. apreciar. 
bem dar 0 m8u testemunho de que, por oc- E, do facto, Sr. Pre3idente, eu nã.o 
casião dos trabalhos referidos, ti vo a oppor- tinha taos elementos de apreciação, mas 
1.unidade de fallar com v. Ex. sem que não declarei sem idoneidade as toste
S. Ex:. m0 stras;r:J a minim~\ p~wcialidade. rnunhas, que não conhecia ahsolu~amont.e 

e sô conheço n.gora pelas rcfercncias do 
O SR. 0LIVE:RA. FwüEIREDO- Ag1•adeço nobr.o Senador. 

todo o apoio que p:'c3tamá minln defesa 03 Era o quo desoja.va explicar• 'á Camara, 
meus dignos collcgas. porque não quero fic·n sob. a accmnção do 

o Sa .. DEPUTADo-Essa defe3a do v. ·Ex. to·.-· irrogado de c~1so peni.<J.do uma injuria u. 
é ab3olutarn:nto desn~cassJ.ria. (Apoiados.) qualquer psssoa. 

E' possivel que cu tivesse alcançado expôr 
O SR. OLIVEIRA FwumREoo -Voltando, melhor o meu pensamento no meu p~~rccm·. 

Sr. Presitlente, ao fim desta minha explica- Confesso quo este foi l:wrado ao correr da 
ção, a iojuiJtiça que me atteibuiu o nobre ponua, na madrugada da ultima noite de 
sowtdor por Matta Grosso e que lho serviu meu laborioso esGudo sobro aquollas ele:çõos 
de base a sua vindicta, está no fi:l.cto de ha- de Matto Gros:;o, devido â necessidade do 
ver eu escripto, no meu pareco1·, que duas nã.o adiae mais a reunião d<L Commi~são, 
partes existentes em certo document'l par- sob a pre3ôão dn. urgencia do serviço e até 
ticular oram tle pessoas de desconhecida ido- em obediencia ás respoitaveis reclamações 
neidarle. S. Ex. a~segurou que eLl as havia de V. Ex., da ca1eira quo tão dignamente 
approvado som idoneUade. occupa. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Ao terminar estas explicações, permit~a-
0 Sr. Marçal Escobar, no parecer quo me V. Ex. que declaro que, si, pJrven
lavrou sobre as mesmas eleições, em um ponto tura, me aperceber do que a respeitabilidi:tde 
deste dou proforencia á a~ta de um dos do meu caracter soffre no espírito da Cu
grupos sobro â correspondente do outro, e mara, ou no da bancada, a que pertenço, o 
augrnentando-a em um documento parti- mesmo abalo que experimentou no ~tnimo 
cular que a S. Ex. p:J.receu offerecido pelo prevenido do nobre Senador, immediata
candidatos diplomados, os nossos actuaes eol- mente rosignard esta cadeira, afim do que a 
legas. Na verdade, si esse documento ti- minha incapacidade moral não vã reflectir 
desse sido otferecido, sem protosGo contra sobre o decoro o o prestigio do Estado quo 
sua authonticidade, pelos proprios contes- tenho a honra do representar. (111ttito bem ; 
tados, teria· gl'ande valor probl~torio cont1•a rnuito bem. O orador é vi,oamente felicitado), 

VoJ, l.X 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 1903 

(Vide pagina -H\7 do -iO volume) 

O §r. Anizio de Abreu- Sr 
nunca foi para o orador -tão imperioso ô 
dever de occupn.r a tribunu,, jámais, tam
bem, occuprtndo-a, fel-o com maior constran
gimcmto. 

Duplo constrangimento- pela consciencia 

qnanto mais tratando·se dos phenomenos so
ciaes e políticos, complexos, productos de nu
merosog fac toros, visíveis uns,obscuros outros, 
todos de difficil apprehensão ... (Apoiados.) 

0 SR. EDUAIWO RAMOS-Perfeitamente, 
que tem-c não vae nas suas palavras uma O SR. ANrzro DE ABREU-Não é, portanto, 
atiirmação convencione\! e insincera de !Jy- um crente na perfeição de sua obra: é ideal 
pocrita modestia e uma louvaminhl~ banal, inattingivel, sabe, pela humamt natureza con
-de que â elucidv.ção do assumpto já es-· tingente e fragi.l. 
phwad.o, esclarecido e aprofundado em todos Não tem tambem na defesa das suas idéas 
os seus multiplos aspectos, pelos brilhantes esta opiniaticidade cega e irracional, filha 
orad.ores que, á porfia, se teem succedid.o, do org·ulho ou do excessivo amor proprio. 
nada lhe será dado accrescent<1r, como pre- Pôde estar em erro. Seja, porém, assim e 
cismuente por ser o autor do projscto pri- terá um consolo. 
mitivo, cujas idéas principaes se acham con- O erro, disse o mesmo eminente pensador 
subsi;n,neiadas no substitutivo om debate. a quem acima se referiu, tem a sua utilidade 

ExplicM'-se-lm. Dentro e fóra do recinto, -elle é o caminho da verd<1de. Condemna.da 
directa e indirectamente, tem se alludido, embora a sua o bea,esta sa,tisfação-e porque 
em tom de estranheza ou de censura, ao não dizel-o ?-esta gloria não lhe pôde ser 
ardor, ao empenho, <:"t intransigencia, á in- negada-a de haver concorrido para que ou
tolcrancia, á confiança do orador na perfei- tros, atrav6s elo seu erro e delle fazendo o 
ção ela sua obra,, d<1 qu~il se o pinta como um seu caminho oa o seu ponto de partida, con-
crente, um illolaGra, um fetichista... sigam aicançar a verdade. 

Alludiu·se mesmo nesta tribuna ao «tom A violencia está, pois, antes na.s suas pa-
imperativo e de imposição» com que expõe e bvras do que nas suas intenções. Ninguem, 
defende as suas idéas. t<1nto se conhecendo, tanto desconfia de si 

ll!usõos-81'. Presidente, diz o orador. mesmo, tanta convicção tem da sua insufi-
Si lLSSim fora-daria urna estulta demons- ciencia-e o diz e o provi1 o seu afastlLmento 

tr;1ção do vaidade pueril e :1 Camal'lL o sabe da tribuna, onde só as&oma urgido por im
e vê-todo o orador é a negação completa perioso dever, como no caso vercente. 
da vaidade, é um protesto vivo contra a O que o orador ê-é um convicto e tom 
supposição, sique1·, do que possa abrigar palas suas idéas e convicções o zelo, o fer
qu<1lquer desses mesquinhos sentimentos de vor, o apreço r .. Clrysolado dos que as firmam 
orgulho o de vangloria que tanto apoucam lenta, segura e pausadamente, dos que as 
as individuttlidades de mel'ito real, quanto sazonaram no estudo pi1ciente e na medit<:~· 
mn.id as nullas-como se confl3ssa. ção, dos que a.s auquiriram e firmaram de· 

Não. Contra tentações de semelhante na· pois de um l'igoroso processo de joeiramento, 
tureza, si não lhe bastassem os protestos da de selecção, do pol-as em conf1'onto e em 
propria consciencia, teria um seguro preser- contraste com a lição dos mestres, os ensina
vatlvo nos .3alutaros conselhos do seu philo- mentos da experiencia, o conselho dos dou· 
sopho predilecto. tos, a pratic<t e a consagração elos povos 

Já de ha mui. to Herbed Spenoer lhe ensinou cultos, sem esquecer as circumstancias, as 
a desconfiança nas pl'oprias luzm,, pois é lou- exigencias e as necessidades peculiares ao 
cura a fé em si mesmo. A abstonção nos legis- meio a que vae applical-tts. (Apoiados.) 
!adores é prudencia, e a humildade do intelli.. 0 S, J. . D -E · t · · ·t 
gencia se impõe como convicção de acerto. . 1~· . AMES <' ARCY · lS o so e mm o 
0 providencia. hollloso para V. Ex. 

Si nos actos mais simples e communs d<t O S1~. ANIZIO DE ABREu-E' um apaixo-
vida ordinarüt, actos que em nós começam· nado-confessa. E por que não o se1' c não o 
e em nós terminam, cujas causas apprehen- confesslLr ? 
demos e palpamos, vergamos todos os dias A simples discussão não corresponde 
ao peso d<1 decepção, rlo erro, elas ih lhas dos muitas vczo:J aos reclames do moúwnto, 
no:,~os calculas e das nossas provisões, do ás exigencias da,s circumstancin,s, ús neces
nosso entendimento c da, nossa perspicacia, sid:ules do assumpto, ;:í, intensidade do mal. 
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A causa em jogo, o assumpto-é, e sempre 
foi, em todos os tempos, em todos os paizes 
o sob todos os regimens- de na;Gureza a 
a p;tixonar os· espíritos, a s:~tcudir, movi
melltar o inflamm<W a consciencia popular 
nos paizcs monos ciosos das suas libm·dad e l, 
mais ogoistas e avessos a,os movimcn&os da. 
opinião, nos povos mais indifl:'erentes aos 
seus destinos .... 

Não ; ha assmnptos que desperta,m, 
quo aoceodom, que reclanmm a, chamma 
vi v a, ardente e impLJtuos::t da pctíxão, 
o nenhum mais do que esse assumpto po
li Li co de maxima im portanciu, a que estão 
vinculados, por àssim dizer, os altos, perma
nentes e superiores interesses da Republim~, 
(apoiados) problema complexo, cuj<t solução 
urgente e immediata, é um empenho de 
hon•a par<.t esta Cam<tra, reforma que é a 
rtforma da,s reformas-como já teve occasião 
de dizer, que é a preliminar a que tudo o 
nvxis de que p.;ssamos cogitar como legisla
dores, está e deve catar subordinado. 
(Apoiados.) . 

E demais-já clizia Dupont-Wite, a paixão 
tem seus direitos pois que elüt fu,z parte da 
nossa consciencia, o a discussão tem suas 
htcunas, pois que ella não a:trecta ao homem 
todo inteiro. 

Qua,ndo a paixão é o ardor do bem, por ser 
proiJrio de nossas ídéas inflammarem-se ao 
conta,çto de nossa sensibilidade, esta faculdade 
deve desempenhar o sem pa,pel o est:_~ flamma 
é digna ele expandir-se ... Este ar.Jor que em 
nól existe pel<ts idé<ts do quo estamos con
vencidos é o verdadeiro agente da com· 
munhão moral entee seres que todos toem 
ou podem ter <.t mesma sciencia, mas não a 
mesnm consciencia. 

Gcmsurao a Juvenal, a Tacito, aos Gracchos, 
ao defensor de Cttlas por terem exced1do os 
limlterJ da simples discussão o dado ás suas 
petgiuas o ardm· comburentf:l da,s :mas pai
xões, o fogo inextinguivel das suas coloeas 
sttgl'adus ! (Apoiados.) 

Enti·a, pois, no debate com a paixão que 
esta causa inspira e merece - o é digne~ de 
inspüar e merecer-a, paixíio do bem e da 
verdndD, sem distinguir possoar1, vendo só 
principias e idéas. 

Seja vencido, veja <1 sua obra, no conjuncto 
ou mts suas medidas capitaes, soíl'rer com
pleGo repudio, está. satisfeito com a sua con
~ciencla- cumpriu o seu dever, está sob> 
jamente compensado por ter trazido u de
bctte eo:t<t refonna que, si outro merito não 
lem, teve o de oil'croccr ensejo á eclo~ào 
brilhante de t:1ntas voce1ções parlamentares 
=tne se Geem sui~cedido DC1 tribuna (apoiados) ; 
tove o de l)l'OVétl' quo â Ropublica não faltam 
lwmens, t alentos, ce11'acteres o aptidões 

para servil-a, honral-a e dignificai-a (mtiito 
bem ; mttito bem), mas que o que lhe falb é 
juste1mente um regimen eleitoral honesto quo 
lhos garanta.,assegure e firme a continuidade 
da. carreira política, tão brilhante e conscien
ciosamento encetada, que não os deixe en
tregues âs incm'tezas do futuro, â mercê dos 
vae-vens da sorte, do capricho, da vontade, 
da omnipotencia dos quo monopolizam com 
o Governo o destino e o exito dos pleitos 
eleitoraes e que,na maiorict dos casos-a Ca
mara o sabe-não admittem-modernos Tar
quinios-a elevação de papoulas, preferindo 
o chão raso, rente, nivelado da igualdade 
no a,poio incondicional. 

Fejtas esttts considerações a que se julgava 
obrigado, entra no assumpto. 

São diversos e são muitos os inimigos ou 
os antagonistas da reform01. dentro o fóra 
desta Camara. 

Uns-a tflem como inutil. Em vez de re
furmar a lei,dizem, reformemos os costumes; 
não valem leis optimas co.ntr•a pessímos cos
tumes; a lei eleitoral é boa, o que lhe fú&a e 
o que lhe tiem faltado são executores leaes e 
sinceros; outros-a combatem como eivn,da 
do vicio original da inconstitucionalidade, 
ou por faltar ao Congresso competencia para 
estabelecer o processo das eleições federaes 
ou por não lhe ser permittido incumbir a 
au·toridades estaduaes, de qualquer natureza, 
a execução de leis ferleraes; outros ainda-
porque dada a multiplicidade de substitu
tivos, emendas e sub-emendas que teem 
surgido, a diversidade de opiniões, alvitres 
o interesses, impossi vel se lhes afigura tirar 
tt ordem do chaos, harmonizando as corren
tes em antagonismo, de fôrma a fazer-se 
alguma cousa de viavel e util; e outros, final
ment3-que não a combatem, não a defen
dem, c1 ue clella não cogitam: são ou a:trodam 
ser scopticos ou optimistas, são os eterna
mente satisfeitos,quo admiram-se de quo haja, 
quem se apaixone por estas cousas, que estão 
rJatisfeito:;; com o presente, como estiveram 
com o passado o como estarão com o fu
turo ... 

O orador já teve occasião ele dizer no pri
meiro discurso que pronunciou sobre a re
forma eleitoral, combatendo este mesmo ar
gumento da inefficacia da lei, sem a prêvia 
reforma dos costumes, este estranho e injus
tif1cavol pessimism0 que, velado ou ás claras, 
r-esalta continuamente dos discursos dos qne 
se oppoem (L reforma: nada de extremos. 

A lei não t:i a fome de todo hem, nem '" 
Cctus~, de todo mal. Ella só por si não tem o 
por\ee magi.co de dar-uos a verdade eleitoral, 
extíngui!J(IO a·possibilidade dos vícios e males 
que a este respeito te~nto teem concorrido 
para a ruína o o descredito das instituições. 
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As leis não podem tudo, porém ellas podem 
muito. 

Certamente não se decreta, como disso Al
phonse de Karr, o patriotismo, a virtude, a 
moralidade, o civismo, a temperança, a pro
bidade; certamente é difficil encontrar-se al
chimia politica com que se faça brotar de 
instinctos de chumbo um t conducta de ouro, 
escreveu o grande philosopho; não se trar1s· 
forma de um jacto, com a celeridade do re
lampago, babitos, tradicções e costumes pro
fundamente arraigados no organismo !le nm 
povo; mas, incontestavel é tambem que a 
lei, tirando do mr.lio social a sua razão de 
ser, inspirando-se nas .:mas necessidades, dá-se 
o que se chama a influencia reflexa e reci
proca, a acção e a reacção contiouas, !lo 
legislador, sobre o meio e do r:neio sobre o 
legislador e a lei opera, actua, reage qu<tnto 
aos costumes, modificando-os, educando-os, 
normalizando-os, disciplimtndo-os. Sim: lei 
a disciplina, é restricção, é obstaculo, é fNio, 
os correctivo ao máo exercício, dos nossos 
diteitos, ao abuso da nossa liberdade gosando 
esses. Sim: a lei prevê e previne, coage e 
pune, garante direitos, firma deveres, impõe 
rogras e obrigações ; é norma obligatoria, 
tem sancção. 

Ha leis boas como ha leís más, ha bons 
como ha. maus executores. 

A lei melhor é a mais previdente e cau· 
telosa., é a que mais evita, difficulta. e em
baraça o abuso, destle que eliminai-o no todo 
é impossível; é aquella cuja textura mais 
resistencia oppõe ás insidias e aos assaltos 
da fraude e da chicana; que melhor se res
guarda contra possíveis e previstas viola
ções dos elementos com que tem de luttu,que 
melhor se acautella e se premune contra a 
fraquza e a corrupção dos seus proprios 
executores, (Apoiados.) 

Ora, é incentestavel que si o coeficiente 
humano entra por muito no exito ou na 
eficacia de uma lei, si a vantagem ou 
desvantagem desta está, muitas vezes, de
pendente do oscrupulo ou de\ ausencia da 
escrupulos dos seus executores, incontesta
vel é tam bem que na lei actual te em os maus 
executores seguro instrumento e garantia 
á sua acção perversora e malefica. De facto, 
recorrei aos archivos desta Camn.ra e vereis 
que si governos e opposiçõE>s, mü.iorias e 
minorias fraudam o escrutínio-é á sua som· 
bra que se abrigam, é nella que se abroquel
lam é com ella que se defendem, SEJ descul· 
paro e se indultam. 

Não ha vicio, falha ou fraude desde o 
alistamento até o processo eleitor<l.l, do rece
bimento de v:1to até a apuração e expedição 
de diplomas que não encontre apoio em uma 
de suas disposições, 

Não negamos,"é claro, na degradação elei
toral a que temos chegado,a co !laboração dos 
executores, a responsabilidade dos interes
sados em monopolizar as urnas, govornos e 
opposições, mas o quB affirmamos é que a 
lei, em vez de embaraçar-facilitn., de co
hibir-estimula, de impedir-franqueia, fa
vorece, protege, legitima e legalizn. até a 
fl·aude nas suas nw.is repugnantes mcmifes
tações, offerecendo seguro abrigo e garan+.ia 
de exito n. todas as audacias dos forgjca
dores de elflições clandestinas e falsas, s"mdo, 
a corrupção eleitoral, em vez de obstaculo, 
auxiliar, cumplice e instrumento. 

Não se nos repita, pois, que a lei actun.l 
é boa e que os executores é que são mãos, 
que nada valem leis contra co~tumes, que 
inutil será reformai-as, ~em que estes, pré
vin.mente, por si mesmos, entregues a si 
proprios, á acção do tempo, se eduquem, se 
modifiquem, se transformem ... 

O orador não participa desse estranho 
pessimismo,e permi ttam os que o manifestam 
dizer,lhes que delle não participa a opinião 
unanime do paiz e contra elle protesta tt 
nossa historia e a historia politica eleitoral 
e parlamentar de todos os povos ... 

Já Montgsquieu dizia que, do modo como 
se regulava o dire1to do voto. dependia a sal
vação ou a ruina dos povos e accrescentava 
que é impossível ma,nter se um governo 
livre, si elle não for, por suas proprias leis, 
suscspti vel de correcção ... 

Faça-se, portanto, uma lei que asseguro 
v.os bons executores a proficuidade da su1 
conducta e contenh<J. e ditliculte a acção per
niciosi1 dos violadore~ do escrutínio, e a Ca· 
mara terá cumprido o seu dever ... 

Os m Jes, os vícios, os defeitos da actual 
lei são por demais visíveis, flagrantes· e co· 
nheciL!os-nas suas causas e nos seus effeitos, 
para que não os possamos attingir, appli
cando-lhes os remedios heroicos que elle8 es· 
tão;;; reclamar, n:1 sua impudente c afrontosa 
nudez. 

Fazei uma lei tão radical quanto previ
dente e rigorosa ; eliminae o alistamento 
falso ; constitui um novo corpo eloitoral 
permanente; arrancae ás juntas alistadoras o 
arbítrio das inclusÕJS e exclusões em massa, 
de í'itzer e desfazer á sua vontade o eleito
rado; tornao uma realidade a condição de 
~aber ler e escrever, impossibilitando a in· 
clusão de analphabetos, de phosphoros, de 
invisíveis, de imaginarias; fazei das juntas 
qualificadorn.s não crcaturas dos governos ou 
das fa,cçõ3s, mas filhag dn. lei, della exclusi
vamente provindo, tirando a sua razão de 
s3r, a. sua força, a sua permancneia; com· 
ponde-a de elementos di versos que se con
trabalancem, S6 neutralizem, se fiscalizem 
c mutuamente se contenham; acalme com i.\ 
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multiplicidade de secções que augmenta e 
complica o trabalho, difficulta, sioão impos
sibilit't a fiscalização, favorecendo, portanto, 
o fabJ•ico quer de alistamentos, quer de elei
ções clandestinas; estabelecei contra o regi
meu do voto secreto o regirnen do voto a 
descoberto em que o eleitor tem na sua ce
dula a declaração de seu voto e o corpo de 
delicto da sua f<tlsificação --.. e tereis concor
rido sinão para extingUJr, ao menos, para 
dar profundo golpe n:1 fraude. 

Fazei tudo isso e assim como tirando ao 
perverso as suas armas, privando-o dos 
meios materiaes de dar expansão aos seus 
instinctos, rJifficultaes a pratica do mal e do 
crime, verei~ tambem como tereis conse
guido dHficúltar a acção e a audacia crimi
no~a dos fraudadores do voto, como tereb 
estreitado o campo da sua acr.ividade im 
moral e malfaseja, e enfraquecido a influen
cia compressiva e corruptora dos govel'nos e 
das fttcções, de todos os elementos, em 
summa, c1ue viciam o processo eleitoral. 

O orador, repete, não comprehende o es
tranho pessimismo dos que negam a influen
cia das leis como forç ts educativas e mo
dificadoras, de depuração e de progresso nos 
costumes ele i toraes. 

Basta abrir a historia, os exemplos pu
lulam. 

E' pelo trabalho continuo e periodico · da 
renovação das leis que om todos os paizes 
se cont:t obter e se tem obtido o melhora
mento do processo eleitoral. 

E' na lei qua se tem encontrado o ele
mento de aperfeiçoamento das eleições, no 
sentido de libertai-as quer da acção com
pressora dos govcn•nos, quer das malhas da 
1i•aude, da venalidade e da corrupção. Cada 
lei assigna_la uma. modificação, um progresso, 
uma conquista ou quando não corresponde 
aos intuitos do legislador, este não cruza os 
braços, não proclttma a sua impotencia, mas 
busca em outra lei o effeito que a anterior 
não produziu, revoga-a, modifica-,a, estabele
cendo novas exigencias, outras formalidades, 
processo mais rigoroso ... Jámais encontrou 
peegada ou praticada esta doutrina musul
mana de contiar-se a obtenção da verdade 
eleito·ral, o aperfeiçoamento do sufl:'ragio ';í, 
acção do tempo, á reforma dos costumes .•. 

Ao contrario disso que ent1·e nós se préga 
com fóros de verdade axiomatica o que leu 
em autor commum e ao alcance de todos, 
é que todos os povos se esforçam em pre
ver e punir as numerosas fraudes que vi
zam alterar a liberdade, a realidade e a sin
cer·idade do voto ; que a esse respeil.o as 
leis são numer•osas, e pode-se dizer incessan
tes, na Belgica, na Inglaterra, na França, 
na Hespanha, na Italia, em summa, em toda 
parte, e de tal fórma-que a pagina de uma 

revista não seria bastante para conter só 
as datas da:!l diversas leis eleitoraes votadas 
só nos ultimos lO annos -isto é- de 1874 a 
1884, data da publicação da sua obra. 

Na França-só durante o período da. res
tauração, encontram-se as leis eleitoraes de 
5 de fevereiro de 1817, de 25 de março de 
1818, de 29 de junho de 1820, de 7 de junho 
de 1824, de 2 de m~io de 1827, de 12 de julho 
de 1828, de 12 de setumbro de 183•) e de 19 
de abril de 1831. 

Na Inglaterra, paiz da tradição e do cos
tume, apezar da resistencia do rei e dos 
amigos do rei, da aristocracia poderosissima, 
ciosa dos seus privilegias feudaes e dos di
reitos dos seus burgos podres, a lei de 1832 
foi votada. e, dado este prim~>iro impulso, as 
ref0rmas se succedrTam. A esta, que deu o 
direito de voto a 500.000 eleitores, succe· 
deu a de 1867, que assooiou ao suffragio um 
milhão e quinllentos mil cidadãos, e até 1891 
- S11te refvr·mas eleitoraes- '~ompletas e 
profundas, ltavL1m l,ldo votaoa,, Mercê des
sots reformas, o regimen eleitoral inglez 
ccinsegmu transformar profundamente os 
habitos de corrupção e venalidade que pa
reciam visceralmente enraizados no orga
nismo político do grande povo e, apreciando 
a cifra decrescente das eleições contestadas 
e annu lladas por corrupção nas eleições de 
1886 e de 1892, James Bryce a attribue em 
grande parte á influencia da lei de 1885, que 
supprímiu os pequenos burgos. 

E nem precisamos de mais exemplos es
tranhos. 

Entre nós temos tido, temos experimen
tado todos os regimens eleitoraes : tivemos 
a eleição por província e por districtos de 
um e t~·es deputados; tivemos o voto uni
nominal, o completo e o incompleto ; a elei
ção directa e a índirecta, o censo alto e 
o censo baixo, e todas estas reformas e 
mudanças-justificavam-se sempre, e sempre 
foram determinadas pela necessidade de 
melhorar o systema eleitoral. 

Examinae ainda a nossa historia e vereis 
que todas ellas actuaram, influíram nas pra
ticas, na marcha e nos destinos da política, 
sendo causa de mudanças e transformações. 

Basta que relernbremos as mais importantes 
destas reformás : lL de 1855, dos círculos ; a 
de 1875, do voto incompleto ; a de 1880, di
reata e censitaria. A primeira levada a 
efl'ei to pelo esforço e pela tenacidade ferrea 
de Paraná., que para isso teve de arcar com o 
seu partido e com elle romper--visava que
brar o predomínio exclusivo do Governo e de 
um só partido, evitar o esmagamento das 
minorias locaes pelas maiorias provinciaes, 
de fórma a permittir a representação de · 
todas as opiniões políticas, pôr o eleito em 
contacto mais directo com o eleitor, cercear 
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a fl'aude, em summa, dar treguas á poli- A Commissão dechra-o permanente, isto é, 
tica extremad;; que mantinha o paiz dividido o contrario do que tsmos actualmente--'-o 
em vencidos e vencedores. A ref\,rrna foi alist,tmento incerto, u eleitorado Protheu, 
recebida como um grande melhoramento e instavel, simples reflexo dct vontade omnipo
pelos espíritos liberaes como uma proveitosa tente elas juntas alistadoras que, om voz do 
conquistn. em sou favor. Desmentiu estas r-evel-o annualmonte, o refhziam. 
esperanças? Não as satisfez no tudo, mas Quando se considera que a qnalificn.ç[o, 
acabou com o regimen das camn,ras unani- como já dissemos, é a pedra angular d-e todo 
mes, mandou á Camara Deputados auto- o systerna eleitoral, que é nas qualificações 
nomos e independentes, quebrou a rigidez viciadas, falsas, clandes·Ginas que está o 
ferrea das oligarchias existentes e foi, por vici.o originaria e primeiro, a fonte corrom, 
as3im dizer, o berço da chrunada politi.cft ele picla de que todos os outros emanam ou em 
conciliaçã.o, que, confundindo e ba:alhando que aclmm os elemenGos de oxito, C011111l'e
os partidos, dominou por longo tempo a hende-se o intorosw, o rigor mesmo com que 
politica. nacional. a Com missão curou elo assumpto. 

