
J.Jara a cml em rl o rlia ·J 3 do corrente a ·I" cli scussi'í.n rlo pro
,i 1Jc l o rla Con st iL11i(:iío ncompQniiacl n dn qrnrt>r.C·'I.' dn Cnm-
11 li ssfo. 

L1_•1 ·a nlu-~ ~ · a s c ~si\11 úi; ] . horas da laetlc . 

. \o rn ein di a l'clz-su a cl1 nrnaila. a q1ial O'<'Spond1r rn ns 
Srs. P1' uti e11 l e rl n ?rl n1·acs. Pars ri r Cn 1·ntll1 n. João >le iv a, Erl11 a.r 
ll11 !l orwa l vn.~ . Co.'i[a Hndri g 11<; .'; . . Fn1nri sco ·J\Iacharlo, Lco1·jgil rlo 
Cn0ll111 . ·· .Tnaq uirn t\a1·nwnlo, C11 11"kt Jl111 i oi · .. Jos1'.\ Segun rlino, 
.TIH111r 1rl Ba1 ·ala . An l.0 11i 1• Bn.1•nn . .J1J n. q11i111 C 1·11z, Tli eotlu1·0 .Pa
r:h f'co . • Tiinq11irn Cal11nri a .. ]ir·zt' i'l':l tl r A l h11qu1n·q11n ,J1111i nr, 
Tli norli11·1•l«J ·:::n11i11 . .To .-; i": H1•1·11a1·cl1•.-;. Oli1·f'i1.·a (·:alYfüL A1mn·n 
r:w; tl cn nli .. \ i1w·itla l3n1Tr· ln. Fir111i1 111 da Sihuira. Jo<.;(· :l-l y 
c:·in11 . .ro ~ t'. Ri 111t•i11 1. Frl'íl<'rie11 .~u1T:111n. Pcr11··0 P:nrl in n. 'L J.Y:ll' eS 
'1:a:; l r1.'. Jtn~a .T11 11 i11r. C111•l h o r, .C a11111 r 1 ~ . ' l 'n1naz da l ; rn z. \ 1 i 1.' 
.c: il in nama~i11. 8a 1·a iYa. ])011rin g11 ~ \ Í ir1 •n i 1'. WJ Un11 larl. !vl n 11 -
l1; i 1'n 111 • Hnl'l'nS. ()11i11lino Hnrayuva. Hrnz Cnr11 r i1·0 . ULa ldinn 
rl< 1 .\ rnara l. ~a11lo~ :\11rlmll1' . <31:'1ll'J'<l.oli Marnt1r;;. H:111li11 n .l :lr11 ·n , 
E~lr \Y 1 •,; .J [11.1in1·. T.:1 iz IJ1•l pl 1inn. llam i rn tlnré1•llo ;; . l'i11l11• i r1l 
.1 r1ir. lrnd1i, .T11li o F1·n l a. Cr\;;n1·io .\ l v i111. A111ericn Lnl10. :F:<I Lrn 1·dn 
\\ ·an il 1•11kn lk , .Tni\ o :::.:<'Yr \r l ano. Sald an h a :\ la r inho . .Tnaq11i 111 1k 
~ 1 111 zr1. :-:·ilrn C;w rrl r.1. SilYa Paranl in.-: . . \q11ili1111 -r l11 . \ rna 1·n l . 
. Jnnq11i 111 ~ l1 11l i 1li 1 n. Pi1il1o i 1·n U11cdes. Tk lfnr l. Viri l';! . l "vh1'ia 
ltnil1' ign " ·' · r11di 11 lln Lfr a.~i l. La11ro Sn il1'i''. ~el'zrcl1• ll o. 1\i11a. 11.i 
li <' ir·n. ·ca11 l i\o . .l'f'1l! ·n C: l1 Prmnril. i\falla .Bac ell ar. Ca::; i11 1iJ'I) .l1 1-
11i111 ·. H1 11.11·igu<'s Fr•r·mtnliC's. }fon 1:i q11í' <.k Carvnl!Jo. i\111'ri: ;in 
l·' i a llrn. ·.\!íl g11Pil'a :Para11 aguú .. \'u lsnn . P i 1·rs l<' r1' 1·r- ira, :\ l arliJ11". 11 
!lnil1· i;.;u1~R. Ha1·l 1osn. Lima . .8 f'zP1·1' il. ;Jni10 Ln111•s. F1·f'rlnrie11 

J- :111·g·r.' . .T n~1" Hi>v ilaqua. nonr;a ln rfo Lago~, N a;;w inlf'nln. Alm i --
11n .\1"1"1111 sn. l'rdl'l1 \'nl:Jii1 .. G\ l ig· ~ : c\l rir ICasl1·n. ,\111111·im Ga 1·ri:1. 
ºJ(pi l fl t' in. 111•111·11 . \11 11 ~ 1·i r11. (:11 11! 0 ! :n 1·inXO. ~Ú .\111l1 ·arJí', íll'lilllil1:J . 
'J'11 l1•11li1111 de Ca;·ya]li o. T: n.-;n "~illft. :111:\n J ~:nbnl l 111 , G111wa l \"1 '.' 
!,. 1' 1Tl'i1·a . . fo:<ü 1\Iaria1111. · .\l 1n<'iiln 1' <'1'na11ilrnr11 .. l11Yr 1w i1 1 111 \ 
:\g 11 i a1 -. . \11 rl r i"~· · í:a v nkantP . rfay n111nd11 B~n tl 1• i1· n . • \1111ih a l Fnl -
6!1 1. ilii' i r n dr• \ '8.'icn1 1cl'l ln.'. l'r r·•· fr·a ·<l ll ll ."· r·:t . .Tniín V i r• i ni. 
l .11iz dP. ,\ 11rl1·nrl <' , l<~ s 1 1 i 1· il n 1-'nnl n. Brl ln 1·111i1i11 t:n1 ·1wi1·11. T li l'-
11pl1i !,1 dn~ ,:.ian l 11':. Pnn!r• s ii l' i\ li n1nda, Oili r i r: a. c:ab i rlll Bí':'Cll ll' l l , 
11·11 1111 l' rn tln . Ol iv1: in1 Va l ladftn, L f'a11t1 1·n }\-ra c i el. Ff' li s l1 f' iln 
F1' f'i1·io. Augu sto rl n l•'1 ·niLas, Paula 1\r~nlln . Tnsla. Anlm1i n ] ~ n
Zl'hi n. '.1,nn ra . . \ 1'1 11 111· H i11s. C:::trl' i ::t .Pi r·r8. 1\fo.1'co l i1n11 .\lrJ111'n. 
~:inl 1i-; P1•1' (•i 1·a. C11.'il11rl i1' il r :\ l l' ll o. ·l'a11la ( ;·uim::u·ii 1• s. 1\ l illon. 
A1~1 1 il1il 1 1;i11i11, 1) i1111 \ .'i i íl Cnq11Pi1 ·tt. IL'r•uv igi lcl n J'il i-:uf'i1·as, Ha 1· ií11 
il i · ~- ~LH·r 11 .< . . \!r~ tl 1·nrl11. :\J1111 iz F'1·<'il'D. :\l lraydr J11n inr. F1n 1-· 
"' '"('ª " Si lrn. l''n11-;"rn !T nrn11•s. \"il n Pr•r· ~rn h a. U 1·bann :1rnr! ~0n :l r•.-; , 
:Vl :11ri1ii1 '.-; l·lrtr1·d11. Oliy1•in1 í"'i ll l r1. Vir·bto rl n M1•ilr •il'ns, V il'g ilin 
P1•-;;.;t1a. 1.-1 ·:111r,a ! :a1·ynl li o. L11i z M11ral . nu.pi isla rl n. \ l nLl a. 
F1 ·1'1r .-; '1:1 r:l'llz. '\l ci1 1do (i1 1nnahnra, Ti; 1·irn ( :rn'lli n. L n1w.-.; '1' !' 11- 
yf\.i . . l ;11•q11f',; Ot1 i'irp1r• . .-\r i : ; li1k~ L ohn. 1\'l a~Tink. ·1·' 111·q11 i111 
\\' 1·1' 111' 1·.k . .ll r 1 1 _il"i1i.1.u1 .~ J es1 1.i1111. '.l'l 10 111 :1z D1•.l111·i111 n, C:11 11d c rle Fi-
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gu .:liredo, An Loni o (Jlyn Ll rn, Bacl al'ó, .Toão · I' i 11 l ie it'o, Pacifico 
/'\'l n,sca ren lias, Gabr iel M.agal hães, L eonr• l Fi l llll, Chagas Lo
]Jato, .Ja-:ob da Paixão, A l cxancl1 ·c Stock le r , F1 ·a11 ci sco V oiga, 
Fono ira Brandi'lil , Cos i.a :::Jcn na, IUan101mi cr , G11 i.u;al.Yes Ch av es, 
. \ ni• ·ri co Ln ~ . V i o l: Li , D 1JITa \l i cac i1), l<'errnint Jtabcllo, M anorl 
F11 l genc i o, As lol v h o P i11 . A1 ·i sl'.i cl us Mai a . .(: oncalw s Ha111o s, 
.Tusl i11ia110 el as C11agas. Do rnin go.s Hoclrn, Cosla í\hw l1aclo , D o
mi ngos Pnr ln, Pal lela, João de Ave ll ar. Unr r ci a Habell o, B 11cno 
rl c P a iva. F c n ·ei; ·a. P i rn~, .folio Luiz. Marlinli o Prad o .T11 nior , 
B e1·n arclin o rl e Campos, F ranc isco Gly ccrio, Moracs Barros, 
L u [WS Cli ~Y<' s. Dun 1ingo . .; rl e .\'l oeaes, .\ dnlp li o Unn lo, Carntlh al. 
.\n gHIO .l ' i n l1c i 1·0 ,, :\lu r ::;a, Hr1rlnlp l11 1 :\ l i 1· :u11 la. Pa1i. li11.o Ca. J'l os, 
Co.- la .T11 11 inr. H.o il 1: i g111~ ,; .\ IYP.' . . l. lfl'C_,rl 11 '!•::Ili .'. Ca 1·ln .' ( :a l'c ia. 
i\<l 11 n ~ i ra ria S i !Ya . ·1<' k11 r y (~ul'a d1 1 . L 1•1 1!>n l rln H 111!1õ<' ,;. G1 1i111arães 
\'a l ai. An lJrn in . \ z r 1 ·1 ~ cl11 , C:wi an 1: ri l' .\l irn q11 r•1'CJL1U. Bel ar1n i11 0 
il c• .\·JP11rl n1H:a • .Yl:1 r·ci;111n 1fo \la ;, ~1lllã 1; . .; . J.' r nian do .Si 11 1as. L a1.11·0 
:\·Júll rr. Cai ·l ns ri r, . Campos, Scl ii rn irll. Lacrnl a Cou Linh o. ·v i -
1-. J11r·i nn i\lun(f'irn. P.l't 'l.' ir·a il a Cosi a, An l ãn (1 1; F a r· i a .. Til l i n do 
('. a,.; li ll> ns. B 1'nu· . .:; r! o M erlPirns. Alc i rií' s L im a. A ssis i3 1·as i l, 
T l10 111 n:r, L' ion"' · AIJ 1·r' 11 H 01 1wrn Bap t i ~la. Hndta 0 .,nr in. Ca:o
.-; i :t 1>11 <lo \' a;;c i m1·11[ 11. Fn rn :rn rl u Ahnlt, ü i;111r l.1·i{) H ib i: i 1"i. ú 
\ l í' nn a. Ba 1 r <' l o. · 

. \ !J t' r:- .w a ses;;an . 