A lei de 1875 tinha por objectivo princi- O que existe no régirnen aêtual, sinão na 
pal a l'epresentação das minorias. Si não lettra da lei, ao menos autorizado por ella., 
correspondeu, no todo, ás esperanças que é o mais descrwnado. arbitrio, .é o direito de 
despertou e ás promesc;as com que aéenara, voto '' mel'cê das juntas alistadoras, que, 
illudida e mystificada como foi pelos pro- annualmente, por direito proprio, faz: e 
prios autores, mandou á Oamara selecGa e desfaz o alistamento, inclue e elimina á 
compacta opposiçã,o, tão pequena no numero 1 vontade, discricionariamente, nomes a ~qüe 
quanto grande no valor dos seus membros correspondem individuas e nomes puramente 
A ultima foi a reforma Saraiva. Della fomo~ arbitrarias, tornando o corpo eleitoral in
todos contemporaneos, assis'oimos ó. sua ex- certo, urna verdadeira incognita, de que 
ecução, como testemunhas, partes ou colla- apenas possuem o segredo o com o qual 
boradores. apenas podem manejar aquelles que o mani-

Pela primeira vez-é a opinião unanime- pularam. Assim organizados os alistamentos 
tivemos eleições livres: a força dos partidos fornecem a ma teria pl'ima ela fraude, o elei
quasi que se achou contrabalançada no tarado muda de numero e de pessoal, é ou 
seio do parlamento; ministros foram der- deixa de ser, conforme a phai:Jtasia, o calculo 
rotados. on o interesse d;1s juntas, as eleições tornam-

E' certo que, com o ultimo ministerio da se um verdadeiro jogo ele azar, um salto no 
monarcbia, ia-se voltar ao regimen das Oa- desconhecido. 
maras unanimes. O projecGo estanca esta fonte ele vicias e 

Abstem-se de entrar na analyse das mul· escandalos, firma a estabilidade do corpo 
tiplas causas a que de prefêrencia se deveria eleHoral, garante a permanencia da quali· 
attribmr este resultado, para salientar jus- ficação, fazendo do eleitorado, na phrase elo 
tamente a Iicção proveitosa que o facto lhe um eminente parlamentar, um solo conhecido 
ministra, corroborando a sua these, isto é, onde poclerú. medrar e crear raizes a in· 
a necessidade de renovar, alterar, modificar fluencia e o prestigio individual, um terreno 
ou revogar as leis eleitoraes, como condiçii.o lixo que poderá com segurança e proveito 
de <1perfeiçoamento e, em sai;isfação a neces- ser trabalhado, arado, cultivado pelo$ homens 
siclades que u, praUcil. vae polido em eviJon- de principius, pelos que aspiri1cem repre-
cia. Isto só prova que, como todos-o app<.•- sentar o paiz. · 
relho eleiwral se arruína, se corrompe, se E' o primeiro pn.sso para a libertação dos 
estraga, abre-se em interstícios e . fendas homens poli.ticos da tutella asphixiante e op
ante o trabalho insistente dos que toem in- pressiva dos governos e para a formação dos 
teresse em fraudai-o pelos inumeros artifi- partidos regulares e disciplinados, para a 
cios e expedientes lia chw;1na. emulação e para a luta, para o ce.;samento 

Já tem por demais se alongado nestas con- do incliíferentidno e da abstenção que tanto 
siderações de ordem geral, que, aliás, se lhe tem conconido para a desmoralização de 
afiguravam indispensaveis, e passa a tratar regimen. Como haver })leito, como disputar 
do projecto considerando isoladamente cada a eleição, como concorrer ás urnas-si a si~ 
uma das tres partes distinctas da refoema., tua.ção é ou poderá ser esta: o partido, 
equivalentes ás t res phases diversas do pro· grupo ou facçào que dispõe da junta, que faz 
cesso eleitoral -alistamento, recepçã.o de ou revê a qualificação, é livre de dar ou tirar 
votos e apuração. direitos, de, com um traço de penna, con-

Começará pela base, pelo alistamento, ver~er a maioria em minoria e a minoria em 
operação preliminar da eleição, p1•incipio e maioria, a unanimidade em zero e o zero em 
t'lmdamento do regimen representtttivo, em unanimidade, augmentando ou diminuindo a. 
summa, a soberania orga.nizacla.... 1 seu bel prazer, eliminando em massa e em 
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massa alistando as unidades eleitoraes, ante
cipando assim a sua victoria, garantindo o 
seu triumpho, tornando inutil o esforço dos 
contrarias, mais do que isso-pondo-os fóra 
de acção? ! 

profundos a cmar o os remeclios lwroicos 
com quo acredita oliminal-os pela raiz. 

O projecto ::tetu[Ll acitba de vez, corLa cerce 
este vicio que g[Lngrenav[L todo o organismo 
eleitoral. Neste e:>tá õt consLtgração da ma
xima · in gleza que reconhuce como votante 
em todos os tempos quem o foi uma vez:«once 
t! vote1· always a vote1·. Ha assim uma parte 
movel e outra fixa no alistamento. A revisão 
attinge, a,:lfecta, é restricta á primeiea, mas 
mesmo ahi a junta revisOPa n~o tem ar
bítrio-constata um facto ; não elimina-con
sagra a eliminação existilllte, em casos re
stl'ictos, expressamente definidos e enume
rados, e em face de documentos-certos, ca· 
pazes por si só de fazer prova provada. 

O regimr.n actual entregava a qualificação 
exdusivamente ao poder mm1ici1n,l ; o pro
jecto da Commissã.o confia o poder do alistar 
a uma junta compostn, de diversos elementos 
-o estadual, o municipal o o fodoral-juntlt 
puramel).te filha da lei, independente, supe
rior e inaccessi vel á influencitt ephemer~t e 
exclusivista dos governos e elas facçõm;. 

O projecto por esta fórma, seguindo o 
exemplo de todiUs as legislações, com exce
pção das da Allemanha e Austria, que consa
gram o alistamento periodico, feito todas as 
VfJzes que se toem de proceder á eleição, toenu, 
o alistamento permanente, dando ao eleitor 
com o titulo a investidura na posse de um 
direito superior e inaccessivel ao arbítrio e 
ao capricho das juntas alistadoras. 

Jà em 1847 dizia Guizot, discutindo uma 
lei de reforma eleitoral: « Quem são os 
eleitores ? Como se farão as eleições ? Eis o 
fim de toda a reforma eleitoral.» Não. O 
orador entende que antes destas duas ques
tões duas outras reclamam a attenção do 
legislador, isto é.quem alista. e como se alista. 
o eleitor. 

Não entrarét na enumeração e analyse 
dclS vícios e defeitos da lei eleitoral vi
gente, quanto ao alistamento ; dirá só
mente o que esttt na consciencia ela Camara 
o do paiz, isto é, quo era medida preliminar 
de qualquer reforma a decretação pr0via da 
annullação e ela insubsistencia para todos 
os effeitos do que actualmente existe com 
semelhante nome, e assim se fez. 

Logicamente estava, a Commissão obri · 
gada a eliminar as causas que haviam pro
duzido este simulacro de allst,•mento,de que 
debalde o orador procurou saiJer a realidade, 
rJcorrendo ás fontes mais autoriz::tdas para 
dar-lhe as informações precisas. 

Quem alista no regimen actual e qual o. 
processo de alistamento, quemalista no re
gimen da reforma e qual o novo processo de 
alistamento que ella estabelece-eis um con
Ú'onto que se impõe e que, feito, leal e fran
camente, como passa a fazer, habilitará a 
Camara a conhecer a mdical o profunda di:lfe
rença entre o que existe e o que o orado e pre
tende que passe a existir, os vicios de um o 
as vantag-ens de outro systema, os males 

A lei eleitora.! ê boa, repete-se. Seria, diz 
o orador, si do facto pudessem prevalecer os 
intuitos honestos e elevados dos seus autores. 
A verdade, porém, é que elles foram comple
tamente fraudados. 

De facto, lt Constiluição dispoz de modo 
peremptorio e terminante que os Estados se 
organizassem garantindo a autonomia dos 
municípios. 

Não traçou as normas ou os limites dessa 
autonomia., mas, por mais estreitos que elles 
fossem, jámais poderiam deixar o poder mu
nicipal, em um regimen que assenta na 
franca descentralização, ém situação inferior 
á que elle occupava no regimen do tutella e 
subordinação política e aelministrn,tiva de 
que vinha de sabir. 

Afigurou se, portanto, muito logica e legi
timamentJ aos fautores da lei eleitoral, que 
no município, autonomo o independen·te, en
contrarial'n um centeo de resistencia capaz 
de abrigar e garantir, contra as tendencias 
absorventes de poderes ou forças estranhas, 
a verdade do alistamento e a do processo elei
toral. Como foram illudidas as suas espe
ranças-a Camara o sabe. 

Votada a lei eleitoral, foi desde logo a 
preoccupação dos governos estaduaes o con
fisco da autonomia municipal, para se apos
sarem dos destinos elos pleitos oleitoraes, e, 
por meio de leis expressamente votadas com 
este intuito, o conseguiram, tornando os mu
nicípios meras entidades 11clmin.istrativas, 
completamente dependentes elo governador, 
em uns, e das assembléas, em outros Esta
dos. Por esta fórma r•uiu pela base o regi
meu tão bem architectado pela lei eleitoral. 
Em toda parte as camaras municipaes, na 
sua totalidade, do membro mais vota·1o ao 
supplen:te de um só voto, são simples instru
mentos eleitoraes doi govei'flantes, ein cujas 
mãos estão enfeixadas, sem possibilidade de 
respiro parct n,s opposições, totla a machina 
eleitoràl, desde o alistamento até a apura
ção. 

Domina a unanimitlade cega, absoluta, 
sem interstícios- nas juntas do alistameni;o, 
como nas mesas da eleição-o que quer dizer 
- a frn,ude, a clanrlestinidade, no eleitorado 
e nas urnas, aquello-sendo o que lhes apraz, 
aquellas- d:mdo o resultado que lhes con
vem. 
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A est.a situação oppressiva, asphyxianto 
cabo de direito a applicação da celebro 
sorites do conselheiro Nabuco, a quo hontem 
so referiu no seu discut•m o illus\ro Depu
ütdo pelo Rio Grande : o Governo faz as 
camaras municipalls; as camaras municipaes 
escolhem as juntas de alistamento c as mf sas 
cleit.oraes; as juntas fabricam o eleitoJ'ado; as 
mo:<as fabricam as actas e as actas elegem 
os Deputados do Governo ... 

Impuuha-sll, pois, como principid funda.' 
ment:J.l do qualquer reforma que não visasse, 
sob mentirost~ apparencia, manter o que 
existe, retüar do podm• municipal, por esta 
fól'ma escravizado c abastardado, q direito 
exclusivo de fazer o alistamento. 

0 SR. GA.LVÃO BAPTISTA- Mas o alista· 
mcnt'l tem recurso paea o juiz seccional 
e para o Supremo Tl'ibunal Federal. 

0 Srr. ANIZIO DE ABREU- A lei dá, de 
facto, os re~urJos a qu1 a,llude o illustre 
Deputado, ma,s na duplicidade de sua,s dis· 
posiçõ3s permitte que ellcs sejam burlados, 
e a quem se de1' ao tral.Jalho de requerer 
perante os juizes seccionaes a certidão do 
alisbmentos elE'itoraes e confrontai-os com 
o eleitoJ•ado que figura, quanto ao numero 
e quanto aos nomes, nas actas ou au· 
tlJentic<M ds eleições romettidas a es~a Ca
mara e nos seus aechi vos gt1ardadas - está 
reserva,da a mais dolorosa c pungente de
C3pção. 

0 SR. GALVÃO BAPTISTA- Eu fallo pelo 
municipio de Campos. Todos os annos dão· 
$C os recmsos e te nos tido qualificações 
C)mpletamente annulludas. 

0 SR. ANIZ!O DE ABREU-Falia bmbem, 
não em nome deste ou daquelle município, 
quo pót.le existir•, que existe, onde o alista· 
monto s:1ja umtt realidade, mas quo 
constaue uma excepção, que em vez de des
truir, confirma apenas a generalidade da 
S:Ja aill.rmação ; falia com a eloquencia es
magador.t do3 factos, com a existcncia de 
qualificações inunmeras denuncia,das de fal
sa.s, dG clandestinas, dest.1 tr·ibuna e de tal 
convencidas e por tal repudiadas pela Ca
mara, como facilmente vorifi.caní. quem 
recJrrer aos nossos ;lnnaes ou der busca nos 
arclüvos da nossa secretaria. 

O projectJ substitutivo da Commissão 
acreditou, portanto, que m•a medida que se 
impunha rc,irar o alistamento da compc
tencia exclusiva tlo poder municipal, que 
tão mal provara,, e o fez, confiando-o a uma 
juuta----não oriunda de um poder unico, 
passivel de ser mudada ou uestituida á von
tade dos dominadores do dia ou da. situação, 
mas til h a d -~ lei. tiranclo dclla a s tla 
e~ist~nçia, fixa, :pcrn1anente, c01nposta de 

elementos diversos, que mutuamente se neu· 
tralizam, S3 vigi<J.m, r e cJntrabalançam e se 
fiscalizam. 

Incontestavelmente uma ,junta em que se 
achem representatlos o Municipio, o Estado 
e a União, uma, junta composta do tres ele· 
mentos vindos de p:'ocedencias diversas-o 
juiz de direito, o pl'csidente do Governo Mu
nicipal e supplente do juiz seccional, offo
reccm garantias outros de independencia, 
imparcialidade e resistenc.a que ai.Jsoluk.
mentll falbn.vam ao poder municipal isolado, 
sem c0ntrasto, sem corroctivo ao seu arbí
trio, de um lado , . sem meio de reagir á 
coacção ou o despotismo do poder, de outro. 

No ent1·etan.to tem sido esta uma das 
partos mais combatid..a3 do projecto. 

Allega.-se quo poder collectivo é poder di· 
vitlitlo, é poder de responsabiliuade í'nigmen
tada, o ctue equivale a ausoncia de responsa. 
b!lidade e pretende-se que só um podel'-'uno
independente e, ao mesmo tempo, garantilo 
e de responsabilidade legal definida, como o 
Judicim•io, offercce a idoneidade precisl 
para desempenhélr tão ardua fuucção. 

Que se a entregue aos juizes de dieeito, 
que sejam estes os factor\õs e arbitras unicos 
e exclusivos. do alistamento eleitoral diz·se, 
e assegurada está sua verdade e a sua regu. 
laridade, e como prova do acerto de seme
lhante escolha invoca-se o exemplo da. lei 
Saraiva. 

O oradol' objectara, porém, que já. leu em 
Bentham quo juiz unico-é o juiz arbitra· 
rio ; quo pod.or exclusivo, a pratica o tem 
demonstrauo, é insensivelmente arrastado 
ao abuso, que poiel' sem contraste, sem 
freio, sem correctivo-tom em si a tenden
cia irresistivel para tornar se despotico, om· 
nipotent.e e discricionario. 

De mais, si o juiz isolado offerece toda,s 
as garantias de independencia e de imp;J.l'
cialidade, não sJ.be porque.as perderá como 
membro de um te1bunal col!ectivo, quando 
estes são e foram sempra instituídos como ó 
meio mais efficaz de corrigir e annul!ar os 
desvios, os erros e os attentados da sua acção 
isola.da. 

De mais, si a responsabilidade legal de 
juizes que teem de SOl' julgados po1• seus 
pares foi sempre entre nós nulla, uma burla, 
uma inisão, mesmo dea,nte dos at.tentados 
mais fhtgrantes o das prevaricações mais 
calvas, não vê como se pretentla invocai-a; 
em materia eleitorJ.l, como a garn.ntia, por 
si só sufficionte para seevir de fundamento 
á correcção da, sua conducta. 

O exemplo da lei Sara.iva e3te é cJntra
producente, mais d0 que isso, é a eonde
mnação formal do que atfirmam os que a in· 
yocai:n ~ · ' 
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A lei eleitoral vigente é obra, em gr<tnde diversidade de elementos na composição das 
parte,deste ominent; C8tadista, e elle, que no junt:.ts on dosp.ode1•es encarregados dafuncção 
rcgimenextincto não vacHlara em confiar aos importantíssima de proced.er ao ali~tamento 
juizes de direito tã9 ardua fnncÇlão, f11giu eleitoral. 
do deixal-a em suas mãos no regüuen repu- Entre nós só a lei Saraiva., que o nobre 
1Jlicl1no. Deputado pretQnde. galvan:izar, confere-o á 

!.<;' que o velho e experimentado homem autoridade unica do jui:;: d.e rUreito, mas 
do govel'llo ou reconheceu que anr:lara er- comn já acima demons:tl'OU, es.te mesmo esta
raclo. ou qu.e a m:.tgistratüra una da mo- dista não julgou ace'rt!!.do,. confia l-a, novêt 
narcJüa o.ffer.eci.a ou·tras condições de es- mente, dado o U.dveuto da Republica, á jui!.
tabiliciade e indepenàJnci.a que faltam ás tiça singula,r. 
magistraturas estaduaes feituras dos gover- Esgotado o,assum)?to quanto. a quem alida, 
nos c delles dependentes, sujeitas ás va- . é tempo de tratar do como se ltlHta, isto é, 
cil1:1çõ:JS e caprichos da politica. r do pro.cesso pelo qual se constitue o corpo 

E si este foi o movel da sua conducta, bem . eleitoral, ma teria complexa, difficil a maia 
jLts.tificado está, pois é s:.tbiUJo que, na contr,ov:e.rtida de quan~as se debateram no 
g,·,tncle rnaio.ria dos Estados, a maglstt~ainua seio da Commissão. 
organiza,da e reorganizada pelos go,vernos 0 prejecto elimina, veda., extingue os alls
estaduaos é entregue de preferencia a juizes tavneutos a arbítrio da junta ou por inter
partiilarios, v,chanilo-sa convertida em ver" mediados, por procurador ou por, conheci
daLleira mUlcia política. mento proprio., por meio. de requerimentos 

ÜLl por meio de reformas nas Constitui· co.m firmas ê\ssignadas, exigindo o co.mpare
ções, ou por suppressão de comarcas, ou pela cimento pessoal do a,Hstando perante a junta 
violencia mesmo, os Governos são livres - e a listadora e. de em presença desta escrever e 
da sua liberdade toem usado e a,busado de assignar 9 seu requerimento. 
po.r á margem ou 1nu'Gilizar os juizes que Mais. ainda: o proj.ecto extingue a multipli
llles offerecem embaraços ou que não pa,r- ciclacto de secções da a.Ji,tamen5o om um 
tilluun, jà não dizemos. das St~as idéas, mas mesmo municipio., quer que haja uma. só o 
dcts suas paixõe::l e. dos seus odios. que esta funccione na séde dos municípios. 

Desde que fosoem investidos do poder São medidas. rigorosas, diz,ss, mas o 
de alistn.r os governos, mais faci1mente do orador responde-mas são as uuicas efficazes, 
qn(l :íiztJram á autonomia municipal, acha- as unicas capazes de vedar o abuso, a immo · 
riam meios c fariam empenho em· eo.nfis.- raliJade, a fraude dos alistamentos. 
car lhes a independencia. Não lhe repugna o censo. pecuniario. En-

0 il:lustre Deputado por S. Paulo, cuja co.ni;ra,o na lettra, no espírito, na índole e 
n,usencia deplora, achou neste o ponto mais na natureza das instituições democrat.lcas. 
vulneravel do peojocto e so.hre elle amiudou A nossa Constituição ni'ío se inspirou tms 
iusistentemente os seus golpes, no bellissimo doutrinas do liberalismo exagerado elo Rons
dt~c]lrso c.om que iniciou oste debate, clle- S3au e seu.'l r;ectarios, não quiz o sufl'ragio 
gv,ndo mesm.o a di~er que a i~êa de uma universal, o l'egtmen do analpilahetismo ou 
juntct conectiva era uma idéa infeliz, que da mendicaucia. 
repug.navtt ao bolJl senso... · Para ser-se eleitor· oll:t exige que o intli-

0 oN.tlor podo lic.ença para oppol' fo1•mak vidLlO não seja analpllabeto, nem mendigo. 
contr:adita a tão. temcrario conceito.. o sa. Eruco CoE-Ho-Nem frttde. (Riso.) 

A rcléa do p1'0iJGcto em vez de repug-nrtt' ao · · .L •• " 

born ~cHso tem por si o consenso unFv:ersal. O SR. ÂNIZIO DE ABREu-Ora, si não ser 
Uma cousa que repugna ao bom senso analphn;beto tr·c;duz-se mt formula-saber ler 

universal é a que o irrita, o fere, o con- l'kesc1·ev:er, não. ser mendig.o. deve traduzir-se 
tr1acUz, ê aquillo que vae de 1mcontro á cor- na de viver por si:; do, seú trabalhp, de. uma 
rente geral do costume, que destô:1 do. usual P·1'ofissão hones.ta constatada :pelo pagamento 
c do commum, do ordinariamente aecei.to. e de um imposGo. Oertam&11te-si sabm' ler e 
praticado, ê, em summa o que constttue escre:ver é a condição. de não ser· aualphabeto., 
uma excentricidade, uma extravagancia, o pa.gamento dq hnposto. será a de não ser 
um exotismo. mendigo, e si dacruella ox.iga-se a prova, 

üca, o orado.r confessa, desa:liiancko contes- claro é q.uo, por iguaL, logica seria a exigen
t<wão, que deu-se ao trabalho. de percorrer ci<t da pr•o.Vét da. s·0gnnda. Dentro <lu. Consti
quee " Legislação eleitoral dos mais. cultos tituição., sttt.isfazenclo os seus intuitos estaria 
petizes da J<Juropu. e da America, queJ? a do o projecto si porvent}.lra o. besse. 
nosso pC\iZ, e uma só não encontrou que en- Repete que o que quiz o legisla.do.r consti
tregasse a uma. auturit.tade unica, o puder de tuinte, insp1rand:u.-se na con'eute das. idéas 
alistar, ao contrario, sempre enco.ntrou, pre- mais li.beraes,acceitas e praticadarJ nos paizes 
vMecendo sobre o dlt unidade, o principio da ou·ds mais vivo e mais intenso ê o empenha 
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pela validade do systema representativo, 
que o direito eleitoral fosse a resultante de 
duas condições-a aptidão intellectual e a 
independencia, o censo litterario-como o 
chamam alguns escriptores e o censo pe
cuniario, fugindo sabiamente ao exaggero 
theorico dos que têm o voto como um direito 
natural, absoluto, imprescripti vel e irrevo
gavel. que o homem tem como um attributo 
da sua individualidade, pelo simples facto de 
ser homem, como o dieeito á liberdade, á 
vida, á locomoção, á propriedade ..• 

reito adquirido, dos que, no regimen da lei 
actual, real ou nominalmente estão na sua 
posse, e mais do que isso,procuram evitar as 
delongas de discussões bysantinas de escolas
tica constitucional que a medida provocaria, 
quando a sua preoccupação era a celeridade 
da marcha da discussão e votação da re-
furma. · 

A escola a que se filiou a Constituição foi 
a contraria, foi a que vê no voto uma fun
cção política, um direito exercido pelo indi· 
viduo em nome da sociedade e em bem della, 
um direito social e não pessoal, collectivo e 
não individual, sujeito a condições e depen
dencias que cada povo regula a sua vontade, 
sob as fôrmas mais variadas, amplo aqui, 
restricto acolá, de accordo com o momento 
historico e politico, com as circumohncias, 
a natureza das instituições, o grâo de des
envolvimento moral e material de cada 
povo; foi a escola ingleza, a escola que vê no 
eleitor uma força activa e consciente, agindo 
sob a dupla influencia do interesse e da capa
cidade, o interesse se traduzindo no paga"'
mento do imposto e baseando-se no prin
cipio de que quem quer que não concorre 
prtra. a despeza publica, não tem o di.reito de 
legislar sobre ella, e 1~ capacidade traduzida 
na condição de saber ler e escrever, dedu
zindo-se do p~·incipio de quo não pôde com
prehender e decidir dos negocios publicos 
11 uem é inapto pela sua cegueira para discer
nir e curar dos seus proprios interesses. 

No nosso paiz, dada a dispersão da popu 
lação, a deficiencia e a mingua de instrucção, 
dado o predomínio do analphabetismo, êm 
um gráo de causar ·espanto e de nos fazer 
corar, a simples condição de sa bel' ler e 
esm•ever vale pelo processo da mais rigorosa 
selecção quer da capacidade litteraria, quer 
da pecuniaria e da independencia, vale, por 
si só, pelo censo mais elevado, pela maio1• 
restricção ao alargamento do direito do suf. 
fragio, reduzindo-o ás suas justas e reaes 
proporções ... 

Para isso, porém, é preciso, é indist1en· 
savel que a verificação desta condição sJj<t 
uma rettlidade, seja o que deve ser e não o 
que tem sido-uma burla, uma irrisão, uma 
ironia-é preciso que a prova de saber ler e 
escrever seja não sómente a formalidade do 
indivíduo não ferrar o seu nome ... 

Emanam, pois, da natureza mesma e do 
fim do voto as duas exigencias a que alludi
mos como constitutivas da capacidade elei
toral-o ubcernimento e a independencia-o 
pl'imelro p11ra comprehender o alcance do 
d.ireito que lhe ê confiado e o modo util e 
digno de exercei o; a segunda, para que o 
possa. desempenhar por si, de accordo com a. 
smt consciencia e a sua vontade. 

Podia, portanto, o orador estabelecer a 
necessidade ou a prova de ambas as condições 
para a acquisição da capacidade eleitoral e 
eonfessa que teve tentações de fazel·o, tal a 
enormidade do abuso que se tem feito da 
generalização do direito do voto, com abso
luto menos preço da .Constituição. 

Recuou, porém, é de accôrdo com a opi· 
nião de notaveis publicü;tas-achou bastante 
e sufficiente exigir a simples condição de 
saber ler e escrever, pois de ordinario a in· 
dependencia acha-se ligada ao desenvolvi
mento intellectual. 

0 SR. ABDON BAP'riSTA-Desenhar ..• 
0 SR. ANIZIO DE ABREU- ... desenhar auto· 

maticamente, sem sciencia nem consciencia, 
como quem executtt uma operação meca
nica, os caracteres do seu nome, mas o que 
querem todos os publicistas-isto é- ter 
aptidão para pensar, comprehendur e expri
mir o seu pensamento por meio da palavra 
e da escripta, ser apto para acompanhar por 
si a marcha dos negocias publicos, discernir 
os seus direitos e deveres e bem saber cum
prir estes e pugnar por aquelles. Da mesma 
fórma assim será não ser mendigo tambem, 
não sómente viver esmolando a caridade pu· 
blica, não ter tecto, não ter abrigo, I\ãO 
ter pousada, mas alguma cousa mai~ -será· 
não possuir uma profissão fixa, honesta e 
conhecida, não viver do trabalho proprio,. 
não ser um factor da riqueza publica., não 
cooperar utilmente no seio da communhão, 
vegetando, ao contrario, parasitariamente, 
dependente de outros, escravo da necessi
dade e o o cio ... 

Temeu que, além de dispensavel, a condi· 
çau do censo pecunitLrio viesse irrlttLl' os me
lindres democtatico;;,do;,; que u teem como di-

O orador declarou que, de accordo com in· 
numeros publicistas, bastava-lhe a condição 
de saber ler e escrever, porque esta envolvia 
ou tornava inutil, uma vez realmente veri· 
ficada e comp1•ovada, a do censo pecunia.rio. 
A Camara o dispensará de ler a opinião de 
taes publicistas1 que são todos os mais libe· 
raos, mesmo entre os mais extremados ami
gos da gener1l.lização do snffragio ••• 

Bastar·llte-ha menciomtr o de um......,tant~~· 
vezes citu.Lto nesta discussão. H,efere-i.le a Ta-



APPENDICE 83 

vares Bastos. No regimen da Constituição 
do Imperio, que estabelecia como medida de 
capacidade o censo pecuniario de prefe· 
rencia ao litterario, não fazendo questão da 
condição de saber ler e escrever, elle dizia: 

«Aqui,como em qualquer parte do mundo; 
não se poderá commetter erro mais funesGo 
do que entregar a sociedade ao domínio ex
clusivo e tyrannico de uma só classe, a plu
tocracia, a menos nobre e mais constitu
cional. 

A Constituição não cogitou d'.l. exclusão 
dos analphabetos, mas é essencial, é da na.· 
tureza das cousas. 

E' impossível que bem exerça os direitos e 
desempenhe os deveres de eleitor o que não 
sabe ler e escrever. Uma das garantias do 
processo eleitoral é, por exemplo, que o elei
tor escre1Ja o seu nome no 1·o~ da chamada. 
Por outl•o lado, seja embora o suffragio mui 
generalizado, b1sta. esta restricção para ex
cluir dos comícios o capanga, o capoeira, o 
vagabundo, em ge1•al o analphabeto.» 

A simples condição de s::tber ler e es(lrever, 
medida mais efficaz do que o senso para 
apurar a capacidade eleitoral, para restrin
gir o suffragio o afastar das u:·nas os in
capazes e dependentes, a efficacia da alludida 
condicção do eleitor assignar, elle proprio, 
seu nome, todo quanto se contem na citação 
que vem de ler, eis o que o orador acab'.l. de 
affirmar. 

Mas, repete, sob o regimen da Constitui· 
ção republicana, mais rigorosa que a mo
narcRica quanto á capacidade eleitoral, pois 
que, ao contrario desta, torna-a dependente 
do duplo senso litterario e pecuniario, o 
orador,· para que a condição de S<Lber ler e 
escrever produza os seus fins, subordina-a a 
outra condição, sem a qual ella continuará a 
ser o instrumento da· fraude, da fabricação e 
do fabrico élandestino de alistamentos phan
tasticos, de ser uma garantia no papel, pu· 
ramente nominal, irrisoria. 

Tornar a idoneidade eleitoral a immediata, 
a forçosa resultante de um facto de authen
ticidade material indisputavel e incontro
versa, directa, pessoal, sem intermediarias, 
insusceptivel de apreciações litigiosas, um 
fa~to que tivess3 em si mesmo a sua prova ou 
que a constituísse por si só, uma. prova que 
adherisse de tal fórma ao seu processo, que 
com elle se confundisse, constituindo o direi
tu mesmo-eis o que quiz o prujecto exigindo 
do alistando que escreva e que assigne, elle 
mesmo e elle só, par ante a mesa alistadora, 
1. sua petição. 
E~te o meio unico e ao mesmo tempo o 

nais racil para se obter a verda,de do alista
nento. 

0 SR. GALVÃOBAPTISTA-H<t de ser muito 
difficil obtel-o por esta fórma. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Será, mas o ora
dor declara que não cogitou de simplificar o 
processo de alísta,mento, mas, ao contrario, 
de cereal-o de garantias rigorosas contra a 
fraude. 

O regimen da facilidade deu os funestos 
resultados que todos sentimos para que ainda 
possamos ter duvida~ e vacillações no em
prego das medidas mais severas. 

Diz-se, porém, que esta disposição do pro
jecto é inexequivel, é tyrannica, equivale á 
exclusão previa da grande massa dos ca
pazes, dos homens da lavoura e dos campos, 
que sendo os m1is independentes e idoneos, 
não se prestarão a cumpril-a, preferindo não 
alistar-se. 

E' uma exigencia que sobre ser inutil lhes 
acarretará o abandon~' dos seus interesses, 
obrigando-os a grandes dispendios e ve
xames. 

O orador acredita que são exageros de um 
injustificavel pessimismo taes temores e que 
fazem injurias ao caracter do nosso povo 
os que po-:- esta fôrma advogam os seus in
teresses, considerando por amor delle:;, 
inexequivel e como tal condemnando esta 
parte do prQjecto. 

O SR. JoÃo LUIZ -- Inexequivel, não; ella. 
difficulta o exercício do direi to do voto, acho 
que não devemos fazel-o. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Nem é inOXC• 
quivel, nem ditficult<t o diré>ito do voto-, 
garante-o, restitue-lhe o prestigio, o valor e 
a seeiedale que lhe faltam. Estranha que se 
tenlla tão pouca cJnfiança. no e.;;pirito civico 
do nossJ povo e que se o cJnsidere tão 
egoísta e tão inaapaz de comprehender o al
cance e a. importancia do importante direito 
de intervir directa e efflca.zmente pelo voto 
na marcha dos negocias publicas. 

As suas tradições protestam contra esta 
allegação, que se levanta á guiza de defeza 
de seus direitos, mas a cuja sombra se tem 
consumado o sacrificio e desprestigio das 
mesmas. 

Factos e não palavras. 
O orador· deu-se ao insano trabalho de 

procurar os dados que passa a ler e cuja. 
simples divulgação o dispensará de longos e 
fastidiosos commentarios. Em sua simples 
nudez estes algarismos dizem tudo. 

A parochia era a unidade eleitoral basica e 
primaria da monarchia para os alistamentos, 
para o. pr·ocesso da votação. O orador veri
ficou que existiam ao tempo em que vigo
rava o regimen indirecto, l ,333. O municipio 
é a unidade eleitoral primaria da Republic::~, 
e em todos os Estados existem l.Q87, 
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O orador procurou debalde nos archivos das o seu nome servir.á apenas para figurai' nas 
repartições publicas, onde a devia encontrar, eleições clandestinas e falsas. A distancia a 
a cifra do alistamento geral da Republiea. vence1', o sacrificio a fazer no caso do alista.. 

Assim teve ile fe~zer o seu calculo para menta como no de exercício do direito de 
o\üer a alludida cifra, ao menos, o mais voto são os mesmos e &e servem ]Jara, 
àpproximadarnente pussivel da cmictidão, to- justifica\' a au~enci~ e abstenção em um, 
manüo por base a somma de eleitores p(:llo logicamente servlrã.o para justifical~os 110 
numero de votos apurado!! na ultima el@ição outro, o que conduz a este resultado -
prestdencial, completado com o coefüciente alistamentos viciados, incompletos, falsos 
médio do comparecimento nos doze prin- para servirem á factura de eleições cla,ud:es
cipaes paizes da Europa. Sendo a cifra do tinas. o proceSlO de alistamentos tal como 
eleitorado que votou na eleição presidencial existe e como se quer manter, si é differente 
de 658.602 e o coefficiente médio alludido dO antigo, burlado como tem sido e con,ti-
35 % ou 240.510, temos espalhado em todo o nuará, a. ser pelo arbitl'io dqsjunta,s actua(ls, 
p:.tizum corpo (ll<;litoral de 899.112 elei.to.refo. fica, em essencia, reduzido ao :n:.wsmo qu 
· O eleitorado da monarchia :.to tempo, CI)l pei0r. . 
cpn existi:.tm 1.333 parochias era de Os eleitores eram qualificados antigan:wnt~ 
1.11:; l.659. Temos, pois, para cada muni.ci- por comm:lssões, independentemente d.e r.(l,· 
pio, t'25 eleitores e para cada parochia- querimeu~o&, diz o nobre napLlttq,d:o,._ 
tin.l,tG.mos 779 votantes, exceden~o apenas de Pois ha qü.em negue que esta mdgencta qo, 
4G o úumero de eleitores de cada municipio requerimento do alistando no regüneu actu,a~ 
solJre o de votantes das antigas parochias. é uma verdadmra burla, clesacotn:P.auhll.t:l;ª, 

Como é que na monarcllia 779 votantes como se pretende que cnntinue, da condiçãC! 
podiam exercer o seu direito de voto nas de ser feita e assignada. perante a juuta a pu· 
respeetivas parochias e hoje 825 eleitores radora, meio unico e e!;Ii.ea~ de prova,r ~ um 
não o pódem na séde dos seus mtmicipios~ tempo o com a maxima f(l,cUic1ade, ~ identi-

Corno allegar-se hoje a distancia como dade do individuo e a condição de sa,bel' ler 
obs~aculo in venci vel ao comparecimento na é escrevei• ? Pois lià quem negue-que a ex
séde do município quando não se a invocou igenqia de requerim.ento nO regil)l(ln actual, 
jámais como impossibilidade a tal no regi- permitte a falsificação destes, o seu fabrico 
men das parochias? por estranhos, e, portanto, a inclusão de 

o SR. JuLIO SANTOS-O distincto ·orador meros nomes de indivíduos que não existem, 
não póde comparar 0 systema do projecto de eleitores puramente nominaes, de J?hos
com osy:3tema an~igo, no qual eram quali.- phoros, de invisíveis~. 
ficados os eleitores por commissões, indepen- Não l ningu(lm o contestará. O orado1~ vae 
temente de requerimentos; qualificavam-se apontar a razão do mal, do pmigo., da in.e.xc;~
centenas 0 no dia da eleição, os cabalistas quibilidade do processo estabelecido p~la COlD.· 
precisavam fazer esforços cxtraordinarios mi.ssD.o para, pôr tel'lll,O a tão d()grada,nt\3 es .. 
para trazcl-os ás urnas, custando isso muito tado de causas, vo.e tocar o ponto m~is · can
dinhei.ro. ceroso. desta cl)aga repugnante, que, se c:lla,rna 

com 0 systema do projecto nem em 20 o a,listamento, rnercê d.aE! prop:r:ias pa,1avr<~,~ 
annos estará toda a população que souber do illustre Deputado pelo Rio de J.t\neiro. 
ler e escrever em cada muni.ci.pio... No regimen antigo, dis~e o nqbre f!.epu· 

tall,o, q ualificCt.-:arn-se qcntenas de eleit()r(')s,e, 
O SR. ANrzro DE ABREu-Que abundante no dia da eleição. os cq,balist;:ts precisavan:L 

lnz vem derramar o apctr~o do eminenGe fazer esforços e.Jl:traordinarios para trazéicos 
representante pelo .Rio d.e J<:l.neiro sob1·c o ás urnas, custando isso muito (l.inheiro.. Eis 
as,mmpto c em bem do regimen de alista:.. o ma:l: no regirn,en actua,l, como J:iO antigo, 
menta firmado no projecto. o orador já o demonstrou, o críterio Jilar~ a 

O argumento não colhe, a distancia que o q-qalifica_çãq · é o arbitr~o' d.as junt.as, qtl() a 
eleitor tem a vencer para vir exercer o di- discriç~o, fazem ({desfazem os a~lsta1)1ei1tos 
reito de voto, como para fazer a prova da qua,lifieando á vontade, já n~:O centep.a~, 
sua capacid:.tde é a mesma, como é o mesmo mas milhares () :milhares de · elêitore.s.;.; no 
o trabalho em um e outro caso. O alistando pape,l. 
que para adquirir o seu tHulo de eleitor nãu A differença, porém, está em que naquel· 
pode fazer o sacrificio de cumprir a exigon- les tempos os senhores caba.lis~a-s tin:llall1 
cia de comparecer ct sécle do municipio noção bem diversa da dos seuho1•es cabalistas 
para requerer pessoalmente o seu a.lis actu\es: · ' '' · · · 
tamento, invoca.ndo a distanci:.t, este, jama1s Elles entendiam que de par co:rn o presti
virft exercer pessocilmente o direito do voto gio, a vaw.agem e as honras. que, a política 
na mesma sédo do municipio e uma vez lhos dava, impunha-lhes tambem onua, tl'a
qualificado pelo processo fa,cil da lei actual,balhos e sacrificios ; hoje os senhores caba-
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listas querem os proventos e as honras, os 
lucros e a satisfação das suas vaidades, mas 
tudo isso sem tralJalhos, sem sacrificios, sem 
dispendios. 

Alistamento e eleição-tudo se póJ.e fazer 
sem dMpeza-de graça. 

Tem·se a Camara Municipal, nomeiam-se as 
commissões de alistamento ; para o funccio
namento destas; basta pena, papel e tintlt, a 
mesma Camara. os fornece e à farta, pois 
que o dinheiro é dos contribuintes, e ... está 
tudo acabado. Ora, fazer o que o projecto 
faz, exigindo a pt·csença do alistando para 
qualiflcár,se na sédedo município, é acabar 
com esté maravilhoso 1•egimen da gratuida
de eleitoral, é obrigar a viagens, a canceiras, 
a dispendios, é obrig~n· os senhores c a balis
tas a incommod:os e o nus, a preoccuparem-se 
com individuas reaes, p<-ssoas de carne e 
osso, quan ;o estavam· acostumados a Hda1· 
sómente com os nomes e os numeros, é üma · 
retrogradação voltar au systema antigo, é 
obrigai-os a fazer aquillo que faziam os senho
res cabalistas de otttr'ora. - Eleições que 
custam muito dinheiro, quando já se achou 
o methodo de fazél-as sem gastar nada! 

E ê por isso que o illustre Deputado, cohe
rente e sincero COIUO serbpre, cónclue, fa
zendo a nffirmâÇãq de que «coril o systema do 
projectó nem em 20 "annos estará qüaliflcadà 
toda a população qúe soüher ler e escrever 
em cada IQ.unicipio. ~. 

Não o permítte a clespezl1 que isto accar
reta. A efficacia do processo . estabelecido 
pelo projecto como i:lieió único de verificaçf"tü 
exacta dá condição de saber ler eportalito, 
de alistamento os . cap<tzes, como meio 
unico de elü:ninar o fábi·ico de eleitores i:to
miilaes ... 

0 SR. JOÃO LUIZ- Uhico, nego, 
O SR. ÂNizro b'E ABREU -'0 Ültistr'e DepU

tado que() contesta está na obrigação de in
dicàr oútro :qúe o substitua óü qUé Ih'e seja 
igual, no sentido de assegttrar a realidade do 
alistat'nento. 

O SR. JoÃo LiJrz ALVES dá tmi. aparte. 
O SR. ANrzro IíE ABREu-Não ha como 

fugir á evidencia dos factos. 
O re~inieh _do, alistaiuento por procuração, 

poi· conhecimento proprio, por arbítrio das 
mesàs, mediante fin'nas i·econheCidas por ta
belliães ou s0rventuarios. de igual natureza 
-é o quê eiiste e qúe deu ó resriltaclo que 
&o dos conhecemos. Pretender reformar a 
lei, acabar coi'n a fraude que ella permittia, 
mantendo os mesmos processos-é incom
prehensivel. Tudo que não for isso é uma 
-qnrla ... 

O Su. JoÃo Lmz ALvEs-Não apoiado. 

O SR. Amzro DE ABREU- ... e, creiam os 
que combatem o projecto, acoima,ndo-o de 
tyrannico e inexequivel, sem poder negar 
a sua efficacia, subordinando esta a suppostas 
difficuldacles do caracter local, estão pre
stando o maior elos desservigos á RepulJlica ... 

o sn. JoÃo LUIZ ALVES-Não apoiado. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU-Hoje,mais do que 

sob o domínio da legisllcção do Imporia que 
na eleição ele dons grãos, consagrava o suf
fragio quasi univessal. .. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-Ha 10 annos. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-· ... ninguom ne
gará que o alistamento, contra '" Constitui
ção republicana que o não quiz da mesma 
fórma, o temos em condições muito peiores 
quanto á quantidade e quanto <\. qualidade ... 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES-Não úcguoi OS 
vícios do alistaii:rerito actual. 

0 SR. ANIZlO DE ABREU-Mas ... 
O SR. JoÃO LUiz ALVES-Um terço do'olei

torád.o pôcle sé dizer que é phantastico. 
0 SR. ANIZIO DE AnREU-... si assim é, 

pergunto: como cruzar aos braços o porqu 
combater a medida radic l, mas decisiva do 
projecto ~ 

O SR. JOÃo LUiz ALv:Es-E' porque é peric 
gosa. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Desconhece este 
perigo a não ser pa1·a a existencia da fraude 
c peclc que se lhe indique o processo que o 
hão é. 

O Sa. JoÃo Lurz ALVES-Está no pl'ojecto 
apresentado pelo nobre Deputado o Sr. Calo
geras, em nóme de muitos Deputados da ban
caúa: a presença do alistando, mas . no caso 
ele clênuncia dií. fntude do requeriniento. 

0 SR. ENJ~AS MARTINS- Isto vac gerar 
mais fraudes. 

O SR. ANrzro DE ABREU · aproveita·sé .da 
i'eferencia do nobrede Deputado por Minas 
ao sl\bstitutivo do Sr. Calogeràs, qüe eiu 
tudo lh"é é favoravel. 

Este illustre representante tem, como o 
oradol', a firme convicção da absoluta neces
sidade de extinguir a fraude nos alista
mentos,. e, como o orador, vê no compareci
mento do alistando perante a junta quali
flcadora o meio mais seguro de consoguil-o. 
Tanto assim, que ellc o considera a prova 
provada, completa, decisiva, contra a de
nuncia de analpllabetismo elo alistando. Si não 
a admitte como o projecto, como a exigencia 
primeira e unica para o alisLamento, isto 
revela sómente a tortura de um espírito 
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honesto e profundamente convicto da. ver- a prova que só mediante provocação ulte· 
dade, mas obrigado a transigit• com esta rior admitte como insusceptivel de duvida. 
allegada impassibilidade do compare~imento, Sempre ouviu dizer que a missão do legis
devido á grandeza das distancias a ven~er, laclor é antes prevenir elo que punir. 
que, mais do que em qualquer outro Estado, Ora, o substitutivo faz justamente o con
nos de Minas e Goyaz se afigura verosimil. tl'ario: estimula os processos, fomenta as de-

Que o projecto da Commissão feriu certo e mai:l, crea a necessidade dellas, e depois, 
feriu fundo no amago da questão-é in~on- certo do mal que vae produzi!•, procura 
testavel ; basta dizer que, como elle, o subs- evit:tl-o á custa de outros processos, de ou
titutivo dos nob1•es Deputados tem a factura tras demmcias, e do irrisorio phantasma de 
do requerimentopelo proprio alistando como penalidades severas e graves contt·a os de-
a prova por excellencit:t, final e conclusiva nunciantes. · 
da sua capacidade. Os que combabm esta medida e defen-

Em termos clal·os: o projecto da .. Com- dmn comtanto zelo o direito des~as suppostas 
missão quer que esta prova a faça o alis- massas que vão ficar privadas de exercei-o 
tando preliminarrnento,e lle mesmo, perante pela impossibilidade do a(lquirirem o titulo 
a junta; o projecto dos nob1•es Dopuhclos quo par<t isso as tem ·lle habilitar, esque
admitte que elle requeira o alistamento, in- cem-se de que, si a primeira molesLia. do 
dependente do_ comparecimento, em petição nosso orgimismo politico é a abstenção, esta 
por si assignada, com a firma reconhecida e não vc:11 do caracter do povo, m~ts da falta 
remettida á junta, mas exige tambem, no de confiançn nos alistamentos, na certeza da 
caso de ser denunciada de falsa a petição ou inutilid<1de do esforço para exercer o direito 
de analphabeto o peticionario, corno a prova do voto porque nas retortctS do eacriltinio 
unica e decisiva, capaz de deatruir a de- secreto ou elle desapparece ou elle se trans
nuncia, justamente aquella que o substituti- forma ao. poder magico dos donos da urna 
v o exige como a inicial do processo de alis- ou dos fctbricadores de actas. 
tamento. Esquecem-se os defensores deste direito 

Aquillo que o .projecto quer que se faça que estão sendo os advogados de um direito 
em começo, espontaneamente, quer o substi- que não existe, incerto, procario, de uma 
tutivo que se faça no fim, por obrigação, sombra, de uma mentira, de um direito no
isto é, prefere a linha curva <:i. linha recta, minai, sem eiiiciencia, ineficaz, pois já che
a delonga á chicana, o complicado ao sim· gámos á perfeição do fazer-se eleições sem 
ples, facil e rapido. !mesas, sem alistamento, sem vob.ntes e sem 

Porque a verdade, o quem conhece os ha- eleitores, pois a tanto equivale o existir nos 
bitos e vicies da política local não o porá I a.rchivos da Camara, duplicata e até triplica
em duvida, é que a admittir a denuncia e a ta de supostos eleições feitas na mesma occa
exigencia do comparecimento do alistando sião, nos m:;smos logares, com as mesmas 
como meio unico de desfazel-o, não haverá mesas, com os mesmos eleitores, divergindo 
nas localidades quem, .com ou sem razão, sómente quanto ao nome dos candidatos vo
para provar a fraude real ou simplesmente tados e a lettra do umtJ.s e outr·as. 
para obrigar o advemario a de,;pozas e ve- Com o que existe actualmente é que se dá 
xames, por conviccão ou por vingança, odio a suppressão ou a annullação, de facto, dos 
ou intuito meramente politico, não use diraitosque tanto lhes merecrnn e combatendo 
deste recurso, vindo afinal esta prova quo a condição exigida pelo projecto, uoica, não 
o projecto deslocou do começo para o fim do se cansará de repetir, impossível de ser mys
alistamento, a ssr a cornmum, obrigatoria e ti.ficada, unica que assegura com a identi-:' 
a unica. dado do eleitor, a existencia da sua capaci-

Em vez de facilitar o alistamento o substi- dado, mais do que isso, a sua propria existen
t.utivo, portanto, torna-o mais difficil, mais cia individual; os nobres Deputados queram 
prolongado, com a aggravante de ir ser um a continuação do que existe ou pelo menos 
motivo de effervescencia de odios, de lutas e tornam possível a sua pe~·manencia, e o que 
de intrigas, de perseguições, vinganças e existe o o que hoje temos é um caricato 
perturbações na política local. suffragio nniver3al ou melhor-é a negação 

O SR. JoÃo LUiz ALvEs-Não apoiado. Ha de todo suffragio. · 
penalidade grave para o denunciante falso. Si ainda mesmo, com off"nsa á Constituição 
O denunciado incommodado ha de promover que o prohibiu, pudessemos ter o suffragio 
o processo. universal ! Sim, que. ha alguma cousa peior 

O SR. ANrzro DE ABREu-E' justamente o do que ter o suffragio dos analphabetos, dos 
que está affirmado, mas esta necBssidade de incapazes ou mesmo não ter suffragio de 
processo e a possibilidade da. denuncia que a especie alguma-é ter o suffragio dos invi
determina nãoexistiriam si o substitutivo siveis ou impalpaveis, dos pho:ilphoros, dos 
houvesse acceito como inicial do alistamento zeros, dos nadas, deste universo de cifras 
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que tem o valor, a realidade, o prestimo, a não podem ter, não difficulta a sua obtenção • 
efficiencia, que lhes da o arbítrio, a phan· impõe á sua conquista condição que o asse· 
tasia, o calculo, o interesse ou a falta de es- gura, garante e nobilita, veda que os inca
crupulos dos manipuladores de cópias-au- pazes aos capazes se nivellem ou se equipa
thenticas de actas de eleições imaginarias, é rem no goso de um direito que sô aos ui
ter o suffragio desse eleitorado phantasti\Jo, timos pertence. (Apoiados.) 

1irreal, intangível, que ninguem sabe onde O direito, dirá o orador aos que querem o 
existe e onde vota, cuja cifra numerica sobe do voto sem trabalhos e sem sacrificios, é 
am uma vertigi11osa carreira, sem ninguem inseparavel dos seus onus e dos seus encar, 
~aber como, nem porque, cuja existencia e gos, um não ha que não os tenha. Tem-nos 
cujo total debalde procurou o orador en- o direito de voto, e quem o quer sem os 
contrar. mesmos- isto é, sem os encargos e sacrifi. 

Não! A condição de saber ler e escrever cios-ou o despreza, esquece e amesquinha 
garantida com a exigencia da presença do para não soffrel-os, prova que é indigno de 
alistando na séde do município da secção possuil-o ou que não está em condições de 
unica de alistamento e a de pessoalmente exercei-o, que não lhe comprehende o al
e perante ella., elle proprio escrever e assi· cance, a importancia e o valor. 
gnar o seu requerimento-é uma providencia Si consegui!• possuil-o, delle Í<1P<t sempre, 
substancial da reforma. não o emprego ou o uso intelligente, !lO· 

Além da9 vantagens já assignaladas, ella é nesto e consciente que deve dar-lhe, mas o 
profundamente moralizadora, eleva, digni· terá ou como um direito inerte, ou como um 
tica e valoriza o titulo de eleitor,· que deixa instrumento da fraude. 
de ser uma dadiva da fraude ou um favor do Quem não for capaz parn. obtQr o titulo 
~apricho e do arbítrio das juntas e passa a ser de eleitor do sccrificio de satisfazer á sim
J.ma conquista da capacidade comprovada do pies condição exigida pelo projecto, jámais, 
alistando, sobre fomentar os estímulos, a in- Obtendo-o, por outra fórm:t, pelo processo 
strucção e a independencia. (Apoiados.) fa.cil dos intermediarias e proeuradores, 

comparecerá ás urnas; o seu titulo perma
Mas restringe e difficulta, impossibilita o necerá em poder de quem 0 alistou 0 a este 

alisbmento de uma grande massa de capazes, fica 0 direito de dar-lhe 0 emprego que lhe 
clamam os que a combatem. aprouver, será utilizado pelo phosphoro. 

Não: veda a mystificação da condição de Elle votará como alistou-se, ausente; terá 
saber ler e escrever, re.stringe o campo da pelo exercício do direito de voto o mesmo 
exploração e da fl'aude,re8tringlndo o eleito- apreço que pela obtenção do titulo que lh'o 
rado ás suas proporções exactas, áquillo que conferiu- nenhum. 
slle deve ser quanto ao numero e quanto á Será um eterno invisível nas urnas, mas o 
~apacidade, não tira o direito a nínguem, seu nome jamais deixará de figurar nas actas 
evit<1 que continuem m1 pos~e delle os que o falsas. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 28 DE AGOSTO D'E 1903 

(Vide pagina 478 do 4° voi11me) 

O Sr. Anizio de Abreu--Antes 
de reatar o fio das considerações que hontem 
encetara em defesa ao projecto de reforma 
'eleitoral, a Cttmara lhe permittirá que faça 
um protesto e o Sr. Presidente que lhe di
rija um pedido. O protes~o é contra a publi· 
cação que, á guiza de resumo do seu discurso 
hoje vem estampada no Diado do Congresso ; 
o pedido é para que o Sr. Presidente, menos 
em attenção aos creditos do orador do que 
aos da Camara, á sua dignidade e ao seu 

decoro, faça eliminar dos Annaes, evitando 
que nelle> figure, semelhante documento. 

Não é resumo de discurso ou de cousa 
alguma a publicação a que se refere, mas 
um conjuncto de phrases soltas sem ligação, 
sem nexo, sem sentido, um verdadeiro amon
toado de extravagancias e disparates. 

Feito o protesto e o pedido, pasga a tratar 
do assumpto. 

Quando hontem foi interrompido ultimava 
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as considerações justifrcativars da prova de 
saber ler e escrever. 

Antes havia larga, e rninuciosámente ex
plicado e defendido o projecto ql1anto ao 
processo do alistamento radicalmunte di
verso do actual, forít'e principal da degi.'ada
çiio politictt a que temos chegado. 

Assim, demonstrartt n.s vantagens da con
éontração do trabà.lho de alistàmento em 
uma SÓ secção, na. séde do municipio, unico 
meio de permittir a fiscalização e a publi
cidwde, banidas no regimen actual de secçõés 
multiplas e esparsas ; dá, composição das 
juntas alistadoras d'e elenientós diversós
fecleml, estadual e municipal- elementos 
quo mutuamente se fiscalizam, se neutra
lizam e se contrablllançam, 

O Sa. JuLIO SANTos - Tiráclos elos par
tidos, sem o que, Mo ha fiscalização. 

O SR. ANizro rm Ammu-Não foi este, 
confessa, o seu pensamento e acredita tam
hom não ser o pensamonto elas legislaÇões 
eleitoraes que acloptám o regimen do pro
jecto. 

Ao contrario do qua qúer o nobre Depu
tado, o seu pensamento foi, tanto quanto 
possível, compondo as juntas ele elementos 
cliversos, emrmél.llos de poderes diversos, não 
só evit:u>,como no rcgimen actual, que um sô 
t~s monopoliza,sse, como .filzel-as indepen
dentes á influencia pel'niciosa dos governos 
e das facções, pois quo partidos propriamente 
l!<ão os temos. 

Demonstrar:1 ainda o orador, na ultima 
parte do seu discurso de hontem, tt necessi
tl'"de iuilluclivel do comparecimento do pro
prio alistando perante '' juu Ltc alistado r a 
pn.ra ahi fazer e assignar o seu requel'l
mento, como condição a mais segura de 
útzer-se, a um tempo, a prova ela. capacidade 
e d<t identidade pessoal elo pretendente ao 
titulo de eleitor. 

Antes ele encetar novcc ordem de conside
rações sobre otül'os puntO:J elo projBcto, tem 
necessidn.rle de volt:1e a <1lguns dos quo hon
tom cx'"minou. 

Entre estos avulta. o que organiza. as jun
tas com elementos diversos , em opposição à 
doutrina que as prefere entregues a um só 
-seja o judiciario, sejct o rnunicipal, seja o 
fedem\, como n.qui r,e sustentoú. Declarou, 
combatendo <t alfirmatlvn. em contrario do 
illustre Deputn.do por S. Paulo, que este1va 
comsigo, isto é, com a doutrina do projecto, 
a unanimidade d<1 legislação estrangeira 
quanto ao systemo. ele alistmmmto. 

Ao systemJ. do projecto que consagra a. 
compo8ição mixta das junta.:J alistadoras, de
clarando-o repugnante ao bom senso uui
vel'sal, oppoz o illustre Deputado o do traba-

lho do alistamento confiado a uma entídade 
unica-a autoridade judlciaria. 

Pois bem. Em obra recente, publicada em 
S. Paulo, e, justamente combatendo esta 
parte da lei eleltm·al dn.q_uelle Estado, que 
o nobre Deputado pretende enxe1'tar nà re· 
forma, arll.rlna e comprová o seu il1ittStl't3 
Mitor a verdáicle 'da nossa a/ffil'tl:lativa. 

Depois dê pas$ar em revista, expondo-os 
clara e concisamente, os r'égimens 'de alista
mento eleitoral da França, ela B'algica, da 
Italía, ela Hespanha, da Inglaterra, da Hun:. 
grh é da Grecia, formúla a seguinte con
clusão: «A snccinta resenha que temos feito 
do:;; princípios em voga em. di versos paizcs 
europeus mostra SGr a regra confiar o pro~ 
paro, a revisão do alistamento, a commissões 
co1Iipostas de cloua oú mais funccionn.rios, e 
n:lo apenas a uma só a.utoridade>>. 