Faltam. com ca1l'sn pal'ii c i pacla. os Se5. Huy Barbosa, F l n
l' i nn o Pr ix1>1 01 .T11 ~ li n.ianll ri o Srrpa. Br·al ra , :\'!alta .\larhnrl o e 
f ;p;; :u i 11 '}lutla Juni nl'. o Sf' IT\ cau ,.;a os Sr s. ,Joaq 11i 1>1 J•'rli ei11, 

-Lapr"t .. roão P erl rn . E nnc . .; d e Souza, Tn,;,;o F ra gu,;o . .Tos,; ,\ Y<' 
l i11n . F: lys1'1 1 frl nrli11 ,; . .Jni'in ri!" Si 'Cfu eira. Bf' 1·11 :uil o rl n :vr r~n r l 1111r: a. 
L :ul islfi.o :\'d.l o. Sanl.os V ieira. Ci r ill n rle L mnos. A lb r rl o Bran
rlfro . .Toaq11i 1n B:·c,;es, V i n hans, :\ly arn H o t 1.1 l il .1J . F Pli 1·i a11 n 
Prmna. F 1·a.nc i '<cn Arna r-::i l , Barãn rio 1S·an l a l:frlr n a. L11 i z Har'
rnt.n . : \ 11l o1 1i o Prarl o, 1\l mPirla J\og11Pi ra. H111l iiín .T1 rn in 1· o ~ l' -
11rsLo rlc Oli n 'ira. 

J< ' '!i ri a r• J) r1 . .; ! :1 cm r l i sc u s ~ão a ac la drr sc~:; fio a11 lrrrrll'1\1 0 . 

O Sn. P1tLSJDE)J TE - E~l' ú Prn ili s r.n ~;;ão a a.el a. 

O ,.; 11., B.'.l\l}() S.1 L .1 I1 1.1 - P" C:º a v a la1Ta l>n1 ·n, l'<1 zc1· 11111 a 
d1 •cln l'a1.:ií 1J d r, v0!0 . 

O Sn. P1 rns1D1·::'ln: - O q110 o ~ l :í 1,'nl il [.' r11 . .;~ fo r a arl a. . 

() .Sn. n .11mns.1 LtM.1 - 8 1' . :P'res id cnl' r . 0. 111 Yir l.u rl e rl n d is
pns l11 n11 ai·I. :310, 1!0 nosso Rr'gimei 1tn. qnalqur 1· mrrnl11 ·1> cln 
Cn11g 1·r•sso 1. 11·1i1 c faZP t' insrril' .~o u v nh 1 n <t acl.a s!'11 1 11111 1 i1·al -11, 
1·11rnlanl n qun manrl e ú Mesa, an Lr~s <11 ; apJWOYacl a a acla. rnrn 
p r ~ l nn l n r!1 ·cl a. 1·al)i'í o prn · e ~ <: r · i p !o, r>oclnJ11 l11, p11t'P 111: Jaz1.•1· i 11,;r•1 ·i r· 
110 JJio 1'io O//i cí11/ a :;ria il r·c la1:ar, ão mo! ivad a rl.1• yn J 11. E ', pn is, 
1rn rli .-; c1 1 ~s ã r 1 1.1'.t ael.a q1 1n cl nvn faw r· a n >i n li n d,.c Jan11;i'\ 11. 

O Sn. JJ1w s1Dr·::'l' t'l' ·- O n nl>1·c r c pn·~ 1·1 ll a11lc ap r1· sc11.l ar·:í. a 
s11u il l'·Cl araefio e .'0r:·~ in >:n1·i !l a J1n aol a de ltn.)1'. 

O f n. J~ ,1 .rmn sc1 L I M .\ - T nnl\fl a hrm r a ri·p <' t1 \' ia1: :'.i Mosa 
a rl r> r l a l'acão rl<' vn l11_ q1w dei na 1Jil i m a ~ e s .~ :ín ,.; , iJJi 'P a 11 1111:;i 11 / 
do ::;1·. D<'J>1ilarln Za rnn . 

O Sn. A ~tP HI LO l' Jlffl (J1P. la n1•du111 ) A rl i .c;l. i1 1r l a l.11111 -
Jll i ~ ~ü o 1w rnc aiia pulos r 1•p rr,,; t.rn I :i.nl r .s fi os e<; lado<; para i 11.-
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. t.erp/Jr par ecer sebre o proj ecLo de Constituição publicado 
pelo Govemo Provisor io, adaptou a cxccl lcnle proviclenc .a, 
segundo vi no Dia,rio Of/'icial , ele mandar publicar nesse jor
nal todas as emendas que foram offc1'eciclas no decurso. ele 
seus trabalhos, Quer por alguns de seus membros, quer ... 

O Sn. PRESIDENTE - O Que está em discussão é a acta . .. 

O Sn. AMPHILOPHIO - V. :E'x. queirD, descu lpar, ·porquanLr• 
a distancia é grande e não ou ç.o o cru·c cli z V. Ex., nem o que 
se lê na Mesa. 

O Sn . Pnr<:sJDEN'l'B - O nobre Depuf.aclo ·vai fazer obser
var,õcs sobre a acla? 

Ü 811. AMPHILOPH!O - Nilo. 

O Ba. ·PH ESIDENrE - Enlão peç .J a V. Ex. (file ag u:1rcl0 
oppo rLLlll iclad e. 

Ninguem mais peclindo a -palavra, é encerra ela a éiisc:i:' :::\ J 
e, pl1::;ta a votos, approvacla a neta. 

Yrrn ú Mesa e süo Jiclas as seguintes 

DECL.\IBÇÕRS DE \'O TO 

Corno m embros elo CongTcsso .)!acion::t! , curnrlre-nos de
clarar: 

1.1 º, qn e voLcí.mos pela cli scussã.o da rnocãn apresentada 
pc•lo Sr. Zama. r elativa ao attentaclo commetLicto contra a 
1 ibcrclacle de irnprensa; 

:.?.º. ,qne ·~spcrnmos a p1mi1ç ifo dos implicados nesse atten
taclo. clcmornitrad os polo inquer i to a .que se está procedendo; 

3º. c111 c confiamos aos rspon.Lancos orgãos. o ela opiniã.o 
e as rlcmais for'fia.~ act ivas ela 'N'ação, a sancção ef'fecL iva elo 
nosso proccclimcnfo, que i· erm tamos legitimo e pafriotico. 

;8iala elas sessõns do Congrr.ssn Cnnst.iL11iul.e. Hl de dczcrn~ 
hro rl c 1890. - -· Dem etrio H'ibei1·0 . - Alcindn · Gu.anaba- ·i. -
Anni/Jnl Falcão . - .4 ntnnio Azei·cdo. - IV i.lo Per:a.nh a. ·
i\. ntonio Olunthn. - Lei.te Odícú' o. -· })m'bnsa Limn. - .. R. 
n sm'io . - Antão rlc Ji'rwi11 .. ·- Prmw.ndr..s· Si m.as. - 11'1 ,trriz 
F''l'C i1'1'. - Cm·los Gm·cio. - Pr Pder ico Se1·Nino. ·- .Tosri Sim,eiJ ,1 
rle Olivai'1'0. - Uchôa Rndri(Jw's. - José :lfo1·iano. - Almeida 
Penwmb1lco . - .Tosé llyr;'in o. 

Hequeiro .que se declare na acta mw votei a favor da 
moção do Sr. Zama sobrn o aLtentaclo á typogra·p-h ia ela Tri
bww. - Tavares Bastos. 

Dccl aro cru o, si estivesse presente á tG" sessão do Con
v;;rflso Nacional. t e>r ia votado pelo r equorimento elo Depu 
tado Za.rna, para ser dada cm ordem elo cl ia a moção sobre a 
l iberdade de _imprensa; :-::: F'le:ui•y .Qurado, • 
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O Sn. 2º SECHET,\IUO, servindo elo 1 º, procedo (L leitura elo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

. Representação dr:i Directorio e Conselho do Partido Na
r,1onal .ela Bahia, solicitando a revogação do decreto n. 5H, ele 
23 de .. ~unho do . cor!"ento armo, que rogLilou o processo para 
a elmçao do primeiro CongTesso Nacional do Brazil e do 
decreto n. 802, de 4 de outubro ulti'mo, que ampliou a eleição 
das assr:·mbléas leg·islativas dos estados . 

O Sn. PRESIDE"ITE - Tem a palavra o :Sr. Arnphilophin. 

O Sr. Amphiiophio - Sr. Presidente, a Commissão encar
regada de dar parecer sobre o nrojocto de Constituição. deli
berou fazer publicar no D'ial"io Off'icial as emenda::: offerecidas 
ao referido projecLo. 