De facto. Verifica-se do estudo alludido 
que collaboram no processo ele alistameilto 
eleitoral destes pabms, sô ou crh conjuncto, 
nas mesmas ou um phases diversas, o ele
mento politico, administrativo ou judicia· 
rio, o elemento municipal, provinchtl ou 
central, cabendo, em geral, ás mais altas cor. 
porações judiciarias a decisão final dos re
cur8os. 

E', assim, um processo de ascendente e 
rigórosa depuração, através de diversos ele~ 
mentos, nunca a preponderancia e o do mini o 
exclusivo e isoln.rlo de um só, e muito menos 
do pode e juclicictrio. Este collabora eú1 quasi 
todas as legislações eleitoraes, como instâti~ 
cia ele revisão final, mas sempre coltcctiv:1-
mente, por meio dos seus mais altos tríbu
naes. 

Entre nôs- jà hontem affirniou- o pi·o
cesso ele alistamento sempte esteve confiado 
a. juntas compostas ele elementos diversos. 
Sô a lei Saraiva o entregou exclusiva
mente á autoridn.de judiciaria, isto é , ao'J 
,juizes singnbres, com recurso para. os tribn
naes superiores, as relações ele clh,tricto. 
Mas o resultallo deste regimen niio corrm
poncleu aos intuitos do seu autor e este 
enünente estadista, adherindo leallnente <í 
Republica e chamado a collabor<1r na sua 
primeira lei eleitoral, abandonou-o, incum· 
bindo do processo de alistamento o poclor 
municipal. 

A primeira. lei eleitoral que tivemos, ou, 
<1ntes, o pril11eiro acto que rogull\mentou o 
processo de qualificação entre nós -foram 
as instrucções de 4 ele maio ele 1842. 

Eotas cogitaram, pela primeira vez, de 
uni alistn.mento prévio anterior â eleição, 
procedido por uma junta compostct do juiz de 
paz, da autoridn.de policial e do parocho, re
presentando o primeiro o elemento popular; 
o segundo o fiscal do Governo, gabntia 
cllt ordem e ela regularidade do processo de 
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êJ,liStamento; o terceiro o elemento neutro, 
de equilíbrio e de ponderação entre o re
presentante do povo e do poder. 

Veiü depois ~" lei de 18-16,a primeira lei vo· 
tada peto Poder Legislativo, regulamentando 
o processo eleitoral, pois Mte~ della ·era este 
regido por dêcretos e instrucções do 'Ex
eeu·tivo. 

A eleição ;par;1 a Constituinte foi feita de 
accordo com a'S instrucçõos de 19 de junho de 
1822 e para as seguintes legislaturas as de 
26 de março üe 1826 e as de 4 de maio de 
1842. 

A lei de 18413 confiou o alist11mento a nma 
juntacómposta do juiz de paz e quatro inem· 
bros escolhidos pelos eleitores e supplentes, 
visanclo a l'épresentação llas minorias, uu, 
antes, a l'epresentação d11s p11rci11lidádes po
liticas locaes. 

Dás diecisõ.;s ·desta junta havia recurso 
aind11 :P11ra. umà oútra junta composta do 
elemento judiciario, municipa.l e popular, 
isto é, do juiz municipal, do presidente da 
camara ê do eleitor mttis vótMo. 

A lei de 1855 manteve o mesmo regi
meu. 

Em sumilla-só a lei Saraiva ·entregou ex
clusivamente a um juiz nnico, com recm'S•J 
para a insümcia colloctiva, o prbc'esso ele 
alistámento. 

'l'em uec'cáSídtvle üe corlipletar as obs'e'!.'vn,
ções que hontem fez a respeito do rigor com 
que ce:rca a pr·ôvi1 de saber ler e esc1·evm', 
condição esscnci&l para SJr·se eleitor. 

Como si p11ra combater a fr<1ude, tal como 
a temos enr;dzada no nosso systema eleito
ral, fvsse possível _por leis faceis e que vi· 
sem do preforencia não extinguir o inal, 
mas accommodara sua extirpação, harmo
riizar a nocossidade da sua elimiJ1ação, cOm 
as ·conveniencias e commodidades indivi
duaes que, afinal, jâ honté1n deixamos pro
vildo o que são e a tê· onde poélom ir. . 

Tem a seu lctrlo no empenho com <Jl'úi com
bate OiU f c~ VOI' desta inedidtt OS esp1i'ftOS maiS 
Iiberaês. 

Sob o roginien da Constituição Imperial, 
neste ponto rnàis libel'al q11e a da Republica, 
jà dizia S11ridva: « Qúoní. não souber ler jor
naes e escrever a sua _I ista, não deve exercer 
o ,ar dto de voto.» Este era o pensamento 
dos outi.·os .chefes da sua escol11 política. . 

PrevostParadol, que tl.lguem ,jcí eollocou 
na galeria dos Montêsquieu, Toqueville e 
Maca.uley, falla nesta linguagem: 

«O voto pol' cedula autographa, oscripta 
na prop'ria mes11 do esc'rutinio, como se c·os
tumiWtt butr'ora, é o unico processo digno dá 
mn povo livre, e n1ais tctrd'e será ·esJ)atlto 
que erh rtlgnm temp() se houvesse tolera·do 
ou concebid.o outra tnillieii.'<t de votar.» 

Entre nós, no emtanto, causa ospaiitb já 
não que se conceba semelhant·e modo de vb
tar, mas si quer de alistar. 

Collocn.nclo-se aiqda no mlilsmo ponto de 
vista do peojflcto d.a Com missão quanto _ ft 
sufficienci11. da prova de capacidade, . dada 
nestas condições, para, . por si .. só, attest11r 

DeélU.l'a que liga tant11 importancia â conjunctamente a de independoncia, uispen
prova d<t capacidacle eleitoral, como meio, samlo o censo, fJccrescenta Paradol: «A falta. 
de accordo com a Constituição, de af':1stn,r d;ts de independencia é apenas mera _ consequeh· 
Ul'nils o midonoo, _como 1TI.<3io,portanto, de ci11 da falta de luzes e o exemplo do voto 
restringil' _ o cleitoraclo fidicio, iücapaz e dà8 gründes cidades sem pró m:üs indopen· 
n.nalpMlleto que possuinios, quo, si porvon J.entos por isso só que são inais esclarecidâ's, 
tnl'<t prevalecel.'em os Pl'otoxtos e não ar- prova, quo a suppressãó de um só destes in
gümentos invocMos pai'a ropeHil-a, não convenientes acarreta o desàppare'cimonto dô 
terá duvida em votar pelit emendo do Sr. outro, isto é, n prová rig-orosa da condição de 
Henrique Borges, que exige a prova du censo S111Jer ler e escrever dispensa a do eétlso 
pccúnin,rio pelo pagamento do imposto. pecuniario quo attesta a ind'epei:tdencia.» 

Não comprehende coino se possa, subordi- Stuart Mill téTh ·cómo i'nteit'amente inàd-
n:.tr a acceitação dn. medida proposta peht missivel que uma pessoà possa 'exercei' o di
Commissão ao interesse presumido dos alis- roito devoto i'!em saber ler, esbrev_er e coh
tandos. :ar, sem saber as primeiras regras de ari-

Si não se nega a efficacia dn. . exigencia thmetica. 
do comparecimento pessoal do pretendente Seria justo que, por todas as fói'l1iás 
ao direito de voto, si se confessa. que ell::i. ê gratuit11mente ou mediante preço que não 
a que melhor constn.trt éonjunctamente a exceda n.s forças dos mais pobres, esta 
ca.pacid11de e i1 idoneidade do alistando, quê instrucção eleinentai' fosse feit11 ao alcance 
é a menos susceptível de ser illudida e fr<lll· de todos. 
dada, que é a que mais seguramente prevê Mas quando a sociédade tisshn não faz, 
e prev)ne a fa.lsidade do alistam.mto, não quando não cumpre e.,;-te dever, ha uma 
vê como se possa annullar _ ou pretender injustiça, mas uma injustiça com a qual é 
pôr de pa.rte tan~as vtmtagens com a sim- preciso que nos conformemo~; é um mal, mas 
pies alleg·ação de que é uma exigenci:t di f- um mal neces.oal'io, inevit11vel-o da exclusão 
ficil de sgr satisfeita. doS incapazes, que só pôde cessar com o es-

Vol. l:S: 1~ 
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tado de iznorancia de que ella é a forçoas 
consequencia. 

Elle irHL mais longe ainda nas exigencias 
quanto á prova da capacidade, si não tora as 
fraudes a que o proces>o da sua constatação 
póde dar logar: elle exigiria mais-o conhe
cimento ou as noções de sciencias naturaes, 
de politica, de historia, principalmente de 
historia ;_)atria. 

Reconhece, porém, que, a.lêm de inacces
sivel ao maior numero esta. grande cultura, 
a sua prova, sobre ser difficil, oífereceria 
margem á fra.ud0 e á chicana. 

Na impossibilidade de tudo conseguir, con
tenta-se com o que reputa indispensavel, isto 
é - a condição de saber ler, escrever c 
contar, comtanto que o alistando compareça 
pessoalmente perante a autoridade que o 
tem de alisbr, copie um trecho de qualquer 
livro e faça uma regra de tros. 

E' a realização de uma prova, diz o emi
nente publicista, tão simples, quanto inso
phismavel, incontroversa, infraudavel. 

Nos Estados Unidos, já leu, em alguns 
Estado11 vae-se mais longe - faz-se preciso 
que o alistando interprete um texto da 
Constituição. 

Na Suissa, em diversos cantões, Newcha
tel, por exemplo, o eleitot· tem de rJcebet• 
da mesa uma tira de papel timbrado e alli 
mesmo escrever o nome de seus candi
datos. 

Pela ultima lei eleitoral da Italia. é de· 
clarado eleitor o que demonstra ou justifica 
ter feito o exame, prescripto pela lei e pelo 
regulamento, das materias comprehendidas 
no curso elementar obrigatorio. 

Não pro5eguirá nesta ordem de conside
rações. Crê já ter dito o bastante para jus
tificar a importancia que lig<t á prova rigo
rosa de saber ler e escrever, como medida 
indispensavel á satisfação dos intuitos do 
legislador constituinte, que exige no eleitor 
a independencia e o discernimento. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Todo o 
homem se presume independente c com di:>
cernimento; é presumpção geral de dh•eito. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Mas a Consti
tuição não se satisfez com a presumpção da 
posse desses requisitos e exige taxativamente 
a condição de saber ler e escrever. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Não ê 
possível admittir uma prova que resGrinja 
esse discernimento e independencil\. 

0 SR, ANIZIO DE ABREU- Nem o peojecto 
o quer ; estabelece apenas o proce>so mn,is 
seguro e efficaz para fazer-ss a prova do 
que quer a Constituição. Qual o meio do 
alistando provar que sabe ler e escrever ? 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Escre
vendo. 

0 Sa. ANIZIO DE ABRE:U- E' o que quer 
o projecto, ao passo que pelos substitutivos 
apresentaios est-1 prova pode ser completa
mente burlada, como burlada tem sido até 
hoje. 

0 SR, JULIO SANTOS-Não pelo meu pro
jecto. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Por todos 
quantos admittem o mesmo processo de alis
tamento actual, cujos resultados teem sido 
ou a falta de alistcunento ou a existencia de 
alishmentos falsos. · 

Não vê como FJe possa. contestar a efficacia 
da medida consignada no projecto como a 
unica capaz de constatar ao mesmo tempo, 
sem a possibilidade de fraude, adulteração 
ou sophisma, a capacidade e a identidade 
individual do alistando. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- Ha outros 
meios. Este exige S:J.crificios e uma viagem 
penos·a de longas distancias. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Já demonstrou 
l:1rgamonte na sessão de hontem e na pri
meira vez que fallou sobre o projecto o 
valor do argumento das longas distancia.s a 
vencer, dos sacrificios e das difficuldades que 
acar?eta ao eleitor a exigencia do seu com,. 
parecimento pessoal perante a junta alista
dora. 

Insiste em affirmar que não faz lei para 
commodidade do eleitor, mas sim- contra. a 
fraud.e da eleição e dos alistamentos. 

Diz· se que o projecto viril afastar do alis
tamento e das urnas o eleitorado, mas é im
possível conciliar semelhante affirmati va com 
a verdade, que está na consciencia. de todos, 
de que a abstenção é o grande mal das elei
ções actuaes. A abstenção- o orador diz 
mal. 

Sim. A abstenção ê um direito. O eleitor, 
ou por livre vontade ou por motivo de força 
maior, póde deixar de comparecer ás urnas. 
Presentemente estas hypotheses não se reali· 
zam. O eleitor, sem ter comparecido a des
empenhar o seu direito de voto, figura sem
pre exercendo-o nas acttts de imaginarias 
eleições. 

O SR. JuLIO SANTos-E' um exagero. Ih 
excepções. 

0 Sa. ANIZIO DE ABREU-Nas proprias 
palavras do honrtt1io Deputado está a confir
mação do que está dizendo, que póde ser 
amargo, mas que não se contestará que seja 
verdadeiro. Ha excepções, confessa, mas estas 
excepções são da regra geral ; logo mas 
existe e é a que está descrevendo. E si assim 
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e-o Congresso legisla. não para as excepções, 
mas p:11'<~. o geral, o commum, o normal. 

O Stt. ·FRANCisco BgRNARDINf)-Sã'J um 
attcnta.do cootr.1 o direito do altstando os 
onus que lhe impõe o projecto. 
:1. 0 Sa.ANIZIO DE ABREU--Todo Ó direito, OU• 
ant.es,o exereicio de todo o direito está sujeito 
i normas e limitações. No caso trata-se do di
reito de voto que a Constituição tornou dc
:pendeute da condição de saber ler e escrever. 
li) projecto estabelect1 o mo,lo de verificar-se 
a prova desta. condição, visando de prefereo
cia o interesse commum, desde qutl se t!'ata 
<;lo um direito, não iodi vidual, m:ts social. 

0 SR. FRANCECO BlmNARDINO-~ão é rlo 
interes;;e do indiv.idthl que eu cogito, mas do 
interessél da. mnssa, da popult\çào em gel'a1. 
; 0 SR. ANIZIO DE ABREU-Mas o argumento 
dos que combatem o projocto é de ordem 
individual. Sem negar a etncacia e a legali
dade da medida, decia.r<~m l!Ue ella exige dos 
alistandos sacrificios e incormnodos. 
-. 0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- 0 fim do 
~egislador não é impor sacrificios, é regular 
ó direito do voto. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-O fim da lei. quo 
estamos discutindo é conseguir que o paiz se 
faça represent<.w legitima e honestamente 
por meio de um corpo eleitoral real e ver
dadeiro, que tenha o direito de vo~o dentro 
das condições c:-;tahelecidas na Constitui
ção. 

UM Stt. DEPLTAno -Nem nó~ queremos 
outra cousa. 

0 SR. ANIZIO DE ARREU-Querendo o pro
C~SSO do alistamento actual, não se póde 
queret• outra cousa que não o que clle tem 
produzido: a falsidade dos alista.mentos, a 
fraude nas eleições. 

0 SR. VIRIATO MASCARENHAS- Pôde-se 
conseguir o que V. Ex:. deseja sem uma lei 
de arrocho. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Não tem duvida 
em preferir na lei o art•ocho que dê em re
sultado a verdade do alistamento c a ver

. dafle da eleição á fl'ouxidão que permitte, 
fJrnece e estimula a corrupção o o avilta-
mento do sufl't•agio. · 

O ot•ador es tranha a insistencia deste ar· 
gumento das di:Jtancias. 

Pôde ficar em minoria, nesta Camara, 
quanto ás opiniões externadas, mas tem a 
profundtt convicção de quo tem n~ paiz a 
unanimid,~de das consciencias no reconheci
mento da exactidão e verdade dos seus con
ceitos. 

U~1 Su. DEPUTADO-Não apoiado, 

0 SR. ANIZIO DE Am~Eu-Acha illogicos OS 
quo combatem a ft•audc eleitoral e a querem 
extil·par ma.ntendo os mesmcs processos a 
cuja sombra olla t ~nn proliferado. 

Si entendeis que o alistamento oxi$tO e 
oxiste verda.deiro,apezar do orador não poder 
saber a cifra total; que o systema actual ga
rante, independente de qualquer reforma e 
muito menos da proposta pelo projecto , a 
regularidade e a. legitimidade das qualifica
ç1es; si entendeis qne as mesas eleitoraos da 
lei vigente gal'i.l.lltem a libertlacle e a. ver
dade do voto; si tudo é exacto- então não 
temos reforma :1 fazer e só nos resta con
fessar que temos vivirlo a n JS c:1lmnnüuo, 
que cst:.tmos rnystificados o rn-ys!.illcancb o 
paiz. 

Are:lliuade.é onl.il.o mnitoouti·ado quesi:J 
pinta; S l~r.i quo estamos no melhol' dos mun
dos e sob o melhor dos re . .;imen;:;, não no 
Brazil eleitoral, uescripto peh imprcos1., 
peh\s mensagens govcrnamentaes, pela pala
vt•a. de quant.:>s desta tribuo;t t 1om recla
mado o levantamento do cre iit:J o do pl'esti
gio do parlamento: esta•no:; então na Bel
gic:t, na Allemrmha. na Suissa, na Inglaterra, 
ua Ita.lia , em todos e8tcs paizos em que a. 
vot•dade do suffragio é uma realidade. 

Sim. Querct• levar ao espidto publico a 
convicção de que se faz a reforma eleitoral 
doixaocla-se a eleição entregue ;tos mesmos 
elementos, formado o corpo clcitol'al pelo 
mesma proces;o c pelos mesmos indivLluos o 
com o mesmo numero a quo te:n atLingido,. é 
menoscabar do bom senso da Nação, e jtmtat• 
ao deswt·oço a zombaria, faltando á. lealdade 
para com o p:üz, illudiodo-o na. sua anciola 
espectati v a. · 

Commentou-se g.1lhofeiramente aexigencia., 
que faz o pl'ojecto,da remes:sa, em original, ú. 
secretaria do Congresso dos alistamentos e 
dos livros-d;.~ eleição.Allcgou-se que era um 
impossível a. s~tisfação de semelha.nte cxi
gencia. 

Era um tr"abalho de Hercule.3. Dentro de 
poucos annos, allegou-se, não havJria logctl' 
para accommod1r o archivo eleitoral. •. Eis 
como se argument::t e combate um!\ das 
mais utois providencias do projecto. A Ca
mara,porém, vae ver :1 que ficam reduzidas 
taes a.llegações,que o orador pasma de ouvir. 

O que quiz o projecto, fazendo esta exigen
cia ? Habilit-:l,r o poder apurado1• a agit• com 
consciencia e acet·to deante de documentos 
insnsceptiveis de falsificação. 

A Camara já presenciou o triste e re
pugn:1Ute ospechculo de ter deante uos olhos, 
sujeitas· ao sou reconhecimeO';o, todas reves
tU.as das fln·nutiidados lcgaed as mais meti
culosas. toda.s dizondo~sc legitimas eleições, 
não já du plica~as, não já triplicatas, mas 
eleiçõe$ paraltelas -isto é, com actas d<ts 
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rnesme>s secções, reunidas nos mesmos lo- que seja~ elle o acceita. Appella para a 
gares, presididas pelos mesmos mesarios, consciencia honesta dos Srs. Deputados, e 
com a presença e o voto dos mesmos olei- desafia a que lhe contestem a verdade do 
tores reunidos ás mesmas horas e no mesmo que VE m dizendo ... 
edifieio, concertadas e assignadas pelo.; 0 SR . TAVARES DE LYRA _ Impossível, 
mesmos indi viduos, com as firmas reconhe- , porque a prova de tudo quanto v. Ex. diz 
cidas pelos mesmos ta.belliães e serventuarios está nos archivos da Carnara e em meu Es
de justiça.·· Tudo igual, unifonrrc, só em tadó j<L se pratic.:uam eíeições nas condiçoes 
um ponto dive1'gindo lWlicalmente~no rc- "' 
soltado da votação, n::~. distincção dos voto·s uescriptas · 
que cada grupo de actas attribuo aos seus O SR. ANizi.o bE An:REU- Amibemos, p'óis; 
candidatr s ... A audacia tem i cio ao ponto com este regimen de actas, de cópras de 
de, ás vezes, as actas de secções diversas, act.'e1s, de certidões, d:'e authenticas e estábe, 
de município~ diversos serem todas oscriptas leçamos n. elo prova provada, do aütó em 
com a mesma lcttra, o que demonstra que or•igi.na l, de:; corpo de delicto da fraüde. 
ellns fJram forgicadas por um mesmo e só Esl;as cópias e estas actas são cópias c 
individuo. actas do que não existe ou do que não foi 

E não lla quem ignore qu'c, com o re· realizado. 
gimen oloitoriil que possuímos, úm indi- E' este o intuito do projecto na !lUa orga
viduo póde e de fu.cto tem simulado olei· nizaÇão, ern que tudó ést'<i disp'ostó de fó1·ma 
ções complotas de municípios e até de Es· a simplificar· o tri.tbá.lho e elimiiiií• o systen'ta 
tado, precisando para isso sómonte de papel col11plicado onde a fr•audé n.cha el'émeht'os 
e tinta... de impune proliferação. 

O que permitte semelhante immo;·a!idacle Qnunto ao papeloi'io que os nobrês Deint· 
para <1qual não ::tcha qualificativo que bom tados acl1arn que de tanto em breve não 
a dellna e de que não encontrou siihile nos teria onde ser düpositado, este vae SBl'. e.x· 
processos do fraude d·o todos os paizes ~ traordinariamonte reduzido, seguramente 

A lei, a lei n.ctual, com o seü regimen de do mais de clous terços. 
cópias, do cópias authenticas, de cópias de E' facil a d.eJtlonstração. Não haverá, corno 
:1Ct!1s, de cópiaq do alistamentos, de listas actuáll'nente, a muitiplfcidàrle de secções de 
de assignatura, de livro de eleitores pre- alistamento e de secções eieitoraes nos hiii
sontes. · · nicipios; o éleitoí•ado, que ainda hontém con· 

Aos olhos do poder VOJ'ificador tüdo chega fessava com lóuvavel franépJo:,a o i:J.obr,e 
de fórma a elle n::tda poder verificar. DJputadó o St•. João Lülz, era falso ehi 1'naís 

Onde os originaes pat•a se estabelecer o de um terço, vao ficar profundamente re· 
confronto e so verificar qual a cópia da acta duzido, d<tdo 0 sysl.eína rigoroso d'e provàs 
que constata. a eleição ve:r dttdeiea ~ Como estabclec:do no p1•ojecto. Accresce ainda qu'O 
verificar a falsidade das assign::ttueas de elei- 0 ::tlistamento passa a ser permanente, limi
torBs que figmam comparecendo em todas ns tando-se 0 tra.balho do revisão aos casós 
eleições o votand0 em candidatos di versos 1 restrictos de elimináção dos mortos, muda-

Por quo rel1'\et.tor ·se cópias de actas ao dos e inclusão dos quo adquirem a cá,pa
Congresso, deixando-se lá os originn,e~ ? Pois cid<do eleitoml, ern vez de se ter, côni'o 
estas eleições não são fedor:i.es, não toem de ttctualmente, n:'ío simples revisão, Dias novos 
ser apuradas pelo Congresso 1 Por que juntar- alistamentos annuaes col1'\j:>letos a crescerert\, 
lhe a prova provada rli1 frttude, deixando-o sempre. a Cl'OScerem.,. 
na absoluta impossibi.lirladc de conhecer a 
verdade ~ um meio unico existe de tirar 0 Assim teremos simplificação e recl:úcçãó 
Congres._o da situação embaraçosa em que 0 no .alistamento ; unidade em vez de Ihul
colloca a triplicat::t de elei.çõea ou as eleições tiplicidade nas juntas alistadoras; uma só 
pamlloHts : em 0 se Ü\Zet• te<tnsporLar a os ca secção eleitoral e uma só acta de eteiçãó em 
capital os me:;::trios, pelo menos, p~tra, per- cada município, em vez de multi pias eleições 
ante a Commissã.o vor.icadora de Poderes, e multipl::ts cópias de actas de . eleições . em 
todos escreverem 08 seus nomes. de fôrma uma só ci'rcumscripção eleitoral, o .que tudo 
que, pelo confronto,se pudesse co.nhecer qual sigoifica-reclucçãci de trabalho, reducção do 
a eleição a quo haviam comparecído e,, papelorio, élfu.stêtrnento de auxiliares inutcis, 
qual a em que os seus nomes tinh::trn sido difficuldades á fl'aurl.e, facilidade de fazer· 
collocados, isto é, qual a acta verdadeira, lhe tt prova e tornai-a inutil. 
qual a fdsa. Outrt\ disposição que'aos adv(')rsuricis dó 

O orador, porém, dispensa-se de commen- projocto se affigura inexequivel ê a qtie 
hr osso procesw e si então existe que o extingue a multiplicidade de secções eléi
possa substituir, peJe aos impugnadores do tomes, r«.cluzindo·as a urna só, nn. sêde do 
projocto qne o indiquem. Pot' m:.tis rigoroso municip io . 
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Jà hontem si referiu a esta parte. mas 1 que o sacritlcio do seu comparecimento é 
tem necessidade de accrescentar algumas 1 compensado pela certeza de poder votar e 
obsorv:1ções a. mais. Allega-se que esta mo-·\ de ser o seu voto n,purado. 
didi1 virá gerar a abstenção. Desapp•n'ece a,ssim justamente a causa 

Pergunta, porém, se ê possível que es~:l, I maior da abstenção, quo eea precisamente 
seja maior do que a que se dá actunlmente. I ost:1 multiplicidade de secções que, al0m dos 
A intenção da lei creando as secções eleito-( vicios o abusos jà apontados, tornava dif
ltora.es foi collocar a urna á port~do cicla?ão, i fi?il, sinão impossível, todct a fiscalização, 
'lmas toda a. Ca.ma.ra sabe qua, em vez disso, dlspersando, fr11gmentnndo, annullttndo, por 
deu-se justamente o contrario. Tom se assim dizer, todo o esforço das opposições. 
chegado ao extremo de, quando em ceeta e E' possível que a oxigencia do projecto, 
detsrminada sêde de município ê tal a concenkmdo • processo eleitoral em uma 
influencia o o valor do elemento contrario só secção, difficlllte o comparecimento de 
que, apezar da fraude dos alistamentos, todo o oleitoraclo. Este argumento, porém, 
teme-se o seu comparecimento, o arbitrio, não póde ser invocn,do como mzão para 
d.as junt·as encarregadas de fazer a designa-. \se .a condemnar por aquol.les mesm-os quo 
ção das secçõss, de fixar o local em que confessam que o regimen contrario si al-
ellas toem de funccionar, entra. em acçã.o, guma C•jUStl, tem produzido é a ausenciil com· 
e vem, não só as mudanças clandestinas de plet11, o abandono absoluto dos comicios. 
1ocal, á ultima hora, como a deslocação em Será um mal, mas um m11l necessa,rio, um 
nmssa dos grupos de eleitores. mal para evitar outro maior. 

Mercê dllste ~nbitrio, contra o qual não lm Não ha, de facto, como vacillar entre a. 
recurso, os eleitores das cidades são IHC\.11· meclida rigoro~a quo permitte o comparo
dctdos votar em longínquas secções no inte- cimento, ma.s o comparecimento certo, real, 
rior ; os eleitores elo interior t,eem de vir effectivo ele poucos eleitol'es, e a medida 
exercer o direito de voto no cenGro da.s ci- liberal e facil que permitte o compareci· 
dados, de forma que E\m vez da urna. á porta mlmto simula.do de milhal'ea e milha.l'CS de 
do votante, tomol-a justamente afastada votantes imaginarias. 
delle. Entre o voto de cem eleitores verdadeil'os 

Muitas vezes o eleitor, disposto a exercer o e o de mil imaginarios-ctual o preferível~ 
seu direito, zomba destes obstaculos, faz o Ao nobre Deputado por Minas, o 81·. João 
sacrifi.cio de ir em. busca da secção que se Luiz, causou grande repu-;nancLt a exigen
lhe. designou, mas soffre a decepção, ao cabo cia da caução prévia ao candidato que a pro
de longa e fatigante viagem, ou de não en- sentar conte3tação na VEll'ificação de poderes. 
contral·a, de ver o seu voto recusado sob Crê mesmo que o nobre Deputado a cla,s
futeis pretextos ou, si o consegue depositar sificou d:J extravagancia. 
na urna, vel-o figurar nas actas avoluú:mnclo Reclama pcwa sl exclusivamente a res· 
a votação dos candidato~ d:;t mesa. ponsabtlidade da medida proposta, quo aliás 

Tem-se chegado com este desmoralizado nada tem de original, tendo. no emtanto, 
systema de secçõe.s multiplas E\ dispe~'sas a tudo de util, rlc effica.z o moralisadora do 
collocar algumas em fazenda.s e proprie processo de -verificação de poderes. 
dados c\o propdo candidato, sem quo este dtsso Por inclole, por systema, por pewenção é 
tenha sCiencia, vindo a ser surprehondicto refractario a innovaçõos. A medida de que 
co111 a existencia de S@molhante secção, ·aqui, se trata encontra-a defendldét o proposta na 
com a apresentação da acta da eleição roa- occasião de discutir-se a reforma eleitoml 
lizada em sua propria residEmcia, quando elle em 1860, po1• Martinho Cmnpos. 
andava a cata do local onde devia votar, Por sua vez este eminente b1·a.zileiro, os
quando votou em secção difforento, ou dei- pirito feito de lealdade e boa fé, typo de 
xou de fazel-o por não ter onde ou do sua austeridade moral e politica, foi buscai-a na 
residencia não sahir ; e o que é mais -nesta legislação eleitoral de Inglaterra, que em 
acta de eleição quo se diz realizada em sua ma teria de bom senso o orador crê não pedil• 
residencia- um só voto não lhe é dado meças a nós como a. qualquer outro povo. 
obter ! A Cama.ra dos Communs. dizia Martinho 

g• uma irJ,'isão ! Campos, apreciando devidamente o seu 
O projecto voiu eliminar o arbitrio da credito, não admHte que ninguem, candidato 

junta na d.ivisão, distribuição e indicação do ou não, poSSft contestar uma eleição ssm dar 
local dessas mnltiplas secções eleitoraes o gJ.rantias da sincsridade e fundamento da. 
do eleitorado que em cada uma eleve votar. contestação. 
O eleitor pela disposição do projecto está Lil se exige caução pllra estas queins 
a salvo de surprezas; sabe gue ha uma contr·a eleições, caução que aquelle qno a 
só secção o q"\le esta funcc!m_ra em m~ só 1 presta: não pód~rehaver sir~ãg 6 l'econllecida 
logM', detormmado pela 101, mstransfer1vel; ! v, nulhdad:e ou fraude da elmçao. 



APPENDIC.E 

Os candidatos e flté o proprio collegio elei-~ tinguil• o e3tá convencido do que com olla 
tora! podem ser suje,to.s a uma multa pecu- diminuirá de muito a audacia dos aventu
ni<J.ria igua.l {~ c:wçiío e perda do direito a reiros pintadore.s de actas fttlsas. 
eleger si a eleição é con veucid:.~ de nullidade Descabida é a objecção do que a exigencia da 
ou fr·aude. c::tução irá converGer a eleição em privilegio 

Is~o na Inglaterra. dos ricos. 
Entre nós- a medida toma logo o cara- Qu:...ndo mesmo qualquer candidato não a 

cter de umi1 imposição tyrannica, de um pudesse pessoalmente rJalizar, o que diffi.
meio de aristom·ar.iztr-se a el.eição, de impos- cilmente a~ontecerâ, dada a sua oxiguidade, 
sibiliti1r-se o accesso ao par!11mento aos ca- ninguem acrellita que a corrente de opinião 
p1Zes, só se o permit~indo aos opulentos. quo su.lfragou um nome, :;;i convencida es-

No emtrtnto qu,wdo Martinho Campos tiver da sua victol"ia, deixe ao desamparo 
a propunha em 1860, a immoralidade nas o seu escolhido o não o habilite com os re
verificaçõcs do poderes, o mal t[UO e!la vi- cursos necossarios a pleitear o seu direito pe
sara t~ttingir estava longe, muito longe de rante a Camara. Não; a meJida quo o pro
ser o que hoje é. jecto consigna é moralisa.dora, é justa, é 

Hoje é um espectaculo do entl'istecer, hu- proficua. 
milllante, veedadeiramente hmnilhante á Contra :t disposição. que declara nullos, 
dignidade e ao prestigio da Representação para t·Jdos os etfeitos, os actuaes alistamf.!n• 
Na·~ional o que o1ferece a verific,wão de po- tos e ca,ssa o titulo e o direito dos eleitores 
deres. actuaeJ, impondo-lhes a obrigação de alis· 

Quem quer que seja, canclidato ou não, é tarem-se novamente, de accordo com os prin
livre de embêu·açar, de desmoralizar e do cipios do pl"ojecto, clamou o nobre Deputado 
indefinidamente retardar o reconhecimento o Sr. Galeão Carvalhal, em nome da CC:JU· 
de Deputados legiLimamente eleitos, mercê stituição. 
de suppostas contestações, destituidn,s do Bem ou mal alistados sabendo ou não 
mi~ir~o- func!_amento._ _ ler e escrever, a ConstH~ição garantiu de 

Ele1çoes na,o pletetadas, nao contestadas modo amplo e generico os direitos adqui
n,oi! Estad~s a swha deste estranho ltbera- ridos e adquit'idos são os direitos dos eleit~
hsmo, aqm como por encanto, voem-se con- res actun,es analphabetos e incapazes em-
te~tadas por inclividuos de cujas candidaturas bélra. ' 
ninguem, teve. ~()iencia, quo as não dispu- Seja assim-e animllada es!;ará a reforma, 
t~u·a!ll as eletçoe.'l con~tantes de ~c~~s ql!e perdida estará, por completo, a sua razão de 
la nao app ,receram, de que a opwtao nao ser. 
teve conhecimento e sobre a qual a mais Si o alistamento é a base da reforma si 
fugitiva ref'er0ncia não se en.~ontra na im- incontestavel é que nelle está o vicio maior 
prensa local. do regimen actual, si impossível é negar-so 

A Camara sah?, conhece, tam a prova do que elle está ra.dicalmente eivado de insct-
que ~orador esta affir1~1anc~o. . navais nullidades, si póde mesmo affiemar-so 

Pot~ bem. Com pape1s SUJOS, a Camara l.he que alistamento não existe, edificar sobre 
permttt~ a phrase, com doc11mentos gr_acw· alicerce nestas condições a reforma é um 

.sos, oufJ.Los, com suppostos actos de 1ma- verdadeiro contra-senso e um ludibrio ú. 
gi~mE:ias el~içõos,. tenta-se, perante as com- Nação. 
n;nssoes do mquertto,'a ~\Ve~ta,ra do raconl~e- Não tem, p:lrém, 0 mesmo fundn,mento quo 
~ti?ento .ou, tenJo-se. a cm teza em que e~te perante Od princípios, quer perante a lettra 
~ tmposstvel, PL'e~cdiG<t·~-3 e conse~ue-se. 0 c o espirib da Constituição, quer perante a 
10~ ~rdamen_t~ doreco_nhectmeoto do~ verdct· pratic<t e 0 exemplo de todos os povos, a ob· 
deu·os e leglttmo~ el~1tos. jecção Ievant.<td[t pelo nobre Deputado. 

Outras vezes, a mmgua de documentos rle . . . . . . 
qualquer mt~ur-eza, mesmo falsos, traz-se O leg~slado~ co~stttmnte, Ja o dtsse e re-
para o seio da Com missão de Vel'ificação de pote, nao se msprrou e ~ntes e!U- absolu~o so 
Poderas o historico de todas as baixas e re- afastou desta metaphyswa qumtesseneta do 
pugnantes torpezas da politicagem local, a R;ousseau e consoclos ~m que asse~ta e d~que 
analyse d<t vidct publica e pl'ivad<~ do.J adver- dtmana. a doutrm'!' tao falsa e tao ~errgosa 
sarios tal como a pinta a imaginação por- do «contracto soc1_al» sobee os dtrettos do 
versa, a paixão insensata, a malignidade ho~em,obra que, sr pae_a os reformadores de 
sem escrupnlos ou a cliffil.mação consciente e 18ti9 era o manual da ltberda.de, para outro.> 
irrespons1vel de o di os pessoa.es .. , se afigura o «brevia.1•io do despotismo», ou 

Ora, é tudo isso que, sem nada ap;•oveitar como a consid~i'.t Monniet'~«a peioe obra 
á verdade eleitoral, consegue sómente dos- que se tem escrtpto sobre os governos». 
prestigiar o desmoralizar o regimen que a Ora, é a esta theoria que logicamente se 
rnedidil. propost<~ pelct Commissão busca ex- JiliLt o exagerado liberalismo do nobre Depu· 
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tado, é nella que elle vae encontrar os fund<J.· 
mentos dos seus raciocínios. 

O direito publico moderno, a legislação 
eleitoral de todos os p~1,izes-em vez do voto 
directo natural, inalienavel, intangível, in
susceptível de ser cassado, inherente ao 
individuo pela simples razão delle ser tal, 
o tem ao contrario como uma funcção ou 
como um direito, si quizerm, mas um di
reito a cujo exercício impõem-se limitações, 
exigem-se condições, traçam-se normas, que 
variam no tempo e no espaço,de povo a povo, 
de época a época, conforme as exigencias do 
desenvolvimento politico e social, as cir
cumstancias do momento, os interesses col
lectivos e communs. Não ha uma reforma 
eleitoral de qualquer paiz que não tenha 
aifectado o direito e a capacidade eleitoral, 
para restringil-a ou ampliai-a; não ha, posso 
dizer, uma mudança na legislação eleitoral 
a que não corresponda uma nova organisa
ção de eleitores, de accordo, não com os di
reitos adquiridos dos eleitores existentes, 
1nas dos interesses politicus superiores do 
p aiz, deante dos quaes aquelles desappa" 
recelll. · 

Só a lei de 31 de maio de 1851, em França, 
nota um escriptor, supprimiu, com a sim
ples exigencia de um dolllicilio de tres annos, 
sobre nove, dous milhões de eleitores. Entre 
nós, para só fallar na lei Saraiva, substi
tuído pelo directo o regimen indirect0, es
tabelecendo o censo alto, creando capaci
dades, exigindo provas rigorosas de idonei
dade e de independencia, baniu, excluiu dos 
comicios a grande massa dos votantes, 
cassou o direito do voto de que estavam 
de prlSSe milhões de eleitores indirectos. 

A Constituição republicana exige perem
ptoriamente como condição necessaria á 
posse do direito de voto-que quem are
clame faça a prova de saber ler o es
crever. 

Impossíveis :;,ophism<\S para demonstrar 
que, perante disposições tão claras e termi
nantes, possa subsistir o direito adquirido de 
analphabetos. Produ c to de uma revolução 
que derrocou, por completo, 9 regimen po
litico existente, a Constituição não podia 
deixar intangível e superior á sua acção re
formadora o direito político do voto. 

Não. Ella o creou de novo, imprimiu-lhe 
o cunho da ordem de cousas que se inaugu
rava, deu-lhe feição propria, cercou-o de 
outras garantias, fel-o dependente de exi
gencias novas. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Chamei a at
ilenção da Camara para o caso, porque a lei 
n. i15 mandou respeitar alistados dt\ lei 
SJ.raiva. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-A Constitnição é 
a lei das leis e. contra ella não pôde preva
lecer a lei que a oifende ou viola. Si ella. 
clara e expressamente exige como condição 
de capacidade eleitoral saber ler e escrever, 
como admittir lei posterior declarando elei
tor quem estes requisitos não possue~ 

O orador passa a fazer U)lla. ligeira ana· 
lyse dos diversos substitutivos apresentados, 
quo todos, entre si, se chocam, se repellem 
e se contradizem, demonstrando assim a pro
funda anarchia que reina nas fileiras dos que 
combatem o projecto da Commissão. 

Cada um apresenta uma nova solução pro
pria, radical ; não ha duas medidas sobre 
que estejam de accordo, não guardam ames
ma uniformidade quanto aos princípios e 
quanto aos processos. 

Delles podeis dizer, fazendo os respectivos 
confrontos, collocado um em fa.ce do outro, 
como Burke, na sua tão expressiva imagem 
-que se assemelham a animaes ferozes de 
especies diiferentes que, mettidos na mesma 
jaula, se desconhecem e se entredevoram. 

Começará pelo projecto do eminente re
presentante de Minas, o Sr. Francisco Ber
nardino. 

O illustre Deputado fallou claro e franco. 
Vê no regimeu eleitoral vigente uma das 

causas de fraqueza do Poder Executivo e 
que;.· restituir-lhe a autor•idade e o ascen
d.ente que lhe foram confiscados pelos go
vernos estaduaes, e para conseguil-o entre
ga-lhe o destino das eleições federaes -desde 
o alistamento até a apuração. 

O Poder Executivo, senhor da machina 
eleitoral; cJnstituindo-a á sua vontade, 
pairando, soberano, sobre tudo e sobre todos 
-eis o que quer o nobre Deputado e o que 
entende capaz de salvar-nos do naufragio do 
descredito eleitoral a. que chegamos. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Não fallo 
em autoridades federaes, comprehendidos os 
Poderes Executivo e Legislativo. 

O SR. ANIZIO DE ABREU- Impossível 
esta dualidade de collaboração a que o nobre 
Deputado se refere, dado o conjuncto do 
seu projecto. Desta resultará necessaria
mente um creador e uma creatura: aquelle 
o Executivo, esta o Congresso. Que collabo
ração, interferencia ou acção póda ter o 
Poder Legislativo na nomeação das autori
dades componentes das juntas de alistamento 
e juntas eleitoraes, que o nobre Deputado 
entrega ao arbítrio, sem contraste, do Ex
ecutivo 1 A collabo1·ação possível do Legis
lativo é simplesmen~ esta : votar a lei que 
dê tão extraordinario poder, exclusivo, por 
sua propria natureza, é investir o Governo 
do meio de approvar as eleições que as auto
ridades po1• elle nomeadas, e que só por elle, 
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independente de qualquer outra influencia, o 
podem ser, houverem de realizal'. 

O illustre Deputado aft'irmou que era pre
ciso libcrtae o Governo Federal da coacç4o 
em que o trarü1 o Congresso, feitura doa 
governos estadunas, que das urnas h<wiam 
feito urn absoluto confiaco ... 

O orador não está Longe de concordar com 
o nobre Deputado no tocante á situâçlto do 
Exe'éutivo e tanto quo, em aparte, que tero, 
bem em lembl'ança, não vacilou em secun
da,l-o, affirmando que elle or.;t um pri
sioneiro dos governos estaduaes. 

Discorda, porém, em absolLito da soluç~o 

lher os seus representantes, é evitar a frau
de, venha, de onde vier. 

Feita esta conquista, b:1se do rogimen 
representu,tivo, fortalecido estará o Governo, 
estarão os governos, o parlamento, as in
stituições. 

0 SR. FRANCISCO BmRNARDIN0> - A tra.du
cção do meu pensamento está errrada. 

0 SR. AN1Zl0 ng ABREU -;- ],'>ois Cl'ê qtlO
toda a Camara assim o traduz.iu. e entendoü. 

0 SR. FRANCISCO BERNAIWINo-Não podia 
tol' outoncUclo. 

propost:t. 0 Sr.. ANIZIO DE ABREU- A o:p,inião que 
Ella vem simplesmente substituir mn. des- ouviu a todos foi tt de que o projecto do 

potismo por outro despotismo, isto é, o nobre Deputado, com traduzif francawente 
despotismo multiplo dos governos locaes a sua opiniã.o de fortalecer o EJ!:.ecu,tivo, tor· 
pelo despotismo uno do Governo Federal. nava-9 arbitN excltisivo e oi:hxüpotente dêt~ 

Entre um e outro o Congre:lso, ou, antes, eloiçôes. · 
a liberdaue eleitoral é a sacrificada. O paiz ficaria reuuzido assiru a l:lm grande 

A solução do lJroblema não é dar ao P<trl:1- burgo poclr·e. · 
mento outra senha que transferir a posse du.s Daria logar ao que aconteceu el'JJ, um. de~tes 
urnas das mãos dos governadores para as c~lebres burgos, na Escossi(t. · 
mãos do Presi.dente da Republica. No dia designado pam a eleição cmn.pa-

Para rest,ituir ao Executivo, como pre- receu o unico eleitor existeni;e ; tomou as
tond.e o nobre D~pu!,aclo, o seu pre!tígio, sento no topo da mesa, presidiu a eleição, 
basta que se lhe de como _collaboraclor.' que foz. a chamada, votou em si e proclamou-se 
so_lhe ponha em face, nao u:n Cpngr.esso, eleito ... unanimemente e por si só !' 
fmtura sua, mas um Poder Leg1slat1vo llvre· . . . ' 
mente eleito, que venha das urnas. Et~ a mim~tura d~ que em ponto g~aníle 

O fim que se deve visar é fortalecer o I ficar1a. reduZldo o pmz, adoptado o reg1men 
Poder Executivo, não com o onff'aquecimonto do proJecto. 
e o desprestigio do Legislativo, mn.s com o O Governo nomeia as autoridades que tem 
fortalecimento deste, collucando-os como a de fazer o alistamento, de organizar as 
Constituição os creou e os quer, ambos mesas eleitomes, de presidir a eleição, de 
grandes orgi1os da soberania nacional, po- receber o apurar os votos ... o que é pre-
deres harmonicos, mas íudopendontes. ciso mais 1 -

Arrancar as urnn.s e, portanto, a consti-
tuição do Legislativo ela influencia exclusiva O _SR. FRANCI.s~~ BE~~AE;DINO- A tra-
do qualquer poder estranho, governo federal ducçao do meu P1 OJOC to e falsu, · 
ou gover'nos estaduaes, restitu,indo-as á O SR. ANrzro DE ABREU- Estranha a 
Nação, ei.~ o que devemos quere).'. contostcwão quamio está repetindo o que 

O quo importa assegUl'ar, con,tra um e consta do projecto do nobre Doptrtaçlo. 
outros, é a liberdade do voto, é a verdad-e 
da eleição. Si a lei actual entrega as eloiçôes 
ao arbítrio das camaras municipaes, o que 
quer dizer ao arbiteio dos governadores, 
que pelo confisco da sua autonomia, dellas 
se apoderaram,o projecto do nobre Deputado, 
entregando-âs ao Poder Ex;ecutivo, qrsde que 
o investe do direito de noú1ear os elementos 
que as tem de preparar, presidir' e apurar; 
nada mais faz; do que deslocar o arbiti'io de 
um para outro poder, será apenas a mudança 
da chancellaria eleitm'al da:; secroi.al~ias dos 
governo$ locaes para a SecratarhL do ·Minis
tro do Interior. 

· O que. devemos procurar com a reforma 
eleitoral não é o fortab.:cimento do Governo, 
é. a verdade do sufl:'ragio, é a liberdade e a 
gi\rantia do voto ó o direito da Nação, esco-

0 Sn. Fl{ANCISCO BERNARDINO~ ij'ão ~ 
assim. No meia funccion::trios vitalicios e, por
tanto, independentes como são os ministros 
do Supremo Tribunal e os ju~zes seccionaes ... 

0 SR.. ANIZIO DE ABREU -l'fo1UoÍa po11S'1aS 
da sua confiança. · 

0 Sr{. FRANCISCO BERNA.RDlNO- Mas in de· 
pendentes. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU -A vitaliciedade 
não ê por si só a garantia dtL iodependencta, 
mas é muitas vez-:Js ~-L garantia do: arbítrio. 
Dada para o bem, aquelle que a logrou, 
nella escudado, em vez do sor o eBcravo da. 
lei, dJlla se transforma senllo.r, substituindo-á 
por seus interesses, seus odios, suas paixões 
c seus sentirnen ~os. 
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Juiz uuico, juiz despota. O que a lei deve 
ter em vMa e neutralizar, pelo conjuncto 
de elementos di versos, o predomínio de um 
só . E' o que faz o projecto da Commissão. 

E depois não sabe porque só a vitalicie
. dade desses funccionarios tem a virtude de 
: fazel-os independentes, quando â vitalicie
!lade d.os funccionarios d ')S outro projectos 

permanentes. 01·a, o projecto do nobre Depu
tado isto não faz e torn[l. os juizos de sua 
creação dLlplamcnte dependentes do Governo 
quo os tém de nomear, elo eleitorado que 
os tem de alimentar. 

nega-se esta virtude. 

0 SR. . FRANCISCO BERNARDINO - 0 seu pro-
jecto viola a Constituição . 

0 SR. ANIZIO DE ABREU -Responderá 
opportunamente. 

0 SR.FRANOISCO BERNARE>INo-Não poderá 
responder. 

0 Srt. ANIZIO . DE ABREU- A Camara será 
juiz, não o nobre Deputa:do que é parte. 

0 Srt. FRANCISCO BÉRNAR!>INO-Não póde. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU-A Constituição 

A. um livro clal'o, que todos podemos .ler, 
.nterpretar e comprehender. 

0 SR. JAMES DARCY-E é preciso não ler 
· um artigo isolado. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Em synthese 
....-e para terminar esta ordem de considera
ções que já vae lo-nga-o orador acredita ter 
demonstralo que. em vez de salvaguardar a 
liberdade do voto, a solução proposta pelo 
nobre Deputado por Minas deixa-a á mercê 
do arbítrio irre3ponsavel e sem contraste do 
Executivo ... 

0 SR. FRANCISCO BERNAlWINO-Si vitali- · 
ciedade não dá independencia, não ha pos
sibilidade da inJependencia. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU passa a respondo!' 
á objecção de inconstitucionalidade a que se 
refe:iu o nobre Deputado por Minas. Incon
stitucional é Q projecto da Commissão, diz
se, por•que investe de funcção eleitoral, qeu 
é assumpto federal, a autoridades estetduaes, 
contra a Constituição, que terminantemente 
o prohibe • .. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-Art. 7, § 3. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Quando O nobre 
Deputa.:lo afflrm:1va em tom peremptorio e 
categorico que era irrespondivel e indes
tructivel o argumento da inconstitucionali
dade a rguida, a Camara deve lembrar-se dl} 
que mu.ito opportunarnente o arguto es
pírito do nosso eminento collega , o Sr. 
James Daecy, lembrava, em aparte, que a 
Constituição não deve ser interpret\1-da por 
textos destacados e isolados . 

De facto-é um principio este geral, corn
mum de hermeneutica: as leis devem ser 
interpretadas como um org·anismo logico e 
systematico que são, no seu conjuncto .. • 

O SR. JAMES DARCY -Apoiado; a Consti
tuição é um systema. . I 

0 Sit. FRANCISCO BERNARDINO.-Protesto~ O SR. FRANCISCO BERNARDINO- ESte COD• 
O SR. ANizro DE ABREU- Que se exerci juncto muitas vezes mata a lei. 

tarâ por meio da magistratura eleitoral que 
nelle se crea. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - Esses 
funccionarios são independentes por excel
lencia., e com funccion ·1rios independentes é 
impossível constituir qualquer despotismo. 

Os l'autores do dsspotismo serão outros, 
não esses. 

0 SR. ANIZlO DE ABREU insist'J em nã0 

comprehender como· a simples vitaliciedade 
deixe do fazer dos juizes eleito1•aes do nobre 
Deputado aquillo que elles sempre foram, 
1mparados por esta mesma prerogativa; e 
JUando accid.entalmente se os investia de 
Jompetencia eleitoral, isto é, juizes politi,. 

:. cos, partidarios extremados, alguns sacrifi
cando ou aos governos ou ao seu partido, 
c não raro ltos seus odios, a justiça e o 
direHo. 

Demrds-os que sustentam a excellenCla 
ch vitalicieda~e como garanUa da indepen
dench, sempre a consideram tal, quando 
acompanhada de Y!'ncimentos fixos, certos, 

Vol, IX: 

0 SR. ANIZIO DE ABREU não sabe como; 
si elle é o que constitue a lei, é a propria 
lei. 

A nossa Constituição obedeceu a um rigo
roso me·&hodo de discl'iminação de materias, 
seriou-as, distinguiu-as, dispoz distiucta. e 
especialmente sobre cada assumpto, com o 
in&uito previdente, é claro, de evitar con
fusões. 

Ora, a disposição a que se apJga o nob1'e 
Deputado é o§ 3• do art. 7•. 

Neste artigo tra.b o legislador precisa-. 
niente,eotrictamente de firmar a cornpetencia 
exclusiva da União quanto a decretação de 
impostos e, depois de enumerai-os nos ns. 1, 
2, 3 e 4 e de, nos §§ l" e 2•,dispor tambem 
exclusivamen·te sobre assumptos congeneres 
dct alludida competencia privativa, dispõe 
no terceiro e ultimo paragrapho do mesmo 
artigo : . 

« As leis da União, os actos e as sentenças 
de suas autoridades serão executados em 
todo o paiz pnr funccionàrios federaes ; po-

i 3 
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dendo, todavia, a execução das prlmeiras set' 
confiada aos governos dos Estados, mediante 
annuencia destes.» 

Perdeu este artigo, ou, antes, deixou elle 
de estar subordinado ao caracter exclusivo 
do artigo de que é membro~ E' uma dispo
sição de caracter geral, ou, obedecendo ao 
criterio de discriminação que a Constituição 
adaptou, refere-se exclusivamente, com o 
artigo que ella completa, «as leis da Uniã'o, 
os actos e as sentenças de autoridades fe
del'aes» sobre os ll.Ssumptos anteriormente 
enumerados, isto é, impostos e outr·os con
generes ~ 

O orador pensa que só os assumptos de 
que trata o ar-t. 7" comprehende a restri
cção, ou antes a prohibição do § 3. o · 

Não seja assim, admitta-se a interpretação 
do nobre Deputado, attenda-se a prohihição 
do funccionarios estaduaes cumprirem leis 
ferle1·acs- a todas as leis, e chegaremos ao 
absurdo e a Camara sabe que a interpretação 
quo a tal resultado conduz falsa é. 

0 SR. JAMES DARCY-Apoiado, 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO -MaS não 
existe tal absurdo. O nobre Deputado não o 
prova. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-E' O que vae fazer 
e é facil. Basta ler o art. 34, n. 23, da Con
stituição, onde está escripto que é da 'lom
petencia privativa du Cong1'esso «legislar 
sobre o direito civil, criminal e commercial 
da Republica, e o processual da justiça fe
deral». 

São leis federaes estas, e de accordo com 
a doutrina do nobre Deputado. só por auto
ridades ou funccionarws rederaes poderiam 
ser applicadas. No emtanto quem applica 
o direito criminal, o direito civil e o direito 
criminal, na Republica ~ As autoridades 
estaduaes. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINo-Parece que 
ha a sua differença entre o executar e o ap
plicar o direito ; o direito commercial se 
applica e não se executa, e assim o criminal 
e o civil. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - E' por demais 
sub til esta .distincção •.. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO - E' ca
pital. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Mas admittindo 
que ella exista, em nada aproveita a dou
trina do nobre Deputado, condemna-a, torna 
ainda mais flagrante a sua incongruen
cia, tanto quando corrobora e fortalece 
a doutrina do ora ~o r. Existtt a differença 
entre applicar e executar- é a autoridade 
estatl.ua.l que applica e que executa a lei, 

quer civil, quer criminal, quer commercial. 
O magistrado, o tribunal estadual - applica 
a lei, lavra a sentença; a autoridade estadual 
a executa, isto é dá-lhe effectividade. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO- AppliCat' 
o direito é cousa diffel'ente de executar ser
viço. 

0 SH .. ANIZIO DE ABREU-Já O nobJ.'O Depu
tado não insiste na distincção entre executar 
e applicar lei ; agarra-se a outra distincção 
- entre applicar lei e executar serviço, 
Mais fragil ainda é esta taboa de salvação. 
Ninguem disse que étpplicar a lei é fazer 
serviço, mas ninguem contesta que, si é 
fazer serviço - applicar a lei eleitoral, é 
fazer serviço applicar a lei coqrmercial, a 
1ei civil, a lei criminaL Demais, a rlisposição 
do§ 3° do art. 7°, em. que o nobre Deputado 
se f'und t, não cagit.a de tal distincção, cogita 
sómente de «leis da. União, actos CJ sentenças 
da~ suas autoridades». Estas, e só estas, 
é que, de accordo eom a dout1•ina do nobre 
Deputado, estão prohibidas de ser executadas 
por autoridades estau.ua.es. 

De fôrma que, pela exclusão de serviços 
e considerando, como quer o nobre Depu
tado, que considerando-se serviço- .a appli
cação da lei eleitoral- este não estaria ve
dado á competencia das autoridades esta
duaes, a Constituição expressamente o ex
cluiu da clausula prohibitiva. 