T r:n dn sido offerec idas clivcr.sas emendas, quer pelos rnrm
bros ela Commissão, quer po e membros elo Congresso extra
nhos a ella, cu, cumprindo o meu dever e seguindo o exem
plo de outros membros da r eiwesentação nacional, tambem 
off'ercci por minha vez algumas emendas ao sobreclito pro
j ec to. 

']'odas as minha" crnenda'3 forarn publicadas.· com cxcc
pção ele uma apenas: e posl'o q1.1e rcsLc-mr; o direito de repro
rlm-il-a. q11anrlo a rllsposi(.;ão 110 nroje Lo íle ·Constitui.ção. a 
qur elle rn reJe 1·e. für objccl.o de discussão r10 Congresso, julgo 
r,onvenienl(:, LoclaYia, fazer cons tar no Dicr.i'io Offic'ial a exis
tenci a dessa emenda. nocqu e algumas elas ou tl'as que apresentei 
e foram oublicadas. !iram ele! la sua origem, sua razão ele ser 
e não teriam explicação uma vez ommiticla Hquella. 

Essa nrnn11cl<1 refere-se ao n. 3 do art. 10 do proj ec to qnr 
vrcla :í. Un.ião. co.rno aos E.sLaclos, f'sLa;])elccer, subvencionar 
ou rmba"ac.ar o cxrrcicio clr cultos religiosos. 

,yê V. Ex., 1'2;r, Pr es identa, 'CJLH' por e:'.3ta di spos ição do pro
jrcLo Jica crcarlo sobre o assumpLo um systema inteiramente 
novn e rm l.t1rln rlifferrntr rlaqnrllo qur tem s ido acloptaclo 
pelo .~ outen.c:; nnvns f JL!e so regem 1prla :fórnia de governo re
pnblicana federal . 

Na Repu bli·ca Argcnlüia ha n s:ndema ele nrna religião 
sustcn lacla prlo F.starlo. a rnlholiea. apostoJii c:a . rom[l,na, cujo 
eullo 1' manli.clo l ::rnLo p ela U r1ião , cn1m.o pelas províncias con
federadas . 

Os Estarlns Unidos. a Suisc;a e o ~.irxico , v.ecJamlo aos pn- · 
rl cres foclorae.s 1 e~· i sla1' sobre .r.u ltos rei ig·iosos. snbvene.ional-os 
ou prolJibir seu r,s l.,abcleei'·"wn tr , :::; ixarn, enlretanto, aos º·'
ta.do.~ cnns tünirrm como en.tendr.rr,m """n rr,specbvo osta.tuto 
religioso , podm1clo cada estado, ou c<tntão, 8nbvencionae um 
ou rnai" rnlios. 

1Sãn estas as icléas que mi adoplo e consig,nei na emenda 
nue deixou ele srr ·nublicada; ele rnnrlo que, Sr . Presidenlr, 
das qu e for am nublirm rl :i,s, algumas, on ficam sem se1~tido, 011 
expüsl:as a terem senti elo diHew;infe clarxue.ll e que deviam ter. 
. Sei que não é esta a occasião op·norüma ele discutir o 

a;;sumpl o, e por isso nada Rdeantarei no sentido ele ju s tifiC'ar 
a em cncla em quest5,o L 
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Quero, cnl rel.anLo, qne .fique bem con l1 ec irlo o pensai11e1ito 
da(!u oll a emenrln. a1~ pnrqur. como di sse, viria 11a aclopcã.o 
a. ó. Laholccc 1· r11.l1·e nós () sysl.crna. qt1 e V('jO segui clo [>CI OS 

11utro::: pov(J;;, cb1 fríl'lna C: u govcr11D que'- vamos Ler . 
A ss im é q ue•. 1ia S11 issa, por exem pl o, ~o P.as~n CJI!'.'. no 

canUío el e Pccino e no el e Val ai s ha 11 rna so rc l1g·1ao o ll1 crn.l 
e subven cion ada . a rr li g ião ca L11 oli ca. aposLol i e,a, romana. llll 
can tão de Bcrnf' .o ft o ado] Ji adas cli 1as, a ca lh oli ca r, a C' Yang·nlica 
n·forrnada, at.l.end endn-s<.', nas s11as re laçõrs com n g-r1vPr nn 
ilo c:rntão. :í. rnaioeia elo;; sPci.aJ'ins <i r carla irn'ln cl ell n.s nn .s 
íli YPrsns enrnmuna;; dr.,;:;r ca nl ão. 

10 mes mo neon ! Nlo i11 > can tão rlA Fribu 1'g o ... 

líM S1l. rtEP11 1,s 1:><TANTI' - T;;so j:í ú cli sr11 ssífo el o p 1·oj: ·c lo 
cli: Cnn~l il 11 il:ão? 

O Sn . . ·\ 11rP1 r11. oP :1-1 111 - 1i\'ãn. senho r· ; r~ sl ni 1 ::l[iGnas 1'xpli
ca nrl o o qur 1in lrn cn11!-ii:,mar!o na 111inha. r•rn c1Hla. q1 1c nãn foi 
p11 hli carla . 

Dizia nu . q11r no; ra11! 1)1•s rll' Hrrnc P Fl'ib 11 1·go s11ilY \\ ll
t innam r. s11sl e11Lam rl1 ta:-: rrl i g i õ1·~. s1'g·111Hi1> a::; c 1·r11\:as e111 
n1ai o1·ia na s 1'.['Sprc liYas cn111m1inas; r ;-1arrcr· -rnc al.1.1 q11 r Psk 
foi o syslr•rna · arlnn t a.rl o pr l o CioY1Tnn l'royi sori o r· rn 11111 rln 
0. r~ 11 s acl.os n. ntr~ri orrs ao TH'O,iC'dn cie Conslitn ição, acLu cm q11 c. 
al1 nl in clo a an [ iµ;a rPl igii't1 1 rln E,:lacln. deixava, 1)11l.r Pla11lo. aos 
r~ lnil os, nu aos srus rn1m i ci pios. !orla a lib rl'clacl t: rl e rr snl y r,: 
solirn n ass11 rn11ln, uma YPZ 1·P~pri 1 ad as ns cnnd iç.õrs de onlr:n 
p11hlica . . . 

UM 1S n .. H10PH1•:::; Ec-;T.\XTE - ~·lf:n apoiado . 

n Sn. AMPHl l. OPHlíJ - Enl ãi.i ó engano Dl CLl. E ' :facln, 
pnr(m, q11r o proj•:rl o rir· Cons l iLu ição não se limiLou a abr ir 
o sy;;l.Prna c1ue tcnlúmos, el e uma rr. ! igiã.o offic ial. como ainda. 
1mn a Rcrmblka Argenl. ina; foi ul (:111. mnil 0 al óm ; o. ao i:nv c~. 
rl r; rl í'c 1 ·0L~r a J i br.rrl arle fi e c11 l l os. co mo os Est<J.rlos U nirl o'<. 
1'.nnw a .St1 i ~s a , cornn o Mcxicn. J,ll'eferiu. crcar um sys l emn. 
dn nro liihi ci'io, ri r. inl o lnran eia conl r'a 1·or1~,c; as re ligiõ es, cn
ynl\·e nilo iw,;sa pro'l1iliif'ií.o os poclrrPs rla Un i ão r. os g-overnn. 
rlns rs l.arl ns . 

.'\. 111 inl1:1 1· ncl ania(: ão icrn. pois. flnl ' fün Jazer cunh occr· · 
q11P. l.rwln 011 l1·as ir! C:as snhrr n ass111nplu. nr. s1'11 l irln rl Pssn;:; 
i rU·as Jnrmn lei a r.rnenrln . q11P. rlnixn1 1 rl e. sr-)t' imbl i caclá, ( :111ú/1"1 
i•c.,n; m.11 ii e• li ern ! ) 

O Sr. Ubaldino do Amaral - 81·. Prrs jdr1 1Lr·. não vo :i cl i;;
nil it' a mal o!' iu rp1e faz obj1•c lo ila rn1r•nrln i11 1 illn:<lrl.' rrpr r.
i-. " 1il . nnl1~ dr: lfa1iin; rlevo só.m cnt.r. d i ze i· a S. T<;x . qu e a f:om-
111.issilo lorno 11 r~m cnnsi rl r raçft11 Indas as enwnrlus q1rn Jil n forarn 
up 1·0s1' 11iarlas P a ~ rl i seuíiu l' lll s11 a gnu1dc rn aio r ia : só 111r11 l 1· 
nl g11rnns, q11c ehrgaram lan.lr. nfio .foram rli sc11i.i clas . E ram. 
ri nrérn , 1:rn 1.fí.n .grall(lr. m1m r:H'n. qu e ó pnssiyc l Ler hav irlo um 
r q11i vnco ele p:·nvu 011 rl e i111prnssfin ; mas cn m seg11 ranca Jo i 
f1p.1·n:rnl ada a c· rn rnda r. tornada cm c.on sidrr ar;ão 1wla Com
nw.;sao . 

\'fio p ori.ia 11a \"Cr prnpos i lo rlr p1'1' t r ri1 ' a irnblicar.i'io rl:i 
rmen rln. 1n11ln mai s c111anln a lg11n s m r.rnhros rl n. f:orn111 i ssfí.n 
:idnpl a 1·arn as mrsmas i clóas do nobre ])ep11 Lado . · 

l'n cl o~ os Lr·::;ba.lh os cl n Cu 1nmi ss5.o pód em ser cons igna do !" 
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cm livro, po1·q1 1c Lemos ac las_ qu e f'orneco1n para isso os necos
sai:ios elei1rnn tos . 

l''elizmcnl.r., nes te caso não occo1'J'r, 1J.Onlw .1 n prejuiz.o 
J.'ara o illu s ti· o r 1Jprl' se1üan l e da Bahia, r11111 11úde r cs tab olecce 
a .· ua e11wJJcia, si. lJOl' iua.Jq ucr ttcaso nfto foi impressa . 
·(AV(liollos; ·muilo bem. ) 

O Sr. Zam a -- Pedi a pala '.l' <i , 8 1". l'1·es i rlc rtl1', vu.i·a suli
cilar de V. Ex. urna simples inforrna<'iio verbal. 

Si V. :l ~x . 1·1·spouclr,r nr,galiYa·;111~uLc, sc11lar- rn e- ei log·o, 
nms, s i. rr, .';JJil ll dm· ar.f i 1.·111atiyam1·ri tc, l.e1:ci 111; Jazer ainda al·
g-1 1. rn a .~ c u:·1s iil crar~ões . 

Desejo que "v. J:<;x. m e iufo 1·u1 c s i 6 oxael.a a nuti cia, 
que li ' c m alg1rns j urnaes, ele q1w V. Ex . pretend ia marcar 
scss ii11 pani arna11llã. cl o111 ing-o. 

\E-sLanrln nós so b u i·cgim en ela li1J c1·clade ele consc ierw ia, 
r· sond o o Cu ngT0sso. cnnw acreclil.o. uo mp oslll, r:m quas i Sli:t 
Üil.alici~Llc. de ch1 ·is l.ãos. r11Lc mln qu.o não dcvc•rnns co 1.neçar 
por .rJa1.· 0 «sc ::i11cl a lo rJ ,,. i1 ;i'1·i11gi.J· us p r i nc ipio~. da Ji;gTc.ia log" 
no conlü\iO cios n1J SSos Ll'aballrns. (Apofrldo11; ha varfos 
a11cl1' f·cs . ) 

ELt não esto n aqui ga iaLanrln; o ass umpto é nmi Lc:i 
grave ... 

IO SH. 1\JtJ::; '1'IOES 1VJ"At1\ - H c~p 0 ito nrnüo as suas Cl'c11eas . 

O SH. ZA:cvu - NCw esto 11 g-a ia l.andll , uem isso e! prope i11 
da minba uclacl c . Esto11 l.rnhl1Hl11 de 11ma qu cs lão qu e ltm: 
p ~u ·a mim o rnai.ur alcance. 

O Sn.. .PHESWE.'<TJ~ - '.\ãn ,; L'X:lcLo o qtrn di znm 1is .iur
Jl aos, 11em ou po:.·o üclihel'ac a Lal r espeito; o Congr:_•sso l'c
m lvcrú . 

O 81\. Z.\AL\ - Desde q11c ~ o St· . .PrcsidcnL1-; rnc re::; punLl<J 
11r•gal,iva11w11.1o, tolli tv:r c1m1:slio: n Co ngTesw resolve rú; mas 
us fun cm·Lo el e que o Cu11grcssn respeita as convicc;õcs reli 
g iosas Lle elida um el e seu s rn e111bros e nao ba de curr1cea 1· o5 
"c us trabalho s vor urn escanrlalo . 

O Sr. Demetrio Ribeiro - Se. P1· P:oi ll r, 11lr, i1r)r.li a p nlaYJ. · ~ 
m 11·a Cll\ ia· · ú Jl ü~a ;irna i1 ; pr1;.~r;1r La(' ão do Cc11[1·0 Pu~il,ivi stu. 
-::-i i Y. J·;x. 1111· a.<L'gura que· 1.:lla ;;·1!1;it !'lJlllicarla nu ,jornal il a 
Casa, li c i x a1·d il i ~ faz1;J· a sua l cilL11"a.; no cas 11 cunLrar io. lerei 
de ÜD fJUL'[LI 1iar o Ccrn 2'1.·csso, k ndo a J·epr uscnl.a~[tü . . 

10 1 S tt. PHI~STUEi\"t'E - A rop 1.' 0ô<' Dfa \;.ão sm·ú imprc.3sa . 
O Sn. Dr-:Mwrruo l-l1B.c mo - Então vou rnmeLl.el-a á Musa. 
Ycm á ~'[ esa a 

Representação enviada ao Congr e;;so Nacional pelo Apostolado 
Prisitivista do :Brazil, propondo modificações no p roj ecto 
'le Constituição apresentado pelo Governo ('l·J 

CiilucJ:1 ns 111(•Jlllll'OS rio Cong1·csso Nacional. - No cxo1·
r. ie ici de 11rna fr.n1cção :i·cconl1 ocirl a pelos coslumes paL1·10s e 

( 1) ... "fa pri n 1t:- ira. ecl iç;üo 1los (.'-\ 11nn.cs) (lo Con gresso Con~U tuin tci 

esta r evrc :-;cntação ioi pnlJ lkada cm apvcn.dice . 



-~ 478 -

sanccionada por toda a civilisação moderna, o Apo$tolaclo 
Positivista do Brazi 1 vem submeLter ao vosso patriotismo as 
modifi caoões que, segundo os ensinamentos de Augusto Comtc, 
julga serem indispensaveis para que a Constituição proposta 
p ela Dictaclura Repub licana corresponda sufJicientemente ás 
necessidades actuaes cio povo brazi leiro . 

Antes, porém, el e indicar taes alterações, <levemos pon
derar-vos que o systerna de governo propo»to pela referida 
Constituição não está ele accorclo .com o que a politica scien
tifica. determina para a nossa situaç;ãci . Partil llando dos pre
conceito? dernocl'aLi cos ela maioria elos republicanos braz,i
lciros, a Dictadura nacional l imitou-se a t r ansp lantar para o 
Beazil o oue haviai do caractcristico na Constituicão norte
americana·. Ora, esta Constituição fo i, e não podia deixar de 
ier sido, uma obra empi r ica, traduz indo apenas as condições 
om que se achavam as '13 colonias que formaram o nucleo 
dos Estados Unidos da Arnerica elo Norte. 1Sem demorar-nos 
cm um exame, agora inopportun o, baslarão algumas observa
ções para j LBtificar o qLic affirmamos. 

Em primeiro lagar, no ponLo ele vista material, cumpre
nos recordar que as '1 3 colonüts inglezas es tavam cercadas 
ele cleponclencia elas trcs poderosas monarçhias: a Ing laterra, 
a Hcspanh a e a F r ança . Só uma forte u nião podia propor
cionar-1 hc.s meios ele manterem a sua indepenclcncia; e. no 
rrnu:mto, Loclas ellas tendiam para uma comp leta autonomia . 
1!~m segundo logar, no ponto de vista esp iritual, todas t3ssas 
co lonias cN1m .quasi exclusivamevlte compostas ,de prote.3-
1.antos, isto é, de cidadãos eivados ele preconceitos indivi
<I uai is Las e ad>it.r·icLos ao theologismo christão. Finalmente, 
a situação geral -da menl:afüla.:le no Occidente não era a mesma 
el e hoj e : pois que a chim ica estava-se el ~).rnrando. e a biologia, 
a sociologia e a moral scicntifi!'a não existiam ai nda . Os 
c"'pir itus mai s avanç.adns elas coloni as n orte-amer icanas, 
quanclo muito, t er iam alt,ing ido a co mple ta emancipação theo·
l og· i·ca, o aLhei.smo . i\fa :;, a general idade ·do'i e:sp iri Los a clean -
1 aclos pararn no dei ·mo racionalisLa e julgava mesmo de 
F;cu dever nãn patentear essas convicções, conservando .as 
np parcncias do protes tanti smo nas suas mull iplas seitas . 

Ora, essa n1ín é a s iLuacão rio Brilzil. Não temos em torno 
ele nós senão repllblicas ; e ns comp licações internas e inter
nacionaes elas potencias européas tornam rnaLerialmcnte 
inexequivel qualquer. tentativa contra a inclepenclencia .dos 
estados do nosso contmento. Por 011Lro laclo, somos um povo 
que o.s antecedentes catholicos predispõem para a união o 
o ue fa~ili ta a il_tstit 1Ji9ão elo systema fe~leral , a tal ponto qu e 
os pengos aqui cons istem na 1 endencia para uma abusiva 
centralisação. 

Si e3ta tendencia não Jôr contida , a exorbitação do 
poder central dará Jogar justamente á fragmentação prema
r1 :ra c!o Rraz1! ,

1 
pelo dssenvolv1mento dos antagonismos que 

nao tem cessac,o ele c1· r;scm·, de!' cl e J s ectllo passado, entre os 
aetuaes cslados . 

Espiritualrn enLo, a massa pop ular está cm um estado 
m~nLal que podemos carac.LeTisar pela denom inação de Jeti-
1·.h1t.i110 rn.Lhollco . O p1:est1gw do clero, tendo-se exe.rcirlo 
sempre, primeiro, atravcs da d1ctadura real, depois, por inter~ 



inerlio da d.ictadura imperial , o sacer.dbcio catholico acha-se 
li oje, -entre nós, sem fo rça polí tica. Ha clisso um symptoma 
bem característico: raras são as familias brazileiras que hoje 
1ornecem membros para o clero catholico. E' assim que os 
b1spo.;; viram-se obrigados n, confiar a padres extrangeiros a 
direcção ele suas ovei lias, e o proprio Governo empregou cx
trangcir.os como capellães no exercito. Historicamente, -csLe 
anniqui lamcnto do prestigio po1 iliico do .catholicismo entre 
l\ÓS Jicou bem patente quando, ha vinte annos, a dictaclum 
imperial [J l'encleu douo bi spos cm uma i'orLaleza, sem que isso 
JH'o vocasse a mínima i·cacção l)opular. Nem sequer foi pus
sivol cnl.ão co nsL ituir- s.e um vartido caLholico, como algu11s 
ten La•ram, tentativa que com cgual insuccesso acaba ele ser 
renovada . 

.S i esta é a situai;:,ão ela massa popular, nas classe.> activas 
elo 'Paiz se ·encontram Locias as nuanças ela emancipáção intcl
lE•cL ual. Na geração mais antiga impera em geral o doismo 
Yngo ele Vo!Lairn e Houssean; na geração moderna denominam o 
rnaleriali srno e o positivismo, que, aliás, são systema,s dif
i"ercnLes. Ora, este es Laclo cios espiritos iinpõc norma.s po
líticas CJLlC não se apresentavam aos funclaclorcs da Hepubli~-a 
NorLo Americana . 