A distincção, pois, entre executar serviço 
e applicar a lei não existe na Cunstituição, 
é creação do nobre Deputado, mas uma vez 
admittida, ella serviria. sómente para annul· 
lttr por completo a insustentavel doutrina do' 
nobre Deputado. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-A execução 
de serviços é differente da applicação de 
direitos. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- lnutil insistir 
neste terreno. Nada mais claro, positivo el 
terminante, insusceptivel de duvidas, sophis· 
mas, confusões e cuntroversia:;;: o Congresso 
Federal faz a lei federal-de eleições-e as 
autoridades estaduaes a applicam, a cum· 
prem, a executam; o Congresso Federal-, 
faz as leis federaes c i vis, criminaes e com·' 
merciaes-e as autoridades estaduaes, por 
igual, as applicam, as cumprem, as ex· 
ecuta.m. 

Que dispõe a Constituição ~ 
No n. 22 do art. 34 do Capitulo IV quel 

trata, enumerando uma por uma, das aUri· 
buições privativas do Congresso, o seguinte: 
«legislar, re:.rulando as condições e o pro 
ce:sso da eleição para os cargos federaes emj 
todo o paiz»; e logo em seguida, no n. 23, 
<<legisla.r sobre o direito civil, commercial 
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criminal da RepuLlica, e o processual da jus
tiça federal». 

cional, e uma magistratura para o direito 
commum-a dos Estados. 

Ora, si a prohibição do § 3° do art. 7", 
como quer o nobre Depu1.ado, apezar de in
cluida.em disposição de artigo que só cogita 
de assumpto de impostos, é ampla, e envolve 
ou comprehende a matélria eleitoral do n. 22 
do art. :i4, não vê como não se a possa ter 
como comprehensiva tambem da materia 
criminal, civil . e commercüü do n. 73 do 
mesmo artigo. Em synthese, ou a prohibição 
de serem leis federaes executadas por auto
ridades esLaduaes é ampla, generica, com
prehensiva de todas, ou não ; e restricta ás 
ma terias de que cogita o art. 7°. meio unico 
de evitar que a interpretação da Con~tí
tuição degenere no absurdo- a quo a pri
meira conduz. 

Si admittir-se, porém, a distincção feita 
pelo nobre Deputado, de que, quando as auto· 
ridades estarluaes exercem funcções eleito
raes, em vü·tude de leis federaes. executam 
um serviço, o que não se dá quando exercem 
as mesmas funcções na applicação e execução 
das leis civis, commerciaes e criminaes, tam
bem federaes, então toda a .prohibi~ão des
apparece, pois que de serviço não cogita a 
lei na alludida clausula prohibitiva; então 
é perfeitamente constitucional o projecto 
quando á eompetencia elas autoridades esta
duaes o comm~:J,tte. 

Eis as con$iderações com que o orador 
responde á objecção da inconstitucionalidade 
com que o eminente representante de Minas 

. fulminou o projecto da Commissão. 
' A Camara dirá si ella era irrespondivel 

A excepção é de direito estricto, não se 
amplia, não se estende. 

A jurisdicção que é privativa, isto é, ex
clusiva, só da União, intransferível, é a que 
está definida, precisada, caracterisada nos 
arts. 58 e 59 da Constituição. Além disso, a 
lei eleitoral vigente já resolveu a questão. 

Póde-se dizer que ella é a interpretação 
authentica da Constituição, pois que a votou 
o prop1•io Congresso Constituinte, transfor
mado em legislatura ordinaria. 

Não vê, como s,J prssa n.1gar a constitu
cionalidade "-a lei que incumbe autoridades 
estadllaes de funcções eleitoraes, depois de 
termos yivido, desde o inicio da Republica, 
sob r.-gimen eleitoral que ao município en
tregava quasi que em absoluto o processo 
das eleições, a começar pelo alistamento. 

Si pela Constituição fosse vedado ao Es
tado o trabalho eleitoral que o projecto lhe 
confere, muito mais o seria ao município 
-unidade primaria, subordinada, áquell~, 
que lhe dá a organização politica e adminis
trativa, traça o circulo das suas funcções e 
põe limites á sua. autonomia .. · 

Passa agora a toma1• em consideração o 
projecto do illustre deputado por Minas Ge
raes, o Sr. Calogeras, ao qual já hontem se 
referiu. 

como aifirmuu o seu autor e si della. alguma 
c ousa ficou de pê. (Apartes do Sr. Jttlio 
Santos.) 

Pelos apartes do illustre Deputado pelo 
Rio de Janeiro o orador conclue que S. Ex. 
discorda da doutrina que está combatendo. 

0 SR. JULIO SANTOS- E' claro, discordo, 
Ü SR. ANIZIO DE ABREU- Acha difllcil 

que ella tenha proselytos na Camara. No seio 
da propria representação mineira crê que 
ella não tem um voto, a não ser ·o valiosís
simo e incentestavel do seu eminente pa· 
trono. 

Faz justiça ao trabalho do eminente col• 
lega. Sente-se nelle, de par com a intima 
convicção da agudeza do mal, a convicção 
não menod segura da necessidade de reme
dias heroicos para debellal-o. 

Teve, porém, de ceder e transigir ante o 
reclamo dos interesses regionaes e as con
dições topographicas do seu Estado. Toda a 
engrenagem tio seu plano trahe esta pre
occupação de harmonizar os interesses elei
toraes, tomaJ.a esta palavra na melhor ac-,. 
cepçào, com as exigencias severas de me
didas radicaes sem as quaes a reforma não 
passará de uma burla. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDINO -Não sub
metti o meu ptojecto ao conhecimento elos 
meus companheiros de b:mcada. Estou só e 
sinto-me bem na minha unidade. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Dirá ainda algu
mas palavras sobre a olijecção da inconstitu
cionalidade do projecto por transfdir ou de
legar a autoridades jud,ciarias dus Estados 
funcções que lhes ~ão exclusivas.. A Consti
tuição creou uma magistratura de excepção 
para questões de direito nacional e interna-

• E' assim que, convencido da impossibili
dede de confiar-se ao poder municipal, abas
tarllado, como este está, a preeminencia ex
clusiva que a lei lhe d<:t em todo o processo 
eleitoral, confia-o na primeira phase á jus
tiça local, e na segunda á justiça federal. 
E' as~im um daquelles bellos monstros ma
rinhos de que nos falia a mythologia: me
tade deusa, metade peixe. Já demonstrou á 
saciedade os inconvenientes do alistamento 
ent1•egue a uma só autoridade, quando poz 
em evidencia a excellencia das juntas mixtas, 
compostas de elementos diversos, como meio 
de evitar o arbítrio e estabelecer, ao mesmo 
tempo, a fiscalização, para não voltar a in
sistir no assumpto. 
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Quanto â exigen10ia. de saber ler e oscrever, pria.s palavras d·J nobee Deputado, do apurar 
su.tisfeita pelo proprio alistando parante a os elementos da capa10idade eleitoral. 
junta, concorda o illustre Deputa,do em que 0 Sa. AsTOLPHO DuTRA. -Pa,ra a,listar 
é a prova mais efflcaz para a verificação mesmo, porqu.e reconhecee a capacidade 
exacta da capacidade, mas cede antes o ar- eleitoral é reconhecer que é eleitor. (T·;·o
gumento das distancias, dos sacrificios, dos 
o nus e das difflculdades que se allegam-vae cam-se vivos apartes entl-e os S;·s. .1 ames 
accarretar ao povo, forçando-o a abstenção. Darcy, Julio Santos, Astolpho DHt-l·a e outros.) 
Não a admitte como a prova inicial do alis· O SR. ANIZIO DE ABREu-Sente dizer que 
tamento, tal como a consagra· o projecto da o projecto do nobre Deputado é contradí
Commissão, mas a acceita como a ultima·- ctorio. annulla o seu objectivo, mtabelecendo 
definitiva, completa e insophisrna,vel. Entre um regimen confuso e incongruente, desde 
a convicção da necessidade desta medida,, que á a,utoridade judiciaria superpõe a da 
ponto capital do projecto, e a necessidade, uma commissão espe.::ia,l que é em definitiva 
sem eliminai-a, de transigir com a corrontG quem faz o alistamento, podendo inutilizar 
dos que a comb;:\tem, :1 situação do digno todo o trabn,lho anterior do juiz. Em outros 
Deputado traz á. me mo ria do orador a· em termos,o nobr.3 Deputa,do crea uma insta,ncia 
que se achava lord R.ussell quando, em 1860, mperior de revisão composta de elementos 
discutia-se a reforma eleitoral, dando o di~ p(}liticos e a, esta insta'ncia mbordina o reco
reito do voto á~ classes até então excluídas nhecimento ou a veeificação do direito elei
das urnas. A' direita de Russôll sentava-se toral, ,iá reconhecido e verificado pelo judí· 
Bright, o chefe dos radicaes, á esquerda lord · ciario. 
Derby, o ch~fe dos conservadores. Voltando- 0 SR. JULIO SANTOS-Mas não é exacta
se para a direita, dizia Russell: «concedo o mente 0 que contesto. A commissão que 
que quer 0 meu caro Bt•ight- duplico os organiza não iutet·vom n::t questão da C<l.· 
seus eleitor•es>>; voltando·se para a esquerda: pacidade. 
-«não s::J assuste, lord, apenas concedo um 
por cento». 0 SR. ANiZIO DE. ABREU - Nesto caso é 

O projecto do nobre Deputado pelo Rio umu. verdadeira, superfetação, uma inuGili· 
de Janeiro afigura-se-lhe o mais funesto e dade apparatosa. 
perigoso á liberdade eleitoral. O SR. JuLIO SANTOS- Não ha tal. 

Sem unta só medida nova, mantém todos o SR. ANIZIO DE AnREU- A idéa do 
os vícios da lei vigente, si é que os não nobre Deputa'io nio é original. José de 
aggrava e, o que é mais - abre a porta a Alencar a consigna no seu projecto de re· 
novos abusos. forma eleitoral de 1868 o largamente a sus· 

Para o nobre Deputa,do a verifico.ção da t3nta no seu livro inapreciavel sobre o go
capacidade eleitor•a,l ou politica incide na verno repres3nt!l.tivo. Mas no projecto do 
esphera do direito privado o como ca.be á eminente estadist.a elb bnto tem ele clara., 
competencia do Judiciario. simples, logica c natur;1l, qmtnto no do 

nobre Deputado de compliea.da, confusa, 
O Sn .. JuLIO SANTOS -Propriamente não hybrida o inclemente·. No plano do primeiro 

disse isto; disse que os elementos ih ca· o alistamento ou,antes-o reconhecimendo da 
pacidade eleitoral incidem na esphera do capacidade eleitol·al,é acto judicii~1·io, que no 
Podtlr Judiciario. judiciario começa e acaba, 8em intcrferencia 

O SR. ANIZIO DE ABREU- A verificação ele autoridade estranha par·a revel-o, mo
da capacidade ou dos elementos da capa- difical-o ou annnllal-o. 
ci:iade - são uma e a mesma co usa. Eis como elle o explic:1 em memoravel dis· 

A' ma.gistraturê\ local confiou o nobre curso pronunciado em 1874: 
Deputado exclusivamente tão importante «Ao poder político compete rocebcr o voto 
funcção, afastando-se, neste ponto, dos de- do cidadão, mas da habilitação ou inhabili· 
mais substitutivos, que preferem a magis- tação para exerc0r o suffragio não pôde co· 
traturo.~. federal. · nhecer sinão o Podee Judiciario, pois dahi 

o SR. JuLIO SANTos _ Commettendo-lhe resulta, uma restricção d:;~. liberdatte indi· 
f - - d' t t . vidual. -

essa uncçao nao lSSe que ou ra au ort- Assim, o cidadão vae ao tribunal pam se 
dade não pudesse desempenhai-a. Podia fazer reconhecer cidadão votante, como vae 
entregai-a á Justiça Federal. hoje pam se fazer reconhecer livre, maior 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Podia, mas não OU herdeiro. 
o fez ; logo- preferiu lt justiça local. No E' um dirGlito para o qual elle pede a san· 
projecto do nobre Deputado ella é a incum- cção legal. Obtido o seu reconhecimento pelo 
bida de alistar ou, para servir-se das pro- poder competente, vem então ao poder po· 
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litico não pedit•, mas exigir a sua inclusão 
na lish dos cidadãos activos, a quem per
tence o exercício da soberania. 

Então o qu,e se chama alist'lmento não é 
mais do que um acto de notarir; é um re
gistro em que se fazem inscrever todos os ci
dadãos reconhecidos pelo Poder Judiciario, 
regist··o que deve estar sob a guarda da au
tor·idade judiciaria, para evitar as falsifi
cações, como estão os livros de notas de que 
dependem a propriedade, a fortuna,e muitas 
vezes a honra e a segurança das famílias. 

Entendia, por conseguinte, que o 1:nelhor 
syst.ema de quaiificação e o mais simples 
serüt e~te. Uma acção summaria para que o 
individuo se habilitasse cidadã.o activo como 
se habilita para os actos da vida civil. 

Obtida a sentença,, se apresental'ia a uma 
junt:t pa.rochial que desempenhasse o nota
riado politico e exigiria a sua inscripção _ » 

Eis o plano de José du Alencar que o nobre 
Deputallo, proclamando .os mesmos princí
pios, pro~endeu adoptar •.. 

O SR. JuLIO SANT,Os-Não conhecia o sys
tema de Alencar, mas folgo muito de saber 
qne o acompanhei. · 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - ... mas que, 
infelizmente, deturpou completamente. 

Ao lJasso que no regimon do eminente 
estadista ce::trenso, á junta parochial ou ao 
notariado politico, como cllo chama, nada 
mais incumbe que lançar no registro o nome 
do cidadão reconhecido eleitor, de cumprir a 
sentençajudicial que o reconheceu cidadão 
activo, no projecto do nobre Deputado esta 
junta politica examina e definitivamente 
julga dá capacidade do alistando já reconhe
cido pelo Poder Judiciario, sendo assim 
uma verdadeira instancia superior de re
vi!i'io. 

Lá a sentenç<J. judicial que rccr,nheco a 
capacidade é final, irt·ecorrivel; aqui nem 
ha sentença, mas simples pi'eparo do papeis 
e documentos tendentes a provar a capa
cidade P.olitica. 

0 SR. JULIO SANTOS- 0 que ou não 
quero é collocar o magistrado em contacto 
com o eleitor. 

0 SR. ANJZIO DE ABREU-Não ha como o 
·evitar. O pensamento cardeal do projocto do 
nobre Deputado é que o reconhecimento. da 
capacidade eleitoral é da esphera. do direito 
civil e, como tal, deve incumbir ao Poder 
Judicia1'io, mas, em definitivo, confere-o á 
junh política a que o pretendia subtrahir ... 

o SR. JuLio SANTOS- E' uma. junta 
eleitoral para todo o serviço da eleição. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Mas interfere 
c!ecisivamente no alistamento; aprecia, de-

cidc do merito, da c:1pacidade, do direito 
debatido, processado, provado e julgado bom 
pelo Poder Judiciario, e sinão-para que o 
direito dado a os ta junta do examimw e ve
rit1car da validado dos documentos apresen
tados ~No direito de exame e de verificação 
está implicitamente contido o de recusa, e si 
não está, si ao Poder Judiciarjo dos Estados, 
como diz o nobre Deputado no art. 1• do sou 
projecto, compete declarar a capacidade elei
toral do cidadão brazileiro; si, como aflirma 
ainda o riobre Deputado no art. 4• do mesmo 
projecto, «as sentenças dos juizes territoriaes 
fazem p1·ova absoluta, em toda a Republica, 
da cnpacidade eleitoral do cidadão e de todos 
os requisitos que nella forem reconhecidos, 
para fins eleitoraes», então-o direito de 
exame e verificação posterior pela junt~1 
de. sentença judicial que julgou da capaci· 
dado eleitoral do cidadão é um direito in o· 
cuo, sem efficiencüt, puramente nominal, 
decorativo. . 

Mas o projecto do nobre Deputado nada 
precisa e define, deixa a questão no vago e 
no indefini<io ; affirma e nega ; a sentenç·l 
faz prova absoluta, por si só, em toda a 
Republica, da capacidade do cidadão, mas 
não perante a junta que a pôde considerar, 
baseada e n documentos deficientes, incom
pleto!', falsos •.. 

O S1~. JuLIO SANTOS - Esta,beleci que o 
requerimento do alistamento devia. conter 
taes e taes requisitos, devia estar acompa
nhado da l)rova da sua capacidade eleitoral 
e da do seu domicilio. Ora, supponha V. Ex. 
que os requisitos não estão mencionados 
no raquer•imento, que, além da prova de 
capacidade, o requerente não prestou a do 
domicilio. Neste caso a commissão manda. 
completar e depois registra. 

0 SR. ArHZIO DE ABREU -Tudo isso é SUS 
ceptivel de acontecm'. Mas esquece-se o no 
bre Deputado que o alistando apresenta-se 
perante a junta com uma sentença judicial, 
que deu como provadas, como boas, como 
completas, como satisfeitas todas estas f0r· 
m<tlidades, mas que este caracter conclusivo 
de sentença judicial desapparece deante do 
arbítrio da junta que, '' sou talante, de boa 
ou de má fé, pôde deolarar o contrario do 
que a sentença proclamou, isto é, que tudo 
está por p1•ovar ou incompletamente pro
vado. 

E si o alistando responde á pergunta do 
honrado Deputa.:o com outra pergunta. para 
bem frisar o seu raciocínio-si o alistand0 
eximir-&o ao cumprimento das exigencias da. 
junta, declarando completas o boas as suas 
provas, oscudando-.se na sentença do juiz 
que como taes as considero!l e julgou~ 

O Srt. Jvqo SANTos - Nã,o é a,listldr.r, 
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0 SI~. ANIZIO DE ABREU-Logo a sentença 
judicial ê condicional, está dependendo do 
poder político, e, por este, annullavel; logo 
-« ella deixa de fazer prova absoluta em 
toda a Republica da capacidade de eleitor do 
cidadão e de todos os 1·equisitos que especifi
cadamente nella for·em reconhecidos», como 
terminantemente dispõe o projec~o no art. 4°, 
sem a sancção da junta eleitoral; logo esta 
é, como o orador vem affirmando,uma verda
deira junt<t de recurso, de revisã.o, uma in-' 
stancüt superior; logo o projecto do nobre 
Deputado entrega o processo eleitoral, desde 
o alistamento, que considera materia de 
direito civil, á discussã.o definitiva e irrecor
rível, exclusiva e omnipotente do poder mu
nicipal, mantendo assim o que existe, ou, 
peior,aggravando-o, pois no regimen actual 
dava-se à intervenção da justiça federal! 

0 SR. JULIO SANTOS---Protesto. Pelo meu 
projecto o juiz seccional intervem, nomeando 
o presidente da junta. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Intervem, maS 
esta intervenção é restricta, desde que tem 
de recahit• obrigatoriamente em um membro 
do poder municipal, que unicf1 e exclusiva
mente tem de r,oncorrer com elementos pf1ra 
a formação da junta. A Camara sabe o illu
sol'io desta intervenção, pois as sitJ.ações 
dominantes nas -localidades empolgam a una
nimidade do governo municipal-desde o 
mais votado dos seus membros ao ultimo 
dos supplentes. 

Não ha respiro para elementos estranhos. 
O juiz seccional não tem onde escolher, ha 

de forçosamente submetter-se <i unanimi
dade. 

O projccto do illustre Deputfl.do não párn. 
ahi na mf1mltenção, sinão aggravação do~ 
grandes vicias do regimen actual; permitte 
f1 multiplicidade de secções eleitoraes fóra 
da séde do município, o que quer dizer a 
fl.usencia de toda a, possibilidade de fiscaliza
ção; permitte que um só eleitor possa orga
nizar mesa eleitoral, o quo significa o esti
mulo mais poderoso ao regimen das dupli
catas; permitte os alistamentos por procura
ção e por procuração o recebimento dos 
titulas respectivos-o que equivale a manu
tenção do eleitorado invisível, mataria prima 
das eleições clandestinas. 

O ultimo SLtbstltu~ivo apresentado foi o 
do nobre Deputado pelo Estfl.do de S. Paulo, 
o Sr. Moreira da Silva. 

Sente se desobrign.do de examinar, mesmo 
ligeiramente, a obra do illustre propagan· 
dista republicano, em fi1ce dLt prêvi11 decla
ri1ção d.o que elio a precedeu. 

Tinha a eouvicção, affirmou, de que fazia 
lei para o futuro, como elo Wagner so disse 
que do futuro fez a musica. 

Legislador do present·l, o orado1• legisla. 
pat•a o presente, tendo em vista a actnf1li· 
dade, as condições, as circumstancias e as 
nece~sidades elo momento. 

Pretender traçar normas ao que ha de vir 
ou ao que ha. ele ser, se lhe afigura empreza 
vã ... A refurma eleitoral viza corrigil• vicias 
o males fl.ctuaes, que todos sentem, que todos 
conclemnam e a que urge dar remedios 
promptos, urgentes e radicaes. 

Chegfl. <t ultima parte do seu · discul'i.;o. 
Vae t.·atar do voto descoberto, que considera. 
o ponto capital, f1 cJndição por excellenéia 
de exito e efficacia da reforma. Ao menos 
como experiencia concita a Ca.rnara a accei
tal-o. Não ha uma uma só razão de Ol'dem 
publica,moral, política ou constit tcional com 
que se o possa sinceramente combater. Elle 
ê da essencia do nosso regimen, regir:ilen de 
publicidfl.de .e de responsabilid:tde: o voto 
publico nos commicio:; ê a consequencia lo
gica da abolição do anonymato na imprensfl.. 
A obrigação da responsahili Jade na enun
ciação do pensamento impõe a obrigação 
r'la responsabilidade na enunciação do voto, 
expressão do mais importante dos deveres 
cívicos. 

Allegam os adversa1•ios do voto publico 
que não se trata na lei de codificar a moral 
como si da moral pudesse andar divorcifl.do 
o legisladol', como si ella não devesse ser a 
suprema cooperadora da sua conducta, como 
si não houvesse já <tdquil'ido fórJS de sen· 
tença, impondo-se, por igual, á consciencia 
dos legisladores e dos politicos a maxima de 
José Bontfacio, o patriarcha, de que a sã, po-
lítica. ê filha da sã moral. · 

O deBprezo ou o cüculado desO.em dos pJ.r· 
tidarios do voto secreto pelo effeito moral do 
voto publico, de par com a impossibilida
de de oegal-o. tr<the a confissio inilludivel da 
moralidade da solução que propugnam . 

Mais não era preciso pa.ra condemnal-a. 
De facGo. O voto publico tfl.nto tem de no

bilit<mte e digno, quanto o secreto de cor-
raptor e dtJgradante. · 

O primeiro dtgoifica o caracter, educa, for
talece, viriliza o espírito cívico, dá ao eleitor 
a cunscienc1a dlJ que vale e do que pôde, de 
que cumpre um dever e exerce um direito, 
arrogimentf1 e disdplina as correntes da. 
opinião, assegun a formi1ção e a permanen
cia de pf1rticlJS políticos, c.mdição existen
cial de todos os regimens livres e de opinião, 
tfl.nto quanto o segundo fJcnece o abastar
damento e a duplicidade dos caracteres, que· 
brauta e enfraquece a dignidade do eleitor, 
estimula a currupçã'J e a fraude nas urnas, f1 
dissolução dos parGidos .•• 

Não repetirá as paginas magistraes de José 
de Alencar dizendo ao vivo as miserias todas 
deste nefasto regimen quanto ao eleitor, 
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quanto ás eleições: leu-as hontem o 
te Deputado por Minas Geraes, o 

eloquén- si elle mesmo quer patentear, demonstrar, 
Sr. José provar a sua lealdade, um meio nnir,o se 

Bonifacio. 
Não pócle, porêm, deixar de consignal', por 

bem da sua argumentação e do desenvolvi· 
menta documentado que quer dar a esta 
parte, que reputa capital, do projecto, a 
synthe:>e em que o granJe .publicista expõe 
os suppustos vicias attribuidos ao voto pu
blico ao lado dos vícios reaes do voto se
cl'eto. 

O segeedo do voto é susGentado· em ar
gumentod, dos quaes a summa é esta: «0 
Governo exet·ce decidida influencia na elei
ção, ainda quando não seja mais que unia 
influencia moral; o povo, exposto á vigilancia 
dos agentes da administração, ficaria cor\ct,o 
desde o momento em que o seu voto fosse 
devassado, a opposição perderia por conse
guinte a coadjuvação de todos aquelles cujo 
caracter ou posição não lhe dessem força 
para resistir à Mção official». 

Os partidarios do voto publico devem se 
contentar com a lei que o admitte sem o 
caracter de obrigatoriedade. Assim, diz-se, 
iicam perfeitamente garantidos o dtreito dos 
que o podem exercer e o que1•em e-xercer ás 
claras, sem receios e temor do coacção, im
munes ao despotismo dos superiores, aos 
vexames da autoridaJ.e e dopo ,er, dos que 
o podem fazer com independencia, e o dos 
que pt'ecisaní do segredo, Jos que teem neste 
a garantia da sua liberdade de acção. 

Em primeiro lagar, são duplamente incon
venientes os que assim raciocinam. 

Si o voto secreto é condição essencial á 
liborJ.ade do voto, deve se1• mantido em abso
luto, como absoluto que1•emos o Yoto publico, 
nós que o propugnamos como garantia da 
ver-dade eleitoral. 

Depois, com o voto publico persuasivo for
nece:se ás suppostas influencias estranhas 
que podem coagir os fracos, os tin1idos e os 
dependentes o meio mais seguro de exeecer 
o seu despotismo. Elle dará ao superior o 
direito para exigie do subalterno ou do 
dependente que vote a descoberto, como 
condição necessaria para constatar a sua 
fidelidade ou, melhor, a obediencia ao séu 
mando. 

O voto publico persuasivo offerece assim 
o ensejo da contra-peova da insubordinação 
ou da quebra da dependencia, produz justa 
mente o elfeito qus visam os que o com
batem com o caracter de obrigatoriedade, 
converte-se na mais perigosa arma de per
seguição e violencia, assegura e garante, 
contra a possibilidade da independencia, a 
suboedinação dos fracos. 

lhe depara e motivos não pôde a,llcgar pam 
á sua infallibilidade subtrahir-sc - é votar 
a descoberto, isto é, é usar do modo unico 
que possue para não confundir-se com a 
grande massa dos que votam em segredo o 
podem despet•tar suspeitas. Só assim elle 
poderá torn;~r o seu voto livre de duvidas, 
só assim o superior ter:;t a prova elo quo 
elle lhe foi leal, obediente, submisso. 

O voto secreto obrigatorio ou voto pu
blico obrigatorio é, pois, o quo a logictt 
impõe aos partidarios de um e outro re
gimen. 

Accresce ainda que, dada a duplicidade de 
reglmen, teem os partidarios do voto secreto 
o recurso immédiato P"1'a annullar o e1feito 
do voto descoberto e de sobejo j:i o teem posto 
em pratica : é augmentar nas act.as o nu
mero dos eleitores que votam secretamente, 
de fôrma que annulle o dos que tenham vo
tado publicamente. 

A isso presta·se á maravilha o processo do 
voto secreto. 

Ainda hontem, disse o nobre Deputado por 
Minas, em tJdas as localidades do seu Es
tado, em cada secção eleitoral, do n. l ao 
n. 250, todos o~ elfütores são conhecidos, 
todos sabem a quem elles acompanham,a que 
~1·upo ou partido pertencem, com quem vo
tam e em quem votam. 

As chapas são distribuídas pelos chefes ás 
pe,ssoas da sua confiança. Ora, si assim ê, si 
o escrutínio não sel've para salvaguarda do 
segredo do voto que,de facto,é publico, falta 
ao objectivo que lhe attribuem os que o sus· 
tentam e serve simplesmente para favorecer 
a fraude. 

Demais, a existencia de partidos, pal'· 
tidos fortes e arregimentados, é proclamada 
como a necessidade maxirna do regimen.~e 
a sua falta é attribuida. á profund<t degene
ração dos nossos costumes politicos. 

A ausenci 1 de partidos produz as unani
midades parlamentwes, a falta de fi~cali
zação, o arbítrio dos governos-ouve corlti
nuamente apregoar~se. Ora, si isto é uma 
verdade e o orador a reconhece, verdade 
tambern é que é conrlição existencial dos 
pa1·tidos a firmeza, a lealdade, a dedicação 
e harmonia dos seus membros. Toda lei, 
portanto, que favorecer a dispersão de ele
mentos que devem existil' cohesos, que aco· 
bertar a deslealdade e permittil' a trttição, 
é urna lei que conspira contra a arregimen
tação e a disciplina dos partidos, que os 
entrega. á mercê de elementos instaveis e 
oscillantes. 