Demais, llojo, Lodos os clominios ela inLelligencia estão 
invadidos pela scie1rnia; p or loda a parle estão clescoberLas !eh 
naturacs: no muncl o, na socieclacle e no bomem. E', pois 
cviclenLe que não podemos proceder agora tão empir icamente, 
pelo menos, como os e.staclistas dos fins do .seculo XVIII. JJor 
ex emplo, os norte- am eri canos não se preoccuparam com a 
sysLernatisação ela fanfüia pela pat.ria, porque ta l systerna
tisação estava csponLanearn ente entreguo por todos os fi éi.3 
ás diversas seitas ru0tes Lantes . Mas nós já não estamos noo 
mesmos casos . A camada activa ci á attin gin a um gd.o ele 
desenvolvimento mental que paLenteou a Lodos · a ncce.ssiclaclo 
ela l>al r ia systernalisar a familia, abs1rahinc1o elas crença.:; do 
todos os cidadãos . R', 1 oda1·ia, clar o que só por nma medida 
clcspotica se proc11ral'ia in stituir o casamento civil, sem res
peitar os escrupu los de consciencia elos cidadãos mais atra
zaclos. 

Assim , Lambem o princip io el e srparação ela Egreja elo 
Eslado não pó ele ter entre nó.s o mesmo caracter que o que 
;:, reva lece11 nas coloni as inglezas. Ahi tal principio resultou . 
('"pontan carncntc ela s ituação protesLant.e, isto é, de uma 
emancipação thcologica incomp lcLa, qu e fazia prevalecer, 
por um lado . . a.;; razões ele orclern individual , e, po outro 
lado, as rcstriccões prover1ient.es da una11irne acce itação ela 
revelação chrisl ã. 

No Brazil, o principio foi umri consecruenciil, como em 
todos os paizes conservados nominalmente ca!J1olicos, da evo
Jnção phi losophica peculiar á França no seculo XVIII e que 
continúa em n ooso secu lo . Em virtud e elo impulso inicial 
caracter isaclo pe"la explosão oeciclental clenominacla Revo
!11çfio Pra11ceza, o divorcio enlre o poder espiritual e o poder 
temporal adqu iriu urna s ignific ação mai s ampla do qu e no 
caso prolestant.e. Com effeito, o que então ficou affirmado 
pe la massa activa dos nccidentaes foi a ~1ecessi cfad e de systc
nia.Lizar os neg-ocios h11111a.11os, abst.~lalnndo c.omplc lamcnLr_; 
ele quaesquer motivos do ordem theo logica ou sobrenatural, 
jsto é, invocando unicamente razões positivas. 
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J ~:;Le ponl.o el e Yi sla é LJU e Lem sido desenvolvido . irnla 
evu luc.ã.o scicnLii'ica, hoje tãu propagada euLrc o~ CSJ.J trlLos 
atie::uilaclos d ~t ~uL:icdaiir ])razile.ira. De so rl e q1w. 1•111 v 1rLud e 
de lal marcha. os i1wLi\·11:; l.lwo logieos ]J~n;saram exciu s iva.
llll' IÜ " ]Jara o clo111 i1 1i o da v itla p riva da, ll J1oj c um po liLi c11 
au 11i vc l de se1 1 slle til u 1 ern ta 11 L11 de irrrncar Dr!1 1.:; lJlll'a t'uu
damen Lar a::; prc~1~ 1·i 1Jçõ cs r; iv i :-;. cun 10 t 1111 engeu lwü·o vara 
;iu sLil'ica1· seus plann:o, t> n 11m incclieo parn ba e.ar o s1-•11 
di ag·nosLit.:u e a ~na. i11LC'1'\'c 11 \:fi o cJiniea. 

E ' Psl.:1 r;u J1.s id er:.w.rí o que lJaLcnleia a fo91idade el a 
ohj ecç5o LJue se re ~ un ie i1a plira ·e - 10 E.statlu nao deve se r 
aL1 1cu . Com clJeiL11 , 11 usU:dist.a Lc111 qt11' ser lã.o at lieu e111 
l)O lili ca, 1· 01110 é o engm ilieiro cm n1 ecani ca e o rn c~lico eu1 
sua arLC' ; a .- ua i 11 Lcn1'11 Ç5o Lcrn de ba:;r,a1·-sc i111 wanwnl e 
i:a.~ leis Jrnrnanas, sem p 1·eocc1 1par-sc com :·a.bt'J.' s i ex1 ·LL'lll 
on nã.a os clcuses 011 Deus . 

'l'al é, t:iLladiín,.; 111 cmbru .;; d11 CongTcsso Iiaci o11 al, a nossa 
v o1·da-d1,ira s il•1a:çi\.oi i w~ I" as.,;1 1n1p l o, sr ncl o de tocl11 J>•>.1rl C> 

inad111 i;.;:; iYl'I a pr etc n,;ií.fl d1· afi;1u1:; irnilaLl01·cs ti a União A111t•
r ;1·a 11a qu 1' qu 1 ~ .1·cm cs l alwl •'ccc J.lü H1·a~il nm prt'l.cnso l' SP i 1·ilo 
cltri~lão ol'ficia l, ana l1 ig·11 ao qu e :.•x i te naquc lla Hcv 11hl iea . 

E 111.rc i..:rís o povo .. üi.u con ltcco a, Bib 1 ia. senil o ai 1·uvr'·s 
de uni caLh olit.:is 11 10 l'cti uzido cxclu sirnmcn ll' <1 sua llal'lu 
rn lL1ia l. islo é-, ao 1·!1•1111'11l1J r1 11 e menos sn har11 w11i sa en n1 a 
rn es11m Bih li a . E, nu massn nctiva , aqu c ll t ~s nws mu ;;; qu e aimla 
~e ilJ11df'111 su brr~ ri Yc•1·tlntl eil'U funélaclo1' do calholicis 1no, 

il.lJl'l l() S ('.·UllSicl l'l'all l Jt"i llS Ctllllü llnt g'.l'a.Uclü I>h ilnsop ltO, cleS
l:t11l ill1 C!'l1(IO-IJW (J Clll.':ll'l i'I' tl e JJnus . 

.P1·ut •1 ' dern!n c1l 111 u 1<'!11 p1:ocediclo, a:; elass1' · cniau:: ipa:l~i:; 
i1_0" .Ln·a1111isa m de 1rn1cl1 : algum a mu.:;~ a JJ Op1 ilur. vo is q111~ 

·p; w 1111fJ Ol 'l11 n. e-'la ~11as c:rrnçu.s . 1\p mias i1n1)c tl1•111 tj t'll' s1'
.1 amo,; lrran 11 1.:;aclu;:; 1111 1· unia m rn1 11·1a q11c, c' 111 fa.lla dt • :tl'
µurn1·1J!()s r·n1·it>1laf's e 111n1'a.r.';;, in\·oca uma pl'de ndi cla acll1 1'sãu 
f! OJ)u lur. 1'11.io apoio . . 'i fo.:;~c real, tcl'ia i11lp oss i lii lilaclo 1 orla 
a r1; 1·ol11rão mnrlcl'lla. 

r\ 1·t '1·rlarlc 1• q11 r o pn\·o j ú. ah:mdonou o l l11 :1 d11g i:;m.11 n 
::e pn1:~u-~r do c.l"ro 1·a 1l2 olic o r111 Indas as qm•slõ1•s 1.·111 q11n 
oJJ" ,Ja. \'nnh ec". as sol 111:or.~ duela ~ pela scie11c ia. E o prn11.1·iri 
1·lc1·11 .]a irnp.li c1la!1H' 11 ln rn nfosso 11-sc vr 11 cicl11. P1i11·l'ga 11 d11. 
J,iOl' 1111 1 laclo, ·a rn1,ao l1 11rna11a a propr iu twa li açã.o dü5 funda 
rnr·n.Los da c1·r11(,m_ Pm Dc 11~ ; t', 1101· nulcn lado. L: Onf ia 11L1 11 ú 
.-;c11•11r;m a JH'olct\:·ªº dr iic1 1 ~ IPmpl o_;;, a 1·al ponlo qu e o p:t1 ·a-
1·arn il un 111;a a cn1z llt• alio de s 11 as l11r 1· r,s . J11nl c-se a isso 
o 1:r.cur.sn a inten·ençàn dn~ _med icas atl1c11s r rn .-uas t11·op1·ia.; 
l'll. ll' rm 1dades; P a ai:rr.•1taçao rln dogma dn n10\·i rn rT1l c1 ria 
H'na. rncou1pal..1vel cnm fo1lo pr11sa1 1c11lo lfleologico. 

. . O po\'O .~1· 11! 1'. ú Yi~ l a. dcst espr'cla cri l11 r iní'11liz111r•nl !'. 
a Vl~la lt;rnlJr:m ela COnrlucla 1110l'f.l] elos S<lCCl'C]OciOS i.111'0)(1-

~. !:.'..lS°. q11c a. ':'.~ s.nbt~Pn::t lur· al nãn oNcr ccc-ll rn ma is 1m 1 àpr.ii 11 
,,1,, 1110 e. l an~ª:-"c crrn f 1a11l c 110 r cga(.'n rla ~ncnn i a 0 ela in
Llu ~t 1 ._ 1~;, i 11 1trnls1miuli1l JWla frn tr 1:niclarl e 11ni ve1·.qa] . 
. .. ...1~ _ 11:r 1:;::;0 . Cfll l'. c:n mquan lo não haja apparnnLPm.nnl c 
c J . 1 ;, u,1~1J .. :~º. ~11c'~ 11111 . grft 11 tli'l rman c·ipa{;ãn inl r l! ccLna l. nll t'I 
inc·lru .-r .-, u11 º"' !1\ rc,.; ]J1' 11 saclorrs. rrn vr7. rle l'm111, P ~ l ar sna 
fnrça. malena]. ao cl t•1·0 . -" ' ' 

. }Ias. e.i daclil.os nwrnhros do Con"'I'C!';SO \'ac ional a s · _ 
log1a ll ernunslra qu e a ~Ppa1' açiio el o poder csp iriluai' cÍ~ · 1~~cl ~I' 
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temporal Lcm um caracter mai s systematico ainda. Com 
effeil.o, a politica scúmtifica e.v iclencia que essa medida 1J a 
conclição indispensavcl clu tocla Ordem e todo Progresso na 
soc ierlacle modrma. 

Porque, nilo ·só o seu pleno cstabelecin1ento permiLLirá 
G faci l advento de mna. doutrina sei cntifica universal ·e de um 
:-,acerdocio scicntifico quo venha pôr termo á revolução mo
derna; mas tambern é só -a compl_eta liberda<l e espiritual que 
póde g·arantir a sociedade contra a degTadação do podei' 
thcorico, obrigando-o incessanlemente a conservar-se ao nivcl 
das necess idad es mor·aes, intellectuaes e .praticas da Huma
Hiclade. 