Si tem duvidas o superior quanto á fideli
dade do dependente, si quee tirar a limpo a 
sua lealdade, por um lado, ou por outro, 

Não ha como . fugir ás pontas deste di
lemma: ou o voto de quem pertence a um 
partido-affirmação a mais positiva da sua 
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fê politica e da sua lealdade, está de ante
mão comprornettido com os candidatos da 
sua parcialidade e é voto conhecido, voto 
descoberto; ou, apezar de pertencer a um 
partido, o eleitor tem o animo de negar-lhe 
o seu concurw no escrminio, trahindo-o, 
fazendo o seu voto recahir em esteanhos, e 
então o segredo lhe é preciso como cumplice 
e auxiliar da sua felonia. 

A lei que tal permitte é assim uma lei 
disso! vente, perturbadora dos partidos, que 
estimula e que protege a duplir~idade de ca
racter, a insinceridade e a inconstancia de 
opinião. 

Argumenta-se, porém, que fóra dos par
tidos ha uma grande massa fluctuante, ·in
certa, desligada de compromissos prévios, 
susceptível de acompanhar uns ou outros. 

Si é a estes a quem se pretende que vae ser
vir o voto secreto, ainda assim a lei irá con
correr para alimentar a industria funesta 
dos mercenarios do voto, dos que a nenhum 
partido pertencem para com todos poderem 
traficar. Mais ainda : estes são poucos e 
por amor destes poucos sacrifica-se uma me
dida garantidora da estabililade e cohesão 
dos parttdos, garantidora do direito de voto 
dos que, exercendo-o, o fazem e o querem 
fazer ás claras para evitar que duvidas e 
suspeitas recaiam sobre a sua probidade e 
firmeza, pela possibilidade de se os confun
dir com os duvidosos, que se acoutaram á 
somb1•a do escrutínio. 

Allega-se ainda que ha votos de gratidão 
que a publicidade tornaria impossíveis. 
Estes serão verdadeiras excepções, casos 
raros, em numero muito menor do que o dos 
incertos o duvidosos. · 

Entre nôs- affirma sem receio de con
testação e dan ío o seu testemunho pessoal-
o voto sempre foi publico ; o segredo do 
escruUnio nunca passou de uma burla. 

Está nos habitas, na índole, nas t1·adições 
de nossa politica a publicidade dos suffragios. 
Ainda, ha poucos dias, em aparte, declarou-o 
solemne e categoricamente o illu>tre Depu. 
tado pelo Rio ·de Janeiro o Sr. Julio 
Santos. Quando em 1891 discutiu-se a refor
ma eleitor~!. contra o voto publico foi este 
argumenGo um dos .invocados: a coacção a 
que ia ficar sujeito o funccionalismo, obri
gado a ceder da sua. opinião, a abdicar da 
sna independencia ante o despotismo do Go· 
verno. 

Reduziu-o, porém, ás suas justas propor
çõeS', a palaVl'a simples e sábia de Saraiva, 
com a enunciação do que estava então, 
como hoje está, na consciencia de todos. E'
nos impossível dizer· m~•is e melhor do que 
o fez o eminente estadista. . . 

Disse elle, depois de contestar a verdade 
da proposição de que o regimen do voto se· 
ereto dominava em todn. parte, com a Gxce
pção unica de Venezuela: 

«Sô no Brazil são as listas hermeticamente 
fecha(las e escriptas em papel que não 
seja especial. Nenhuma nação procura. oc
cultar por semelhante fôrma hoje as ma
nifestações políticas de seus concidadãos. 
Ao que se reduz o vo+.o secreto? A uma 
muleta para ampara1• os fracos de espírito 
e os medrosos. E o que é o voto publico 1 
A consagração do principio de que é in· 
capaz de tomar parte na organização do 
Congresso Nacional quem não tem a cora
gem das suas opiniões. 

O Sr. Quintino Bocayu'Da-V. Ex. quer um 
povo de herôes. 

O Sr·. Sarai'Da - Pois declarar qual ou 
quaes os cidadãos em quem se tem confiança 
é _ou pôde ser um acto de heroicidade ~Si 
assim é, o nosso povo é um povo de heróes, 
porque, com raras . excepções, nunca elle fez 
caso do voto SRcreto. 

Não ha quem ignore o que sejam os par· 
tidos, os grupos na vida politica, das nossas 
localidades. E' difficil que a gratidão do 
eleitor filiado a um partido vá recahir fóra 
do circulo dos seus correlígionarios. Em ge
ral os nucleos partidarios formam-se em 
torno de nomes queridos e respeitatios -por 
tradições de família, pelo pt·estigio da for
tuna, e que são os protectores naturaes dos 
que os acompanham na boa como na má for
tuna. 

O gr<tnde perigo do voto descoberto é, po
rém, para os funccionarios publicas e os ope
rarias, sustentam os defensores do voto se
creto. Fosse isto uma verdade, e ainda 
assim o orador não vacillaria em superpor 
aos interesses dessas suppostas victimas o 
interesse geral, o bem commum, a verdade 
do regimen eleitoral, convencido, como está, 
de que o voto publico é condição por ·excel
lencia. da sua moralização e do seu prestigio. 

Na eleição indirecta, quando as multidões 
votavam,os partidos-conservador e liberal
arregimentavam os seus votantes, e os mais 
pobred como os mais ricos lançavam na urna 
as chapas de seu partido, fornecidas em pro· 
sença de todos. Só não con~eciam os nomes 
das listas dos votantes os que ignoravam <t 
communhão política a que eHes perten
ciam. 

Não faz lei para classes, mas para a 
Naçã0. 

o voto foi, pois, sempre, entre nós, pu
blico, apezar da lei o declarar secreto. Voto 
secreto no estado de civilizaçãó do mundo é 
uma extravagancia. 

Esse voto foi inveutado para abrigar o 
operaria do patrão, e o empregado publico 
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do Governo. Mas actualmente as greves, as 
associações operarias, demonstr·am á toda a 
luz que o operario não tem medo do patrão 
e já entraram em lutn até na Allemanha 
com o grande pr•incipe Bismarck. 

Terão os nossos empregados publicos m~do 
do Governo~ 

E' precise fazer a devida justiça aos nossos 
antigo partidos e n,os nossos antigos minis
·tros e presidentes. Raros foram aquelles que 
fizeram prassão para obter o voto do fuoceio· 
nalismo. O empregado conservttdor, como o 
liberal, votavam sempre com o seu partido. 

Diversos Srs. Senadores - E as derru
badas~· 

O Sr. Saraiva -- Em qm~ consitltiam as 
derrubadas ~ 

Na substituição dos presidentes e chefes de 
policia, lagares de confian~a. 

Na mrrdança completa d:1s autoridades po
liciaes que serviam gratuitamente e foram 
sempre consideradas autoridades de partido, 
o que era um grande mal. 

Na mudança de um ou outro funccionario 
publico remunerado, partidario exa1erado. 

Mas os empregados considerados tiveram 
sempre a mais plena liberdade de votar e 
nunca tiveram necessidade de occultar seu 
voto, nem de renega.r o seu partido. 

Mas, si é verdade que o> nossos partidos 
procederam, ou procederão, como os partidos 
amoricanos, e consideravam ou consideram o 
funccionalismo como um despojo da victoria, 
então todos os funccionarios serão do Go
verno, e não ha necessidade do voto secreto 
para os proteger. 

O voto secreto, pois, não protege hoje si
não os que querem negociar com o seu di
reito devotu·, e os que p1•omettem ao Go
verno o seu voto; e o vendem á opposição, ou 
vice-versa. 

O orador tem necessidade de acabar com o 
voto secreto porque se lhe afigura que ore
cibo do voto é o unico meio do extinguir de 
uma vez as actas falsas. Inventem o:1tro meio 
de acabar com ellas, e o orador poderia 
mesmo votar pela conservação do voto se
creto, como monumento ,[e nossa ingenuidade 
e de nosso respeito aos habitos politlcos 
menos justificados. 

Pôde bem ser que o Senado supprima o 
voto publico. Mas o orador está cunvencido 
de que elle está morto por ter sido discutido. 
Nenhuma outra lei se fará sem que se risque 
de nossa legislação essa declaração do fra
queza dó car~tcter de nossos concidadãos. 

O ([Ue é preciso é extinguil• as acbs falsas. 
O que é indispensavel é que o falsificador do 
voto inspire a todos os cidadãos o mesmo des
prezo que inspira o que furta a carteira ao 
vizinho. 

Vol IX 

O 81·. Generoso 1l:farques-O dever cumpre
se ás claras . » 

O ol'ador poderia terminar aqui a def;;~sa 
do voto publico. Nada resta a accr&scfmta.r 
como experiencia, como exemplo, como ver
dade e como doutrina, pará demonstrar a 
sua necessidade. Tem, porém, como um 
devélr de lisura e um compromisso dll con
sciencia acompanhar adversarios nas mí
nimas das suas allegações em contrario. 
Dirá, pois. ain ia quanto ao funccionalismo, 
que este é de duas naturezas: e.;tadual e fe
deral. Em refereocia ao ultimo, neste p.liz 
da vitallciedade e dos direitos adqmridos, 
em que não ha funçcionario de qualquer 
ca!.egoria, da mais alta á mais baixa, indo 
até os simples operarias, que não seja vltn." 
licio, são illogicos negando-lhes a indepen
doncia para exercer o direito do voto os 
nobres Deputados que veem nes&a só prero
gativa d::t vitaliciedade a garantia suprema 
da magistratura- quer estadual, quer fe
deral, e como tal lhe querem entregar todo 
o processo eleitoral. 

Sim. Na magistratura a vitaliciedade é 
a garantia da independencia, ella basta por 
si só para assegurar a isenção e a superio
ridacJe de animo llJ decidir da vida,da honra, 
da áberdade e da propriedade, ella torna o 
magistrado apto para atfrontar as iras do 
Governo e resistir ás suas intimações e 
ameaças ; no funccionalismo - não ! esta 
mesma vitalidedade nada vale e nada 
garante, não lhe assegura a iudependencia 
para o simplesoxercicio d<.~.liberdade de voto! 

Seja, po1·ém, como querem eis nobres De
putados, não offel'eça a vitaliciedade do 
t'unccionario a garantia necessaria para a 
indeprmdencia. em face do poder, possa este 
impunemente burlai-a- e os tribunaes con
tinuamente o contrario teeru demonstrado, 
reintegrando por :;;entença os injustamente 
e illegalmente demittidos ; ainda assim- o 
orador não sacrificarb a consitleração de or
dem secundaria, a interesses de uma classe 
que representa uma parcella intlnitesima 
na grandCJ massa do eleitol'ado, o principio 
superior do voto publico em que vê a rege
neração eleitoral. 

A- abstenção é um direHo; o voto não é 
o.beigatorro; e quem não o póde exercer com 
independencia é livre de não comparecer ás 
urnas. 

A independencia é condição imprescindí
vel ao exercício do suffragio, e foi sômente 
prevendo que a não deviam ter em face do 
Governo, a quem devem obediencia., que a 
Constituição negou o direito do voto ás pra 
ças de pret. 

Que a lei lhes negue expressamente o di
reHo de. voto, si a independencia lhes falta 
ou é prejudicial, equiparando-os ás praça do 

H 
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pret, ou que elles, pela abstonção, se fur·tem 
aos perigos do exercício deste direito que a 
lei lhes confere, são soluções preferíveis t>a 
sacrificio do principio primordial da publici
dade do voto, pensa o orador e francamente 
o procla.ma 

Pede licença á Camara para terminar esta 
serie de considerações cum as palavras Je 
um distincto Senalo ·da Republica, pronun
ciadas em l89I,sustentando, debaixo de todos 
os pontos de vista, as mesmas idêas que ora 
defende. 

Dizia o Sr. Amaro Cavalcanti: 
«Si ê verdade que o .empregado publico não 

tem a devida independencia para votu.r 
contra seu superior·, o remedio não seria 
recorrer, como se pretende, para quE~ con
tinue esta razão de corrupção que baixa dos 
poderei! superiores para os inferiores. 

Não se invoque como argumento contra o 
voto publico o abuso do pod~r superior, 
façam-se leis que garantam o empregado pu
blico no seu emprego contra o seu superior 
arbitraria. 

Não se invoque esse argumento, porque 
rebaixa o empregado publico, dizendo-se que 
lhe falta independencia, e porque autoriza 
os poderes publicas a continuarem no direito 
de impor a sua vontade. 

O empregaJ.o publico só deve perder o 
emprego mediante sentença, em determi
nados casos. Procurem-se os meios de nobi
litar o indivirluo.» 

Quanta aos funccionarios estaduaes, limi
tar-se-hia a dizer que, de parte os vitallcios, 
que são o maior numero e que teem o seu 
direito garantido, como os federaes. os res
tantes são funccionarios de policia, que em 
todos os tempos foram agentes de imme· 
diata confiança dos governos a quem auxi
liam e a quem, portanto, de fôrma alguma 
póde servir o voto secreto, a não ser par<.~ 
acobertar a traição. 

A confiança que os investiu nestes c ll'gos 
implic ~da sua. parte rigorosa fidelidade ao 
Governo que os nomeou e conserva, e si del· 
le, politicamente, estão dispostos a di or
ciar-se, negando-lhe o conuurso do seu voto, 
a mais vulgar honestidade atê lhes impõe o 
dever de demittir-se antes de a8sim proce
derem. 

Passa a tratar da tyrannia dos patrões 
sobre os operarios. 

E' uma 8impléS «phrase feita», machinal
mente repetUa, mera importação do estran
geiro, onde, aliás, já perdeu os fôros de no
vidade e os factJs, dia a dia, com esma.g t· 
dora eloquencia, lhe inflige o mu,is solemne 
desmenti lo. 

Por toda parte a marê montante do socia
lismo cresce continuamente e com ella, a 
conquista do direito de voto e de interfe-

rencia das grandes massas de obreiros e 
operarios na marcha dos governos e da po· 
litica. 

Deante da solidariedade dos obr€liros os 
patrões recuam , a greve domina, dita a lei 
e o capital tru,nsige e capitula. 

Como negai-o ? E si operarias, fo1•tes e 
dominadores pelo numero e pela união, não· 
recuam deante da manifeóitação franca, so· 
lemne, hostil da greve, como acreditar que 
lhes falte a indepondencia para o exercício 
do direito de voto, isto ê, paira a simpleS 
escolha pacifica élos que devem p:.~.cificamente 
defender os seus direitos e interesses ~ 

Sim. Si lhes sobra independencia para 
affrontar osten~ivamente, a descoberto, em 
attitude de desafio e ameaç<J.-indo ás vezes 
atê a aggressão tumultuaria e material-o 
poderio dos patrões, porque lhes faltar esta 
independencia deante das urnas,e do segredo 
precisu,rem para manifestai-a ~ 

Não I Ainda recentemente líamos em um 
p•1blicista que ó cap.talismo mudou de ta
ctic.a nas suas relações com o trabalho, 
perdeu a arroganciu, e fez-se accommoda
ticio. 

Por toda a parte a burguozia faz-se socia
lista ; os grandes industriaes comprehende
ram que o melhor partido era transigir e, 
em vez de arlversarios, fazem-se os adorados 
das classes operarias, como o melhor meio de 
lhes e vi ta r os excessos e sal v aguardar os pro· 
prios interesses. 

Andam, pois, limito illudidos os defenso
res da iodependencia. eleitoral dos operarias 
contra a tyrannia dos patrões. 

A verdade reconhecida e proclama la é 
que, ao cantrario rlo que se pretende, hoje a 
for·ça, a su[Jerioridade e o depotismo estão 
com o trab tlho que em toda par.te se orga· 
niza, se arregimenta, se disciplina ein asso
ciações form1daveis para a luta com o ca• 
pital em todos os terrenos e por todos os 
rnodos e processos. 

E' de tal ordem o poder destes elementos, 
vão tão longe as suas aspirações e os meios 
de que uzam e estão dispostos a uzar para 
fazel-as vingar que espíritos libe1•aes como 
Spencer e Stuart-Mill chegam a vacillar 
quanto â van\agem de se lhes conceder o 
direito de voto, considerando-o um verda· 
deiro perigo. 

O orado.- não phantasia. 
Senr.e não poder ler á Camara as paginas 

magistraes em que o primeiro- Herbert 
Spencer - explana e estuda o <i.ssurripto com 
a minucia e o escrupulo que são o caracte~ 
ridt,co do seu superior espírito. 

Dirá, porêm, em syathese, os seus conceitos 
e lerá, textualmente, as conclusões a quo 
chega o eminente socialista. 
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Apreciando a lei eleitoral do Brazil de 1832 
c a reforma apresenta.da. no gabinete de 
Palmerston em l860,uma e outra, conferindo 
o dil'eito de voto, pelo alargamento do 
suffragio, a numerosas classes opeearias, 
entra Herbert Spencer na analyse da orga
nização das associações obreiras, em face do 
capital. 

Nellas domina o mais ferreo despotismo 
dos chefes, o individuo desapparece como 
actividade, como intelligencia, como vontade 
e como sentimento dmmte da classe, dá-se o 
confisco absoluto da su:J. personalidade. 

O tempo, o tNbalho, o preco, o numero de 
opera:ios e de aprendizes, as mini mas rela
ções entre o operario e o patrão, tudo ahi se 
a,cha previsto, fixado e determinado sob a 
sancção de penas rigorosas, crueis, inexho
raveis, que vão desde a fome até o assassi
nato. 

E' a abdicação incondicional da iniciativa 
da liberdade, da independencia. «Tudo, diz 
o eminente philosopho, está tão bem combi
nado, que p_ttrões teem precisamente de 
succumbir. 

Uma só infracção de sua parte das regras 
estabeleeiJas - e eis uma greve. 

E como a união in te ira das associações 
sustenta a greve, o patrão não tem sinão que 
ceder.» 

E entfio - elle conclue -: « contra taes 
perigos não serão de mais todas as pre
cauções. Deve-se perguntar- e com an
ciedade, si não ha, um verdadeiro perigo 
em dar uma parte do poder político, o di
reito de voto a pessoas que teem idéa,s tão 
falsas sobre os princípios fundamentaes da 
socieclade e que lutam com tanta obstinação 
para fttzer triumphar os seus erros. Quando 
se abdica da sua liberdade pessoal nas mãos 
de despotas como os que governam as asso
ciações obreiras, tem-se ainda a necessaria 
independencia para exercer direitos poli
Mcos? Quando se comprehende tão mal o 
que é a liberdade, quando se ll.dmittc que um 
homem ou um grupo de homens tem o direito 
de impedir que um patrão e um seu empre
gado firmem o contracto que melhor lhes 
convém, se está vel'dadeiramente em estado 
de ser o guard1 da sua própria iiberdade 
pessoal e da de seus concidadãos? Não ! 
Estamos deante de homens que teem dos 
seus direitos uma noção bastant e confusa 
para, se fazer um dever á obediencia cega as 
imposicões arbitrarias dos chefes de suas as
sociações e de abdicar do direito que tem 
todo o.individuo de dispor a vontade de seu 
trabalho, que para obedecer ao dever assim 
comprehendido ás avessas, vão até ao ex
tremo de fazer perecer de miseria sua,s fa
mílias ; que tratam de «documento OLlioso» 
urna peça om que simplesmente se estipula 

que o patrão e o operaria sej:J.m livres de 
contractar entre si, em que o sentido do 
justo está tão obliterado que ril-os promptos 
a mo.lfazer, a privar de trabalho, a fazer 
perecer de miseria, e mesmo a assassinar 
aqnelles de sua classe que se revoltam contra. 
a di;tadura e manteem a sua, liberdade de 
trabalho e de troca homens, em summa, e 
em uma palavra, promptos a. tornarem-se 
iguaes a escravos e a tymnnos, de serem a 
um tempo, uma e outra cousa,: a homens 
taes antes de se lhes conferir direito::; é licito 
reflectir maduramente ••. » 

Não é menos eloquente nem menos expres
sivo Stuart Mill; ao contrario feiza o as
sumpto com precisão e presteza. Diz elle: 

«Nos p lizes mais avançados da Europa 
moderna e especialmente no nosso, o pode1• 
de constrangimento dos votantes declinou e 
declina ainda hoje ; a causa de um máo 
voto nã.o ad virá de influencias estranhas que 
pesBm sobre o votante, porém, antes dos «in
teresses sinistros» que o caracterizam, quer 
individualmente, quer como membro de uma 
classe. 

Preservai-o do primeiro mal, isto é, da 
coacção de estranhos, deixando o campo 
livre ao segundo, isto é, a escravisação ao 
espírito egoístico de classe -seria elimi
nar o mal menor e que tende a dect'escer, 
contra o maior e que tende a augmenta.r. 

I-Ia trinta annos era ainda verdade que nas 
eleições o mal contra o qual se devia tomar 
precauções era o despotismo, exercido pelos 
lancl-lo1·ds, proprietarios e senhores : hoje 
causa infinitamente mais apprehensões o 
eg'lismo ou as tendeneias exclusivistas do 
proprio eleitor. Presentemente-·estou con
venctdo-um voto indigno, degradante, pre
judicial é antes devido ao interesse pessoal, 
ao interesse estreito e mesquinho de classe 
do votante ou a qualquer outro vil intoresse 
seu do que ao constrangimento ou á imposi
ção de um estranho. Ora,, com o escrutínio 
secreto elle será livre de entregar-se a estes 
interesses subalternos sem o menor senti· 
mento de pejo ou de responsabilidade.» 

Eis a que se reduz, nos proprios paizes 
de onde o importamos, o argumento Achilles 
da tyranuia dos pJ.trões sobre 03 operarias, 
mercê do qual se pretende galvanizar o voto 
secreto ! 

Muitos outros aspectos, qual mais intm·es
sante e suggesti vo, apresenta ainda a questão 
do voto publico. Avulta entre elles o da 
responsabilidade moral que advem do exer
cício desta, importantissima funcção, só ve
rificavel com a cessação do segredo do es
crutínio. Com offeito. Influe em muito, de
cisiva,mente, na comprehensão de qualquer 
doutrina ou funcção, a üéa ou o conceito que 
della formam os que a teem' de cumprir ou 
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executar e do modo ou o processo por que se olle pôde dispor :t vontadJ- Ycndm·, trocar, 
as cumpre ou executa, depend!) a fJr·mação merca.dej:1r, sendo-lhe permittidú usar dJ 
deste cri te rio. ~odos os artiflcios e moi os, ainda os mais 

E' o que se dá no caso do voto secreto. ignobeis-fr,mde, pedldia e traição - para 
Par<t os que con~ideram o voto uma fun- colher exito do mercantilismo que a propria 

cç-ão política e não um direito meramente lei acoroçoa, pr•vtege e acoberttt. 
pessoal, e que são a quali unanimidade dos No voto publico, ao contrario, o eleitor• vê 
que tcom tomado parte no do!Jate, adversa- um encargo social, em bem da sociedade, im
rios e opposicionistas, a respon.sabililade ê plic:wdo o direito dest,e de fiscalizar o seu. 
da essencia do mesmo direito. é um corJ- exerciciu e a competente re~ponsabilidade 
lal'io logico do.:>te, pelo prinêipio supe:·ior moral do eleitor.» 
incontroverso e geral de que- em negocias Ainda por este lado, aper.ar de partidario 
publicas todo cidadfio deve contas á socie· do voto directo natural, condemnava Alen
dade da sua conduct:.t. Ora, a publicidade é caro voto secreto. 
condição imprescindível á verificação da n:zia elle: «0 mais deploravel dos defei
respJnsabilidado. Não se a comprehende, tos, o segredo do voto ê a falta. de sancção 
nem é possível a SUl\ existencia sob o rc· moml a seu máo emprego. Na linha do ano
gimen do voto secreto. · nymato se commettem todas as villezas, tra· 

Ulogicos, portant), são os que proclamam hem-se nobres comprorni.ssos, escolhem-so 
o voto como mera funcção exercid':t pelo homens só dignos de desprezo, tudo isto por· 
individuo em beneficio da communhão c fur- quo com o acto torpe não anlla em publico 
tam á publicidade o conhecimento do modo ata,do o nome do seu autor ou comparti-
como elle a desempenha. cipe. 

São ainda conceitos de Stuart Mill : «O Cala-se a vergonha, c, em vez do castigo 
r spirito do voto S3t:reto é que elle lhe é dado se consegue o premio clella. Louis Blanc
rara ello mesmo, para seu uso, proveito e insuspoii;o a·J liberalismo mais el!:trema~o, 
interes3e pessual, pois si as.,im não fosse não julga assun: « O direito do voto implica o 
havet•ia motivo para que não fosse emitt.ido de voe do voto. Dando vosso voto a tal can
publica.mente; o do voto publico indic:t dos· dldato contribuis para enviar :1 Camara um 
rle logo que elle não lhe diz exclusivamente homem que terá sua parte na confecção das 
i'e•peito; quo teansconde á esphcra. do in: leis que vos fará soffrer. Devcis·me conta do 
dlvíduo e incide na da sociedade; que elle o uso cp1e 11zestes do poder de influir até este 
tem não como homem, mas como cidadão; ponto sobre a minha sorte. 
que não é um privilegio pessoal, mas socio.J, Deste IFO sois responsavel para com a so
que o seu emprego ou uso está. subordinado ciedade, cuja existencia elle affectarã, ou bem 
aos ioteress s da communhã.o. ou mal. 

E' estrictamPnte um dever. e deve ser cum- Vosso voto pertence a todos. Si vos per-
prido de accoruo com a opin.ião a mais cscla- tencesse- podieis vendei-o.» 
rccida. e a maior consciencia que o eleitor O oraclo1· sente que se está alongando em 
tenh:\ do bem publico. Dahi a obrigação mo- demasia nesta ordem de considC!'ações, mas 
ral absoluta de considera1• o votanf,f:', não o tem a convicção profunda de que está cum
seu interesse privado e de agir em bem da prindo um imperioso dever. E' tempo de 
melllor escolha dos representantes da sobe- elimi::lar 'O voto socre~o. como a condição 
rania nacional, exa.ctamente como si dosem- p1•im2il'a da rehabilitação do regimen repre
penhasse a funcçã.o ci vica de jurado, como ~i sentativo.Diz-se que esta medida é tyrannica 
elle foóSC o unico votante e a eleição depen- e é vexatoria, e que, como tal, oó a podem 
de.,se delle só. Dahi logicamente a cooclu- defender os adeptos do despotismo governa
são de que o cumprimento cto:;~c dever se mental e das olygarchias odientas que ex
deve realizar ás claras, publicamente, sob as pioram as urnas. No emtanto, por uma 
vistas da opinião, que, interessada directa- amarga ironia, que vale pela mais formltl 
mente no exercício delle, pois o seu bom ou contradicta a taes preposições, ~ão os es
máo desempenho a tem de a1fectar, vclctl'á piritas mais li!Jeraes, mais rectos e mais in
pelo sou exercício hono~to e escmpuloso. dependentes aquelles que mais insistente e 
A llscalização, a critica, a censur<1 da opinião eí-Iicazmente toem pugnado pela verdade dtl 
é, nestes casos, um feeio muito mais eflicaz su1l'l·agio, pela sua liberdade e pelo alarga
de que a mais rigo1•osa das leis. mento do direito do voto- os que a dif-

Em summa : :t noção do voto secreto é fundem e a preconizam. 
que elle é pessoal, proprioüade do eleitor, de Já citou lt opinião de José de Alenca.r e de 
que ello pó lo usaL' e abusar no seu interesse Saraiva. CornJ)letará a opinião de ambos. 
proprio c inüi viüual, sem attenção :ws de- Em aparte a discurso do eminente Dr.Cam· 
mais cidadãos a quem se veda, com o escru- pos Salles, ao discutir-se no Senado a lei 
tinio, o saber como elle o utiliza ; de que· eleitoral, declarava o ultinw : 
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«0 voto secreto é uma c:msa ignobil para 
o eleitor. O cidadão deve ter a indcpendencia 
do seu voto o não ter receio de qu-l lh'o co
nheçtm. O voto publico o honra porque elle 
ê a corag<3m da sua. opinião. Não o esLa
béloci em 1884 po:·que não pude, porque os 
da opin.ão contearia estavam em maioria ; 
mas a Republica o deve e.Jtabelocer, porque 

A prova documental, a prova passada, o 
corpo de U.elicto da ft•aude ou troca ou sub
tracção do voto e_;tal·á feita, patente, indes-_ 
tructivel, no recibo do vob da lo na segunda 
via da cedula as3ignada pela. mesa e en ~regue 
ao elcitur. 

é da sua obrigação. -

A' proporção que o eleitor d,Jpositar a sua 
cedula na urna, a apuração está. feita, do 
fôrma insusceptivel de conte;tação ; o nu-

......•.......•..•.. , ......... ,........... mero de votos dalo a um c outro candidatos 
Com o voto descoberto a garantia fraude.» 