Po.deriamos multiplicar os oxernp l-os para mostrar quão 
ili versa ·é a nm1.~a situação da dos norte amcrioanos, mesrno 
hoje. 'J'al cxamo, ;porém, ser·ia descabido aqui. As proprias 
leis d<~ ·scienc.ia social nos dernonstra.111 que i1.o momento prc
C<ent.o seria impos:;ivel dissipar de prompln os preconce itos 
rlumucnlli cus qu·e identificaram a noção de Hr-L1!t.11Jlica Jclieral 
com a icli'·a ·de syst.cma 11ortc americano. 

A' · vis ta deste motivo, desistimos da pretenção de oHe
rncei·-vos como substitutivo {L iC011.stit1,lição, proposta pela 
DictadlH'H H:cpuib l icana, o ]Jl'o,ieclo p·or nós elaborado de a{;
cül'Clo eom a> indi.cai_:õ·os do August-o Comlc, o qual corre 
impresso. 

·Accoi lanrlo, poi s, como uma fatalidade do momento actual 
,~, rsl.L'Uclura. f1mc1'arnental da-quell a Coustitui1;ão, vimos uni
r·an1c.11fr indi car-\·.os o.s pou los cm q-ue não tserál •possive:l 
111a1.tl1·1-:t ·'il' Jl 1 ::;-rnv_c prcj u i:i:o para. o:-- inle1:esscs vitae~ da 
~' orictladc J;1·azilci1·a e mesmo rle toda a terra. 

Uorn dJ'ci lu , a:; mocl i l'icac;:,õcs LJUe Yarnos i11Cfü-ae Lêru }JOr 
J illl : 

J ." rnslilltir ;i, plena Libcrciaile cspiTiLual, de modo a .pM
miU.il' l!Lll' .sul'ja 1; se~ propaga10 oul1·e nó: a doutrina, ::ieja ot!a 
qua l f1'1r. des tinada a pó!' tcrlllo á anarehitt rnoclcrna; 

~." J 11 ~f itu ir a plena l ibenlaclc indu stri_al, ele moclv a pa
!_1mf:uu1: a 11 l'g-c•nc ia de urna do.u lrina nnivcl.'sal scientlfit.:a 
pal'a rr>e;u la1· aR relações entre os patrõr,s o " proletariado; 

0.'' ]11sliluir urna digna aucf:orida·de local , ele rnoLlo a a~
~ugul'C11 · a r·oirnordia ·das patrias ameri canas el e ol'igem po1·
i 11 gueza, l'lll CJ l lUlÜll não Jôr vossivel trm1s f'onnar 1) laço riulifico 
"lll :wniã.•u l'Dlig·i osa. preparando ao mcsn10 tr>.mpo cada Esladu 
rla Fed1'eac)'io Hrazilcira para essa exislencia Jul.urn ele curn-
til1-·Lu i 11 d1'-peJ11lcncia pnl i Liea: _ 

·"-" Fi1ialrnenle. 1]Jcrm'.i titir que , a, nos~a evolur,ão reaJa 
11 ma i ~ rJf ieazmcnfo sobre J)ar is, de cu ja inic iat,i va clependu 

:1 J'l'J.n:11unH:ão do Plaueta inteiro. 
'•fJxafo Lcnhanw s a ventul'a ·de levar an vosso espi1·illl 

<L curn·ie1>.f\11 do alcance e da n l'gcncia cla.3 moclrificaçõcs quu 
Pl'üpu1nos. afim de que a nossa Vatria conqui_ste a gloria 
im111orlal ele ser <-t primeira entre~ as s11as ir.mãs occiclenlaes. 
riu o estabelc(,'.a, f.anto quanto as circumslancias actuacs o per-
1Í1 i t1.ern. a .~ comlições iuclispelJ'savcis <i :;;olução d.o elerno pro
blema ela Humani<laclc: fundar a religião universal, medianto 
o asrenclcn tc elo amor social, esclareeicll• pela fé scicntifica, 
dirig'inclo a aotiviclacle industrial . 

31 



Modifi'Cações 

a que se rei'erc a presente representação: 
O Apostolado P osHivista, do Braz.il, considerando: 

11.º Que a .sociedade é i·egida por leis naturaes, de onde 
resulta espontaneamente a conciliação da ürdem com o Pro

. gresso, devendo a lr,gislai;:,ão_ subordinar-se a ellas, sob pena 
ele falhar ao seu destino; 

;.>,.º Que, em virtude dessas lei s, todo ho~11em perLence 
polo senLimenl.o a uma F:;nnilia, pela acL1v1dade a uma 
.PaLria, pela intelligeucia a uma Eg·!·eja; . . _ 

·3.º Qu·e, prepondorai1do a actividade na orgamzaçao .f$O-
. eia!, por -cHeito do predominio das leis veg~tativa~ e cosm1cas 
;;obre as leis mo1·aes e intellectuaes, a com1deraçao da PaLria 
deve prevalecer no systema Jormado pelas tres associações 
Farni.Jia, PaLria e Egre,ia; . . _ 

'4." Mas, quo semelhante ascendente da .>Patna 1mpoe a 
csLa deveres para com a Familia e a !Egreua, porque todo 
homem ·deve ser considerado como um cidadão que a Familia 

. v ·1·evai·a e a Eai·eja completa; 
5. º Que, e$ses deveres têm de ser systematisados .nela 

, legislação patria, conforme as circumstancia.s historicas de 
cadr, povo ; . 

6.º Que, se não deve desconhecer jámais a necessidade 
do concurso das outras duas associaçõ,es, Familia e Egreja, 
para 'assegurar a ·harmonia politica; e, portanto, que não se 
deve leg·islar como si só existisse a força rnate1·'ial; 

7.º Que, nas sociedades oiecidentaes, toda a legislação deve 
resumir-se actualmcnte ·cm instituir . um governo que con
cilie a manutenção da ordem rnate1'ial com a plena liberdade 
esvfritual, ; 

8.º Que. o projccto de Constituição offerecido pela Di
ctadura Hepublicana, em mais de um ponto infringiu grave
mente esses prine:ipi.os demonstrados peila scienci.a: social ; 

. Vem propôr que o alludido .projecto seja modificado n as 
seguintes disposições, attent,os os motivos especiaes que con
junctamenLe irá indicando. 

Art. 1.° Considerando: 

'Lº Que, as leis naturaes da !3ociedade demonstram, se
gundo Augusto Comte, que as patrias verdadeiramente livres 
não podem •compor-se de mais de um a tres milhões de ha
bitantes na taxa média de 60 habitantes por kilometro qua
drado · 
· 2.6 Que, as grandes nacionalidades ~·esultaram de vio
lenLas aggr ega\:ões politicas, que se seguiram á ruptura do 
laço catholico ; 

3.º Que, por~ai:to,. o sy;;t.ema fedem! constitue a.penas 
um~ f ó:·m.a . em1nr.ica dei eoordenar :por met.ios politicos a: 
umao h istonca de certas natrias; 

4.º Que, tal sy,st.ema está d'estinado a desapparecer, cm 
fuL_u~.o mais ou. menos prox1mo, logo que surgir a unidade 
·re_l1 g!osa det;rmmada J?Or uma fé univer.sal scientifica, sub
,sbtum0do-sc a.fé catbohca, ad1;Jél;lmente em di ssolução; 

.5. Que, as formulas poht1cas actuae.s devem banir os 
comprom1ssos absolutos, cuJa ineffic.acia ;;oeial e moral para 
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garantir a Ordem e o tProgresso é todos os dias demonstrada, 
como especialmente o evidencia a revolucão que inaugurou 
a Republica Brazileira; · 

rSupprimam-se as palavra.s - perpetua e indissoluvel,
substi tu indo-as pela pal9_vra - livre. 

A.rt. 5.° O pl'incip10 de uma livre Federação prescr.everia 
que a cobrança dos impostos só fo&se feita directamente 
pela União no Dis tricto Federal. O Congresso determinaria 
annualmenLe, _nesse caso, a quota com que cada Estado de
veria concorrer para as despesas publicas; aos estados ficaria 
então a lib erd~de de lançar os impostos que julgassem con
venientes, ·em ·Ofl'ensa da mai.s completa frateri;lidade in
dustrial en tro os mesmos estados. Mas a Dieta.dura H.epu
blicana julgou preJcrivel fazer uma discriminação previa 
·de tributos, qu e não poderá ser mantida sem pre-juizo grave 
para os estados. Afim de evitar os inconvenientes d e tal 
{]istribuição, tanto quanto se nos affigura passivei, propomo.:; 
ao art. 5º as seguintes modificações: 

Ao n. i accrescente-sc; - salvo a dJsposição do § 3º do 
a1't. s•. (Esta dispo.síção será modificada, como abaixo -se 
verá); 

Ao n . 3 accrcscenle -s e : - nos docum entos de cm·acte1· 
f er.lernl; 

Ao n. 4 accrcs.aenLe- sc: -nos co1·teios e telegmpos f e
de1'aes; 

Ainda o - arL . Gº - Cons iderando: 

1.º Que, .só o cmpirjsmo ·e os llabiLos peculiares ao r e
gimen Lh eologico-111ilita1· têm impedido até hoje collocar a 
indusl,ria bancaria em condições de liberdade identicas ás 
das outras classes incl ctstriaes : agricultores, fabricantes e 
commerciante~; 

2.º Qu e, a faculdade de emittir ]Jilhetes ao portador ~e 
converLive is immecliatamenle, á YonLacle deste, cm moeda 
naci·onal ou outra preJorida ipíelo mesmo portador, é indis
pensavel para qu e o banco preencha plenamente os seus fins; 

3.º Que, o. lirniLes dessa facu ldade são cleterminado2 
pelo crerlüo, que não depende só de condições materiaes, mas 
Lambem ele circumstancias moraes e intell cc tiiaes que o go 
verno nãu tem mcio.s de aquilatar; 

4.º Que, o lutelismo governamental, além de outros in
conveni ente~. possuo o gravissirno de alimentar o preconceito 
de que a rrr;;ularncntação da industria póde ser conseguida 
por meios volfücos, quando i.al r egulamentação só póde ser 
obLicla por m eios moraes e intellecluaes que nã9 estão . nem 
nunca e.3 tarão ao alcance do governo ; 

5.º Que, esse preconceito, constituindo a base das utopias 
communistas é um perigo para a soc iedade que o governo 
0 enlrnLcnha; em vez <le patentear pela sua altitude que,- só 
a r egeneração das opini~cs _e d.o s cost'.umes póde corrigir os 
de-foi tos (la acLual orgamzaçao industrial; 

·Supprima-se o § 6º, e nas disiposições gernes estabeleoa-sc · 
o seguin te: 

1.° Que, os cidadãos q_ue se sujeit'l1·e111 ·q, fo1·necer ao go
verno as garnntias mate1'wes qiie forarn ex1.gidas dos bancos, 
piijos bilhete$ têm hoje cu1'$0 nas 1·eva1•tições publicas, uo ... 



sal'ão tla · m esmos 1·eual'ias 11nc esses bancos e nas m esm.as 
co11CUções; 

2.º Que, os cdatlúus 11tu· ncio q1l'iz e:í'e·in1 go~a1· de .tal /' cwo1· 
siío livres de emi:tti1· notas ao vm·tador, imrnedwtamentc; 
coiwc1'tiveis, á vontade deslc, cm '!'noeda nacional 01.i oiitr~i, 
qu.c o mesm o vo1·tacl01· v1·efc1·i"i" {'icanclo os. bancos 1·espe?ti
vns · stl;iei:tos á lcrrislaç·ao co·i11 111 ei·cial orclinana c os ban,q·ueii'os 
obi"i(Jaclos a ter tollo o se?.i capital solicla1'io com os estabele
l"i 'm,entos bancarias Cflte di1· ia ·i1"e~n . 

Art. 8.º - Accrescen~e-1se : 

.?.º '.l'a:ca.s de sellos so /)')'e dor:nmen'los âo 11ies·1no JiJslado; 
U.º Cont-ribidções vosta1r.s e t elegmphicas nos co1·1·ei0,s e 

teie{fl'aph o::;. do m esmo Hstarlo. 
Supprima- se o § 2° . 
·Supprima-se no '§ 3º a 1Jlirase - i·evertendo, etc., e s.t:b

sl.i Lua- se 1Jela seg.uinte : - e não f ô1' tribiitacla pela Unwo .. 
.:\ri. 1.1 - Substitua-se pero seguinte: 
Nos assiimptos qite ve1·tencem concurrentem ente q.o ao-, 

·ce1·110 da União e ao aove1·no rlos esta.elos, a cornpeten-cw se1'1
1, 

rlccicticla vela vrio}'idacle na iniciativa, cessando desde então 
toda a conc11.1Tencia. 

A1:L. ;zG - C0Hs ido.l'a11do : 
l. " Que, as lei ,;; nat u rnc;s en.Lregarn .o governo :i fon:a 

·11111.1.·e·1·'icd, e que n tm·ça ·inl ellectiwl e a torça nwral ~6 r;ou
S!'l4ll r•m rnoCl ifica.r a. nri me i 1·a. convence:ndo e pers1rnclindo os 
J'(• ,;p 1• el ivos orgi1os. c;omo o demonstra toda a Historia; 

;!,." Que. a. fonia matcr ·inl resido na r·iqueza e no •1mmc1·0, 
i ~ Lu (., nn vcit1"ic'icalo e Hn rwn leta1"·iaclo activo; 

3.º Qllc" a força iu Leli crt:ual resi de nos pa-:k cs, nos 
pliil osopbos. nos ~ c ·icnListas. 110'S ·artistas, nos medico·; cm 
unia i ialavra, nns thro1'úslas quaesquer; · 

4.º Que, a for~: a moral reside especialmente na r1mlhc1·; 
·ou supprirna- su o n. ·.1, q1 1e declara inelegiveis au Cou~ 

~'l'u . .;~n os religioso:;; . etc; . ; 
Ou, c;omo preferimos, se Bxtenda a m e.3Ina p 1·ohibii<l'lo 

a fnclu.s os t hc:ori.stas, não p oclendo cgualnlCnte soe eleitos os 
ri l1 i l n s npl1n.~. os sc irn.Li .:;tas, os ar Li stas, os medicas, cm u mu 
p::tl:1 v1·a, l.oclos os oeru e excr cel'em funcções theorica:s, ticando 
1l C1 mgresso exclusivamente c;omposto de -industr·iaes . 

rl.'oclos aquellc · 0idac1ãos devem 1Ser exe]J.ücl'os elas rfonc(;ÕCS 
g11 vur11amentaes por mol1vo ;:; a nalogo. ás r azõe·· por qu e são 
oxdnicla:s as nrnlheres. Essa exclU'são se póde fazer, ou po
lil.icamenLe, is to é, rpe1a·s l·e'i•S civis1, ou, ·espiritualmente:, 
i~I n é, pela opinião ;publica . Sej·a qual fôr o methodo pre
Jr.J.·ido, o ca pital é que a lei n ão póde ter o caracter odioso 
tlt ) impedi r a certos theo1"istas o que perrnitte a onti·os; de 
permitLir aos 111.ethaph?toicos e sr:ientistas o que n ega aos 
t hcolo(fis las . 1'oda força intelleclual · es tá suj eita a le·is na
h1,1•acs conw1:1.ms, para que seja empregada de accôr do com 
o brnn publico; e a legisla'}ão (Jivil eleve respeitar essas leis 
u 11f.ío infringil-as . · 

. Além cli s.so , a di sposição ele que se trata, Bimpl es ·imiLuçf.í.o 
:-Lu s;ia, constituo um g~avo_ cno volitico, por isso quo con
c:o 1TC para man ter a illu sao acerca elo pr esti.gio social do 
eathol ici srno enVre . nós. ~' JJreciso deixar o cler:o catholico , 
como todos . os .mai s que dcll c prov ieram, cm urna siLua.1_:,ão · 



que patenleie ao publico o exgoLLamenLo politico social e 
moral {]a theologia. ·Só assim ·Se conseguirc't que a ;11assa dos 
homem~ sinta a urgencia ele pôr f.ermo tL revolu ção moderna. 
pelo li vre advento de urna cloul.rina uniwrs:il c:c ieni;ifi ca e 
de 1m1 sacerdocio tambem scientifi co . 

Ainda o art. . 26 - Consicleranclo: 

1.° QLie, ·a força publi ca, os magistr ados e os füncc io
narios acJlmini·strativos fazem lli1l'Le flo governo por se.cem 
nrgãos· d a {tmcção execntiva; 

2.º Que, segun do a scienc ia social, a institniçfto rlo CnJ1-
gr r,.o;>;n Lr.m por fim systernatisar no .presente a intct'vcncri.n 
pol itiea das /orças ?:uitr•1·iaes quo nfto fazem paetn rlo g-.nvr 1·nn 
J)l'OJWiarnente dito, e, que constituem o ponrlerador p1'afif'u 
rl r.·Lc, como os theo1"istas :formam o seu ponclNaclor ·intr-l
ler t11 ril, e a inu.lh e·; · o ~ rn irnnclcrnclor nwi·al; 

S11hstil.uam- so ns ns. 2 a 7 pelo seguinte : 

« 2.º 'J.'odos OS fu.nccionCl1'ÍOS vnbl'icos, civis, JJO lit'ir:os e 
?Wilita1'e s » . 

. Art . :33. Nãn s-rndo de ospel'ar que no estado rwL11:i.i 
rlos cspir il:os se consig1a fazer 11assar parn o -govrrnn ns 
fon ci;.õcs qu e a este naLuralmrmte pcrbenc-om, rn.a.o; qu e n ~ 
prr.co n.cnilns cor.1'onto;:; .co11 :f i aram ao Congresso, nos li.111i 1 n
remos a 1r1·opor as , ngffinl'r. mocl i:ficaçõe.:: 

:Sup1prirn:i.- se o n. 8, r elativo aos bancos, pelos rnot,ivos 
j;'t ex po. tos . 

Accrr.scenl o- se ao n. 12 : - nPnhuma g11,Pn'a poc.l:11'á ta 
lnÇJa1', salvo o caso de aç1gressfí.o i'tnmediat:a, sem reco1'1'er-se 
1wime i1·0 ao ar·bitrwnento. 

Mncli.fique- se o n . '16 desta fórrna: L eais lar sob1'e o srú·-
1!ü;o rios co1Teios e tek(J?'llJJhos f ecl é.raes, o qiie não e:vc lnr 
r1nc (IS es lad,os estabel.er!Jfm toes serviços dentro dos lünil f'.1· 
rlr: s1•1is ?'esveclivos ld1'1'itorins , s i: o ,fnlgarein convenicnt e:: 

811pp1•ima-se o n. 2/i .. -- i\ 11nidacle de legislaç.fío resnlln 
rla 1111 idaclc ele opini ões o elo cnsLnrnes . Portanto, ernr11rnn!n 
as np iniiír s e os r.nsLurnns fo1't•m mai s nn m enos ns mes n1n ~ 
r111 lodo s ns os1aclos. a lcp:is la1·ã0 scdt mais 011 mr 11 ns imi -
f íl l'i'lll' . ].<;, CJU::tDclO as ll])Llli°ÕC.8 Jll l'lll::tl'Prll. C enrn r JJas OS Cíl.'
i, 11rn es, a nrr.fenção ele impôr urna lrgislação rnüfor nir s(l ·pr'11l n 
ar' arr<'tas 11111 elos dois rr:=mllaclns snp:11 inles: 

nn os esl.auos mai.s fol'i;r.s impnr:ío as s1.ws oni n iõr.s aL1·a
zaclas 011 múrcliicns r os seus rnsf-. u mos aos mais fracos . apr.:;a..r 
r1cslrs torr,rn prog·recliclo rnai: , o q11e impedirú. que os ull-,imn .' 
reajam mm·ol (' inlelle-cl 11 alm cnte sobrt• os ]Jrimeiros; nn os 
es larl• s mais for[rs imporão prlrt Yiolrnria os prngTcssos q11 ~ 
híll.IYC.l'f'lll rral izaclo . qnanrlo . n :l evinm influir ?JlO?'(ll e 'in
tf'llN/1111lm,en l e sobre ·OS rnai. fraco.::; . 