ê o recib::> passado eo eleitor. Sem o voto 
dcs~obel'Lo não lm garantia. Hei de mostrar 
que o voto secreto é a continuação da fraude. 

é s:1bido, de fôrma a evitar a falsidade pos
terior da apuração pela mesa ; de~apparece 
a fraude da substitoição, do augmonto e da 
subtra.cção U.c chap:1s; desa.pparcecm, cmsum
ma, todos os P- occssos postos em pratica 

E' a «obrigação da Republica estabelecer o para vicütr-se e portanto annullar-sc a clci
voto publico» disse o Sr. Saraiva. Por- ção quando não ::;c a pôde vencer. 
que~ Porque a dolorosa experiencia do voto Si o eleitorado não vem mais ás m·nas 
secreto esta v._, feita ; porque governo que a.ffiemar as suas opiniões, não é pela. falta. 
assenta n<t responsabilidade, tem como con· de indepcndencia, é pela. certeza da lnuti
sequencia a plena publicidade ; porque é da lidade de seu co,1cur·so e lia sua pl'esença; 
esssncia de um l'egimcn que abollu o ano· é pela convicção de que o seu voto ou não 
nymato na imprensa, abolil·o logieamcmte será ap 11 rado ou será apurado pn.ra quem a 
nn.s urnas ; porque, além de todas as razões mesa qulzer. O omdor leu a historia eleito· 
de ordem morn.l, constitucion:11 e politim~. o ral ele diversos paizes. 
voto -publico, nas condições estabelecidas no Decln.ra,porém, que,em mn.teria 1le frauue, 
projeeto, é o meio, é o processo -mais simples 0 nos-;o, <t to,los-ttntig s e modernos-tem 
e mais efficaz de evitar a fraude, de dcnun- _excedido. Declara mais: não enconr.rou a 
cial-a e aos seus autores, de realizar, em fraude, como entre nós se pratica, isto é, 
resumo, a verda.de do voto, de garantil-a a fal~ificn.ção, a simulação, o fabrico clan
contra os a.rtificios e detm·pações posteriot•es destino ou ostensivo de eleições inteiras; a 
á sua immissão. corta em massa d1•s votos depositados nas 

A maxima «voto dauo, voto apurado» ur~as; a constatu.9ão legal de t•esulta:dos 
está" entre nós snllstiLuida pela maxima [ eleltoraes contrarws aos vot0 s elo elett.0-
«voto dado, voto fl'audado», graças ao escru- rado. 
tini o. Conhece na historia dos out.ros paizcs a 

O orador o confessa-mais do qus em 
homenagem aos princípios, ás razões de 
ordem moral theoricas e doutrinarias-elle 
consagra o voto publico como o meio, o pro
eeBso, o systema que, unic€1, é a melhor ga
rantia contra a deturpação, a troca, a sub· 
trac~·ão do voto uma vez depositado na 
urna. 

Com o voto descoberto haverá em cada 
socç:ío tantos fiscaes quantos forem os elei
tores e ninguem melho1• d.o que elles será o 
fiscal dos seus votos, 

venalidade, a corrupção. a compra de elei
torados em massa, a instituição nefanda dos 
burgos podres na lnglaterl'a, mercantilismo 
escancai'ctdo, o3tensi vamente o1·ganiza.do e 
praticado, como i:to> Est1dos Unidos, mas 
nada se compara ou se approxima. ao que en
tre nós exi:lte, bto é, eleições feitas nas 
actas e não nos comicios, escriptas, mas não 
realizadas; eleições sem pleito; sl'\m votantes, 
de um lado, ou eleições constahnuo resul
tado contrario aos votos dos el;,Jitores, os 
votos dados a um partido elegendo os ca.n~ 
dldatos do outro. 
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DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 1903 

(Vide pagina 625 do 5o volum6) 

O Sr. Esnu~raldino Bandeira 
(para uma explicaçcio pessoal)- Sr. Pl'e
sidente, faç;o violencia sobro mim proprlo 
vindo á tribuna para, em explicação pessoal, 
dar uma resposta ao Sr. Paranhos Monte
negro, illustre Presidente da Commissão de 
Legislação e Justiça. 

Não tivesse S. Ex. se l'eferido a mim no 
discurso que hontem proferiu nesta Casa, 
certo não voltaria eu a cansar a attenção 
da Camara com assumpto que se prende a 
um projecto já encerrado em terceira dis
cussão. 

O illustre Presidente da Commissão deLe
gislação e Justiça ... 
. 0 SR. PARANHOS MONTENEGR.O- Que fal
lou em seu nome particular, como Deputado. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-... affi.r
mou hontem em seu discurso (lendo): 

«Allega-se tambem que seu substitutivo 
contém lima disposição offensiva á digni 
dado do Governo. E' á que prohibe a. Fa
zenda Nacional entrar em accordo com as 
partes. Seu substitutivo não contém tal 
disposição. O que dispoz foi que o Governo 
não pôde entrar em accordo com as partes 
nas questões affectas ao Poder Judiciario, 
antes que este tenha dado a ultima palavra, 
isto é, porque no substitutivo se reconhece 
que a sentença de primeira instancia não é 
exequivel, deve ser confirmadf~ pelo tl'ibunal 
superior, torne1ndo·se obrigatoria a appella
ção. 

« A celeuma levantada contra essa dispo
sição não attinge ás intenções do orador que 
não legisla para o ministro A ou para o pre
sidente B. Além disso essa celeuma se de
veria ter levantado o não se levantou em 
1900, quando a Commissão de Legislação e 
Justiça, dando parecer sobre um projecto do 
Sr. Esmeraldino Bandeira, no qual se dava 
competencia ao Governo para faze1' esse$ ac
cordos, foi de opinião que se lhe não désse 
tal attribuição •.. » 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO- 0 que 
disse não foi precisamente isso. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Em Se
guida S. Ex. cita os nomes dos signatarios 
desse parecer. 

O SR. PARANnos MoNTENEGRO- Trans
crevo o parecer. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA -Segundo 
a publicação do Dia1·io do Cong1·esso que te-

nho em mãos, que é de hontem, 24 de setem
bro, V. Ex. refere apenas os nomes dos 
signatarios do alludido parecer (lendo) : 
Assignaram esse parecer « os Srs. Seabra, 
Azevedo Marques, Rivadavi:1 Corrêa e Luiz 
Domingues .•. » 

0 Sa. P ARANHOS MONTENEGRO - E ac· 
cresconto Alfredo Pinto. 

O Sa. EsllfERALDINO BANDEIRA.- Vê a 
Camara que eu tenho necessidade de voltar 
ao assumpto, já pela referencia que ao meu 
nome fez o illustre Sr. Paranhos Montene
gro, já pelo facto de ter S. Ex., em um mo
mento de completa obnubilêtção de seu espí
rito lucido e erudito; affi.rmado não ter feito 
om seu substitutivo innovação alguma nas 
execuções judiciaes contra a União e a Fa
zenda. 

Causou-me pasmo essa affi.rmativa de 
S. Ex. a uma Camara composta em grande 
parte de juristas, de profissionae3 do fôro. 

Disse a esse respeito o Sr. Paranhos Mon
tenégro : «Repete que nada innovou, apenas 
consolidou, regularizou, reuniu aquillo que 
estava esparso, aquillo de que quasi nin
guem tinha conhecimento. 

Eis, Sr. Presidente, os dous motivos que 
me trazem á tribuna : primeiro, justificar· 
me de haver consignado, em um projecto 
apresentado á Camara em 1900, uma meúda 
que o Sr. Paranhos Montenegro parece tor-
nar odi<ma... · 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO - AbsolU· 
tamente. . 

0 SR. ESM!;;RALDINO BANDEIRA - . . . Se· 
gundo, provar que S. Ex. innovou funda
mentalmente o processo da execução contl'a 
a União e a Fazenda Nacional. 

Sr. Presidente, por mais de uma vez tenho 
dito nesta Ca.mara que o fim principalque 
ou tinha em vista, apresentando o alludido 
Pl'ojecto, era obstar a que morressem no 
juizo da primeira instancia causa~ importan
tíssimas contra a Fazenda e a União. 

Na legislação vigente não ha disposição 
alguma que torne obrigatoria a appellação 
por parte do procurador da Republica. 

Entretanto, observa-se que muitas sen· 
tenças proferidas contra a Fazenda Nacional 
toem sido reformadas pelo Supremo Tribu
nal, quando ahi vão ter por meio de appelht· 
ç:lo. 
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Respeitando, porém, uma medida que I Intentada esta, porém, os particulare 

vem de longe, sem SJlução de continuidade, algumas vezes abrem. . m. ãos d. e suas exigen
achei de bom .tviso incluil-a em meu pro- cias e acceitam o accordo que antes rej(li· 
jecto, como um caso de excepção á obrigato- taram. 
riedade da appellação referida. . Vezes ha que isso acontece logo no inicio 

Escreve Souza Bandeira no § ll do seu da acção. 
Novo Jl:Iamtal do Procttrador dos Feitos - Retir da, porém, do Governo a faculdade 
O procurador da Fazenda «nãu póde compro- a que me tenho referido, terá elle que es
mette,··se em juizos arbüros nem confessar perar annos e annos pela ultima sentença a 
desistit- ou fazer composições nos processos respeito proferida, com serias prejuizos para 
da Fazenda, a menos que seja especialmente o Thowuro e grave damno á administração 
atttorizado. » publica. 

Esse ensinamento de Souza Bandeira twn E qual a J.'azão para se combater essa 
assento e sancção no art. 6° da Disp. Paov. fuculdade ~ 
e nos arts. Jo, 18 e 19 da Instr. da Dir. Ge· A possivel prevaricação por parte do Go-
rai do Cont. de lO de abril de 1851. verno ~ 

Vê-se, pois, que já ' o regimen da velha Seria interessante, si não fosse depri-
legisl.tção fiscal os procuradores dos feitos mente, essa allegação aqui feita com censu-
podiam entrar em accordo com as partes e ravel insistencia. · 
d~sistir das acções propostas: quando e:;p~- 0 SR. PARANHOS MoNTENEGRO- E' cópia 
Cialmente autor.:ados para iSSo ~ela autor!- do parecer da Commissão de Justiça do 
dado. competont.", e ess~ aut.;ridado era, anuo passado 
conforme se verifica na D~sp. Prov. e Instr. • 
acima indicadas, a Directoria Geral do Con· O SR. EsMERALDINO BANDEIRA- Não de-
tencioso. clinei o nome djj quem fez essa allegação ; 

No regimen actual essa medida foi man- consignei o facto, chamando para elle a 
tida o o decreto n. 848, de li de outubro de attenção da Camara. 
1890, dispõe em sou art. 24 : Senhores Deputados, .si o máo uso que se 

«Compete ao procuradm· da Republica na faz de um direito é razão bastante para sua 
secção ..• c) ,cumprir as ordens do Governo da abolição, então devemos abolir todos os di
RepubZica relativas ao ecoercicio de sttas fun- re1tos, porque todos são susceptíveis de uso 
cções . •. » igual. 

Eis ahi o histol'ico da medida que se conti- O argumento, portanto, leva ao absurdo 
nha em meu projecto. porque prova demais. 

De par com a obrigatoriedade da appel- Pelo temor de possível prevaricação quer 
lação por parte do procurador da Republic!l,, -se negar aquella faculJade ao Governo, ao 
eu quiz resalvar ao Governo a faculdade que passo que ninguem se lembrou de retirar
elle sempre teve de, quando is~o julga~se lhe a attribuição de fazer contractos com 
conveniente aos intores8es superiores da particulares e até com. emprezas, contractos 
administração publica, determinar ao pro- em .que póde mais efficazmente prosperar a 
curador quo desistisse d:.~, acção proposta. ou advocacia administmtiva. 
não interpuzesse appellação do corta e djjtor- E as outras innumeras attribuições que 
minada senteuça. lhe competem privativamente .e cem as 

A .Commissã.o de Legislação él Justiça,. quaes póde favorecer essa advogacia. 
porém, no primeiro parecer que el.tborou a Eu porém, rejeito tão deprimente allegação 
respeito de meu projecto, foi contraria a essa e passo adeante em meu discurso. 
faculdade que eu assegurava ao Governo e Vou demonstrar agora as innovações que 
propoz suo eliminação. . 'li s p h M t " Entretanto, a Camara votou a favor de o l ustre r. aran os on enegro leZ em 
meu projocto. rejeit ,ndo nessa parte 0 pa· seu substitutivv ás execuções judiciaes contra 
rocer da alludida Commissão. a Fazenda e a União. 

Sr. Presid.ente, nada ha que melhor con- Como se iniciam actualmen.te essas exe-
sulte os legitimas interesses da Fazenda Pu· cuções ? . . 
blica do que se conceder ao Governo a facul- Informa Perdilhão Malheiro á pag. 117, 
dade do determinar au seu l'epresentame nota 515 do I o vol. do ManuaZ do Procurador 
junto aos tribunae& a desistoncia de certas e dos .Feitos: «E' praxe na côrte, depois de re
determinadas qnestões. queri io o procurador da Fazenda. assi,gna-

Sabe a Camara que muitas vezes os par'- rem-se-lhe em andiencia os dias d.; lei para 
ticulares não entram em accordo com o Go- se oppôr, e só depois do lançamento expe
verno sobre cat:~os que a este muito mteres- di r-se o P recatorio. » 
sam emquanto não é proposta a competente O Sr. PARANHos MoNTENEGRo-Isto está 
acç~o. no :;Jubstitutivo. 
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0 SR. ESMÉRALDINO BAND'EIHA-Em seu
Novo Nanual do Procurador elos Peitos es
creve por sua vez á pag. 71, nota 66, Souza 
Bandeira: Segundo a praxe, «é intimado o 
procurador da. Fazenda e a-;signam-se-lhe 
os dias da lei ; não se oppondo, é htnçado e 
então se expede o precà'torio. » 

Essas informações do Souza Bandeira e 
Perdigão Malheiro se apoiam no art. 14, da 
cit. Instr. da Dir. do Cont. de lO de abril 
de 1851, que assim dispõe: (lê): «Quando uma 
sentença tiver passado em julgado contra a 
Fazenda Nacional, ob1•igando-a a algum pa
gamento, não consentirão (os procuradores 
dos Feitos) que se faça penhora em bens na
cinaes; que não podendo ser alienados senão 
por acto Legicllativos. sujeitos â penhora o 
virão a ser por acto do Poder Judwiario. 

Sendo a sentença cumprida pelo juiz com
petente, o Juizo dos Feitos, para ter ex
ocução, intimado por ella o procurador dos 
Festos, si não tiver duvida, assim o decla
rará, para que po>sa o juiz expedie preca
torio ao Thesouro ou thesourarias para effEil· 
ctuar-se o pagamento, e no caso de ter 
alguma duvida, emendendo dever oppor·se 
â execução, o fará pelosmeios legaes.» 

A esse proposito P. Malheiro cita em a 
nota !5, â pag. 282 do appendice ao lo vol. 
do sua obra citada, a Ord. L. 3, T. 86, pr. 
e se deve hoje accrescentar o are. 42, :parte 
5" do decreto n. 3.084, de 1898. 

Eis ahi como se processam actualmente as 
execuções contra a Fazenda. 

Pass1da em julgado a sentença que a con
demnou, é intimado o peocurador e accusada 
em audiencia essa intimação.Nao se oppondo 
á execução, é lançado, depois do que se ex
pede o precatorio ao Thesouro o ahi se effe
ctua o pagamento. 

Que faz, porém, em seu substitutivo o 
illustre presidente da Commissão de Justiça 1 

Começá no art. 3° exigindo a carta de sen
tença para ter inicio a execução. 

0 Sl~. PARANHOS MONTENEGRO dá um 
aparte. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - E.stou 
provando a minha affirmativa-que V. Ex. 
fez in novações em tal processo. 

Na legislação vigente trata-se apenas de 
um precatorio. V. Ex., porém, exige a carta 
de sentença, pois diz o art, 3° de seu substi
tutivo: 

«Sendo a Fazenda Nacional ou a União 
condemnada definitivamente a algum paga
mento ou a entregar cousa certa, e:JJtrahid!J 
a .carta de sentença, dar-se-lhe-ha execução ... » 

0 SR. P A RANHOS MoNTENEGRO-Como se 
faz em todas a,s execuções. 

0 SR. Es~mRAL:biNO BANDEIRA-Menos nas 
execuções contra a Fazenda. E', pois, incon
testavel que nesse ponto S. Ex. innovou, 
como convence a leitura que hit pouco fiz da 
lei, instrucções e informações dos praxishs a 
respeito. -

M::ts não é nisso que consistem o mal e os 
inconvenientes do substitutivo: esse mal e 
esses inconvenientes estão nas disposições se
guintes e posteriores, de que dentro em 
pouco tratarei. 

Sr. Pre;idente, S3m quebra da deferencia e 
do respeito que devo ao illustre presidente da 
Conimisaão de Legislação e Justiça, declaro a 
S. Ex. que, retil'ados os ctdjactivos irritan
tes dos artigos com que a imprensa desta. 
Capital tem atacado o substitutivo em dis
cussão, não trepido em subscrever os concei
tos desses mesmos arl;igos. 

Entretanto, declaro coram populo que a ne
nhum jornalista, a nenhum reporter eu dei 
a ma~: ligeira noticia sobre o meu modo do 
ver o a.ssumpto. 

Como se vê dos aets. 4° e 6° do substitu
tivo, S. Ex. o Sr. Paranhos Montenegro 
estabelece dous termos pari• a apresentação 
de embargos: um-de 15 dias a contar da 
accusação em audiencia da citaçio do pro
curador; outro~de tres mezes a contar do 
recebimento da, precataria, não se tendo 
ainda effectuado o pagamento; . isso no caso 
dO não teeem stdo offtJt'ecido3 o3 embargos do 
al't. 4° ou de haverem sido eses me~mos em
ba;:•gos rejeitados por sentença. 

Antes de entrae em estudo mais demorado 
a ess9 respeito, me .cumpre desde logo saJi
entar uma contradicção do illu>tee autor do 
substitutivo em debate. 

A Camara foi testemunha do modo vehe
mente por que S. Ex. impugnou a autoriza
ção que em 111eu projucto eu dava ao Governo 
pal'a, por meio de ac;:;ordo e transa.cçião com 
a parte, quando isso julgasse conveniente 
aos interesses da Fazenda, pôr t9rmo ás 
questões que ja estivessem subjudice. 

Pois bem; S. Ex., que assim procedeu, 
estatuiu, entretanto, como materia de em
bargos, nus arts. 4° e 6°, a tmnsacção poste
rior á sentença. 

0 SR. PARANHOS MONTENEGRO- Ahi é 
outro caso. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA.- Como 
outro caso ~ S. Ex. 11eglt ao Governo o <li· 
reitJ de autoriz::tr o procueador a desistir da 
acção intentada, porque tambem nega ao 
mesmo Governo a faculdade de entrar em 
accordo com a parte depois de levada a 
questão ao conhecimento do Poder Judi
ciario; e, entretanto, prescreve em seu 
substitutivo, como materia de embargo 
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,na execução, a transacçiío pc1sterlor á s·en
. tenç<L ~ 

Ora, essa disposição do substitutivo, ou 
estâ ahi p1r::t figurar como lettea morta, ou 
p:m1 accentuar uma formil:.wel cont!'adicção 
entl'J o que nclle se estlttue e as p:~Ltvr:>.:J 
do seu autor, profee.idas nest:1 Camar't do 
modo tão vohcmentc conüa e:;s:l autoriza
r.:iio :10 Governo ! 

O Su. PAnANnos MoNTENEaRo-Em geral, 
·im; em particul:1r, nilo. 

O Su. Es~mRALDINo BANDEmA- A n,cção 
está posta, em ju.zo; nem o Govm·no nem o 
procueador póde trn,nsigil• com a parte ; 
ap:·zar disso, o substitutivo instUue como 
materlade embargo.3 a trcmsacção po~terlor 
á propositurn, da n.c ;ão ! 

Hn, ou não ha contradicção ? Tenho ou não 
razão na critica que estou fa.zendo a es,;e 
respeito? 

O Governo manda p·•opôr uma n.cção pelo 
facto dr não ter n, r:n.rte com elle so accor
datlo; dmante o pleito, pon~m, faz-se a 
transacçlo,,. 

0 SR. PARANIIOS MO:\TENEGRO - 0 sub
stitutivo não se refere '" isso, mas sim a 
uma trans.J.Cçã.o, lt um contr"wto anterior. 

O Sa. EsMEJLI .. LDmo BANDEIRA - A tr·ans
acção não é sómcnto um contraeto ante
rio!'; elln, ptide t,~r lugar durante o pleito, e 
muit11s acções toem ~el'min~tdo em no.so !'o :o 
por accordo c tt'aosacçã'l das p:trLcs antes 
de prol'twida a sentença tina!. Não IHt lei que 
t.let.ermine nem escriptor que atiirm.J qne a 
transacção ~0 se pócle realizar a:tte3 e não du
rante a acção juJicietl. 

Além disso, e pela lettra do substitutivo 
em tleb:tte, a trn.nsn.cção a quo elle se refere 
é a que ~e tem rcn,l.z:tdo depois dt1 sontença 
no fllito e, p,,rt.ttnt >, dJpois da propositura 
d11 acção. Eis a.hi 

Deixo esse incidente e p:ts8o adeante, por
que a hora vae adeantwla. 

Ficou, por.,:.mto, provado quo S. Ex. inno
vou a alludida execução, Crü<tndo a cxigeil· 
cia daquelht cartct de sentençct. 

Outr·a innovação de S. Ex. é a que diz 
respeito aos embargos quJ pedem ser apre
sen lados por petrte da Fazowla. 

O SR. P.u~ANnos MoC\TI·;:iEGIW dá um 
aparte. 

0 SR. E;J\mRAT.l\ll\0 BA;'d''"mA-No artigo 
dct Inste. G. da D:rect. do ContcncioEo, por 
mim lHl. pouco lido, EC estatue que, no caw 
de duvida, o procurador se pôde opp J!' á 
execução da S3l1 tcnr;a pelos me i os lega~s. 

J\Ias, nem a citada lnstr., nem qualquer 
lei das existentes, drtine quaes sejam es;oes 

Vol, IX 

meios Jeg:ws, e muito menos prescreve re
gras sobre o seu p~·ocesso. 

No seu snb,titutivo, pol':'m, S. Ex. espe
cifica os embarg·r.s que pudem SOL' oppostos e 
estabelece Llou3 tei'lll<S para a sua apresen
tacitu. 

f>enso, SI'. Peesidentr, que, pnra se J'ügn~ 
larizar nm ponto ol scul'O o la.c.tmo~o do nossa, 
Jegislnçii.c•, se pódcm roncec!cr nm f'avot• cb 
Fazenda m pí'imc,iros ernbnrgos, previstos no 
artigo 4" elo substitntivv, devendo·se nc!L: 
inc:uir a l1ypotllew da restltuição,que 11gnra. 
em outt·o artigo. 

O que, porém, se me aflgura cb todo ina.·ê· 
ceitétvC'l são es3es soguw~os embn·gus qno 
voem estatuicl(·S no 1ut. 6°. 

Taes embargos são out;ra innovação do 
illustre Sr. l'aranltos l\Jontenegro. 

O Srt. rARANnos Moe\TENEGRo-Embargos 
quo existem em todas a1 legi;;hções a nLJ· 
l'lül'CS. 

O SR. E~MERAT.DINO IlANDE!RA-Em ftwor 
dos particu1:1l'03 ( xist.em e sem pro ex i~ til'am 
es.ses embargos, os q1taes ~ l'í.o <lpresenhdos 
.a.n tos da assi;;natura da. carta de a.rrmnn.
tação ou ds adjulicação. Ma~ em fcLVOl' da. 
Fazenda não existem, nem jamais existiram 
semelhantes emb:~J•gos. E, o qno é maid, 1 ão 
pô.lcm n,;m devem existir, porque os tens 
pm·tencentes á l"azen la. não s:w snsceptivets 
de am;.rrmtaçã.) nem de afljuliicação judicial 
por força do execur;:lo que 1113 mov:lln os 
particulares. 

A inclus'o deôses emlnrgos ontrdo; l'J
c.ursos ele que n:1s exe.::uçõcs a FctzendCt flócle 
lançn.r mào é obm exelusiva dn S. Ex. 

E entro outras provas dLso e.;;tâ a neoe'l· 
sidado em qne S. Ex:. se encontrou d<l do· 
terminar o momento em que devem sc~r 
apresentado:J Ol referidos cmb:ugos. 

Dispõo o art.. u" do ~ubstitutivo em dis
cu.,são que, denüo do pra.zo de tros mezes, 
a contar do recelJirnen to da precatorin., etc., 
poderão ainda. ser oppostos os seguintes em
bargos (segundos): ilc nullidado, excesso de 
C:(GCUÇiiO, l1ctg:unonto, C.Oll1IJOSiÇ'iO, l10Vi1Çilü, 
tJ·an:::~cçào, prose ri p<;ão, su i:ervcnicn tc~ riu· 
pois do inicio da exewçao. 

Ora, em nenhuma lJl vigente ou rovogad:t 
~e encontra cum:.t ~emclbn.ntc: nem tt pre
scripção desses cmlnrgos em fayor da Fa
zenda nem a pt•,:llx<tção de ta.l pr11zo p~u·,t tt 
stm apl'osent<lÇào nem tão pouco a injuncçào 
de que esses mosmo:; emb:1rgos ~ume:nte 
puclcm :n·ticnl:w nul!idado, pllgamrnlo, no
vnçáo, etc., super·vcnienles depois do inicio 
dr.r, co;ecuçito. 

Os ark 575, 577 e 578 tio rcgubrnenl o 
n. 7:37, de 1850, tl'ansc.riptos, com pequena. 
:dtcJ'a\·'io, om seu substitutivo peln illustl'e 
pre:1i lente ilcc ·Commi.s~iio de Justiça, limit:tnl 

t:. 
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o periodo procossua.l a que se devem 1'0· « ArL 8. 0 Independente de embargos o 
ferir, nas execuções entre particulares, as em qulquer tempo antes do pagamento 
duas sories .de embargos alli previstos. poderá a Fazenda Nacional l'equerer. no~ 

Assim é que os embargos estatuídos no summarios termos do art. 306 do · decreto 
art. 577 comprohondem to~lo o processado n. ,848, de ll de outubro de 1890, emenda 
até a penhora; e os quo voem designados no de eno d::. conta ou custas. >> 

· art. 578 se referem ;tos termos posteriores Nada, }JOI'tanto, justifica esses embargos 
á penhorJ. :tté :1l'i'emataç5.o on adjudic::tçho . provistos no su!Jst.itutivo. 

Ora, si se aUcnder a qne nas execuções O SR. PARANnos MoNTENEORo- Não J1a. 
contra a FazendJ. não 11.'1 penhom. nem ar- hoje embargos por pal'tc do procurador da 
remataçito OLl a.cljlldicaçito e que, porta,nto, o Republica ~ · 
pe_ri.odo p~~tori~r ;.í, seu t~n ç:t .o~ pori~do Zoo O SR. 1!SMERALDINO ]3AND!;;!RA -':- No §d.· 
IlllCI~ da oxc~u?:LO . . ~lo, q 18 Lmt,tm ~ a~ t .. r1 ' gunclo perwdo da execuça,o de que trata d.sou 
lettr,~ d, .o o t~l j,. 6. l?ttra ?· tlo !l1vl1ClOJM.,Q I~ bst"tutivo não h a boi e ll 0 lll houve nun ' . 
substitutivo SeLO um so () uawo momento pro- u 1 

' " v / · . .. ca. 
ce~·sua,!, clwgar so-Jut ü conclusTio ini.Hudivel O St't. PREsrmm~r.s-Est:l finda a hora" do 
de que os sogunlL s emb:.trgos dGsse sub:Jti- expediente. · 
tutlvo teráo .•tpomts por Jlm discuti1· a dis- · 

1 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA -:- Rogg a 
cmsão dos primcil'OS · v. Ex. que rJe digne de conservar-me-a .P<l· 

O SR. PARANHos MoNTENEORo-Pôde havn lavra pam amanhã, arlm de conCluir as éon:.-· 
excesso ou erro de conta. sidemçõos que estava fazendo. 

0 SR. ESl\IERALDINO BANDEIRA-Para ess~ 0 SR • . PRESIDENTE - V. Ex • . ~ontin.ü4rá 
caso, o substitutivo consigna <t scgnloto prc· amanhã com a palavra. (Muüo bem; . . ~n'Uitu .. · 
videncia; bem. o oracl01' e vivamente felicitado.) . . . . . 
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