,fa t ivc1110s um cxonm lo rlissn 11a desasLra da. Rbs1.1rrla 1• 

chirn cr ica lei 110 grande i1aLn rali zaoãn, llo.ie .cJcsfeiLa aos po
rla()Os, e qu e foi imposta :10 Beazi l Pfll'{!lll' o Eslaclo elo 8 . .Pa11l n 
n. qur.r i a .1rnra si. 

Prln mc~mo rnoLivn rsLamos amraç.adns de vo l' o rli vr11'r,in 
r 1· ig·irlo em Jri . q11anr:lo a lguns rins Pstar1ns fortrs. mais Jayn
rrciclos pela iÍnmigraeflri protrsl.an1.r., .i n lgar que tal mcr,lida 
0 ·ncncsi;rti·i n ao scn p l'og-rrsso 1 Hltrrial .. 

• 



Entretanto, uma! sufficiente liberdade daria como re
sulf ado circumscrever taes aberraçõe.s nos limites de alguns 
estados. 

A consequr.nci.à. P.m .qualquer das hypntheses acima fi
gm adas, será desenvnlver os sentimentos de completa auto
nomia e a.:; rivalidades qne podem trazer ,justamente a 
ruptura do laco federal. Assitn, a preoccupação empirít;a de 
mant er a unidade braz ileira. violando as leis naturaes da or
ganizaçã.o humana, só poderá acarretar a quebra da mesma 
unidade. . 

E' o ca~o. da velll a .sentença: Por causa da vida perder 
todas as razões de vivér . 

Supprima-se o n . 34. 10 g-overno civil não tem os re
quisitos indispensave is para legislar sobre o ensino superior. 

Um Congresso não se compõe do philosophos: nãó pódo 
<lccklir em materia de .sciencia. 

No momento presente, o Governo deveria supprimir 
todo o ensino official chamado superior e secunda.rio, dei
xando-o entreg1ue á livre inciativa particular. Cumpre es
perar ' qüc do seio da anarch ia mental .em que )'e acha a 
soei edade moderna, hrot(e ·urna jJoutrina cuia .eflfi'Cacia se 
torne assás patente pll ra a massa activn da Nacão. S-) então 
poderá o Governo cogitar de oe'Mrrar á.s despesas ir:disuen
.0aveis ao ensin0 publico e gratuito dessa doutrina scienti.fica, 
cu,ia aj)renclizagem não proporcionaria, aliás, nunca, o mi-
ni1110 privilegio . . . 

Ar t. 31 . .Supprírna-se no n. t a palavra - imm1.rigrnção ,_...... 
.serviço crue deve tambem ficar c.ntreguc á livre iniciativa 
parlirmlal'. 

1Suuprima-se o n. 2, pelos motivos j ú exnm;t.os. 
Supprima-.:;e o n. 3, porque a distribuição · do ensinC1 

primaria no Districto Fe,d:eral tem um caracter local, como 
o de riu e qualquer outro municipio. 

Modifique-se o paragrapho unico, dizendo -se: - Todas 
as despesas, etc. 

Art. 62. Supprimam-se os ns. 1 a 5 e limite-se a re
daricfío até a palavra - asseqilra - inclusive; porcrn e essàs dis
posicões atacam a autonomia elos estados; imn edinclo dl:{e es1es 
oscolham a fórma republicana que mais lhes conviér. 

Art. 63. Substitua-se por este: 
«As terras d1wolutas pertencem aos es frtdos em que .se 

acharem. exceptuaclas as que forem necessarjas para os ser
viços federaes». 

Art. 67. Supprirna-se o n . 2, porque tal determinação 
prévia ela f.orrnaçi'í:o elas administrações locaes constltu e. 
rorno 0s ns. 1 a 5 do art. 62, uma exhorbil ancia do poder 
federal . 

Prt.. fi8. Sup:wirn a-se, pelo n10srno motivo. 
Art. 69. Sll!oprirnarn-se os M . 4 e 5. pt~las 1'~7.fíes desen

volvi.cJ'amente exposfas no opusculo annexo a ·esta rmresen
tacão. em q.rne os abaixo as8ignarlos .aom hateram a lei eh 
grande naLuralização, a cJlle ;i:'i allndirnos acima , 

Hupprimam-se no 11. G as palavra .~ - «por outro modo». 
Art. '70. SuDprimam-sr, os ns. 1 ·e 2. 
Estas erxclusões. além ele odiosas. são illusorias, porque. 

nem os mendigxis são os unicos cir:lfJJdíios dependente8 e nem 
.os analphabetos ,são os unicos cidadão~ 'incompetentes' :para 
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.exercerem :i apreciacão nolitica que a funccão eleitoral 
supnõe. Pódc até a-cont.ecer que haja muitos n1endiiros e 
muitos analnl1ahetns iillperinres em criterio moral e soei.ai a 
muitos capitalista,$ e letrados. 

Substitua-se o n. 3 rln mesmo paragrapho pelo seg·uinte, 
pelos motivos já expendidos: · 

«Todos os funccionarios publicas, civis, l)Oliticos e mi
litarR> ». 

Supprima-sc n n. IL ou exl.imda-se a inc.ompatibilidadc 
n . toclns os theori stas, pelas razões já dadas. 

Accrescente-se: 
«0 vnfn seT'á .3emnre ás claras, rlevr.nrlo o eleitnr escrever 

em um livrn o s·eu nn111e e o nnme dn r.idadiio em qu e vota». 
«Cada Pleiíor pnderá. c!eleirnr a n11tro a qna f11n1}Qão, com 

ou sem pnderPs. mira eRle tr8nsmit.ti l-a a t.erceiro ». 
Art. 71 . Supnrima-se no § 1° o n. a, porqne tal dhmo

sicão, sendo inc~wruiv P,L daria Jogar a intervenções abusivas 
por narte do p oder civil. 

Ser,çr:i.n TI - Sn-bsti f'ua-»c o titnlo desta seccão: «Der.la
racão de clireito3 » nel-o ~rgninte : «Garantias geraes de ordem 
e prni.rressn cm torla a Un,H'ío ». -

Art. 7.'2' . Ao § 2º a·ccrcocrmte-ee: «Fic8ncJn. d cs rle .in 
r:\"f,inctas forlas as ordens exisfcntr.s: Porém a União, comn os· 
r.staclos . póde imfi tnir prcrnios h!'rnnrifiroc;. como rncclall1a :' 
hnmanit.arías. rncdalhas rl 1'! ramnanha, mr,dalhas in rl11 striaes. 
corn8<; civi<Cas, sem qLrn dahi resulte nenhum privilegio es
pecinl ». 

"~ 2.0 (a ) A Rennbl ica nífo aclmit.tr tambem privilr.izins 
philnsnnl0 icoc:. or,ipptificr.s . . orf·ish11ns .. rl;nic.os (11] i[p.rhni cns, 
srmrln livre nn Brazil n r.xr. rr..j",;º rle t. orl~ ::; ;:ic; nrofi so.i'ies inde
p0ndentemenfe de a11ala11r.r titnlo escolasLico, academico ou 
0utro. sr:ia dB a1rn ri at nreza fôr » . 

. ,, 8 2. 0 (b) Os carzns publicas ávis sr.T' 'í o P""rnr,hi rlns. no 
vr:\n infPrior. por concurs-o. no qnal .0 edn arlmittidos in
rlisfinctamr.níe t0clos os r.irh.rlãm; tir<izileiros sem se exigir · 
clinloma rlg11m rle habilitacfí.n int.rllr.ctnal. Os car!Zlo;; snpe
rio,..es se rãn rlr. livr0. nnmr~r,fí.o Ô'n G"vr,..no. pyr,J11ida tamhem 
rm::>lfp1fir cm1rJici'í.n rl e diploma. Os caM;nc; rneclins seri'í.n DrF' 
P.nr.hidns mrcliiinte arvcesso por antiguidade, e só excepcional-
rncn+e pnr rnerito ». , . 

N-o ~ 3º s11nnri111am-sr :is pri ln.vra.3: « Oliocrvadns oi:; li
n1ites nosto~ iielas leis ·de mão-morfa >>. 10!!;; arqument.os cont."a 
t:iec:; bens si'í.n nq mesmos rme ~Q nodem formular conf-ra o não 
omnrrQ·n f'-orial rl::ts l!"r:mclrc; fnrf.11nn..s f'eiam nnar.s fnrrrn o~ 
nroprirf.arios. Port~nfo. 8Ó os cost11mes ·e ª". oniniões. nor 
i1m ladn. e. nor 011tro ·1arl0. lei s g:e,..aes. aprili caveis a todas · 
nq hynnf.b cses. pndr.n1 co1'rirtir .oemelhm1+ pc: abnsos. A Ren11- · 
hlir.R 11 ãn rlevr rn:int.r; r re~fricCÕPS rr.zalisfas , q11e só ·eram 
.ir1d.ificuvois mrn.ndo a rr.alesa. enrnre5tanrlo n seu nr,~.st. igio 
nnliH co ao clero cai.lrnli r,n, rnn l.in ·ao 1118smn temno a n ecrs
sirlridR {lc im1wrlit' one Rc f"rrnassP. s.o c;ru ]f>rl0 um TJOrlílr 
rna.tt-lrial consicleravelrn'rrnf·r fnrt.e . 'l,ans !ris, a]i:í.s. só fn1'am 
exéqniveis nnrcn1r. o sacerdocio eathn li co iá h:wi.::i nerrJi.do a 
sua. influrncia nolitir.n. . em cnn s·prr11r.nr,ia do .ryo·nlhmcntn de 
fnrh. a Pffi cacin. dfl. philnsophia t.lu~ nl oi.rica. Ho.ie ta.es clispn-' 
sir,;ões só servem para inascarar a dissolucão em que ·ae acho. 
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o referido sacer.docio, e, portanto, só · póde crt1ar obstaculos á 
reg·eneração humana. . 

· As seguintes modificações C· accr.escimos .tên~ por obJect.o 
systematizar a Familia pela Patria, systematiza~ao em que o 
projecto do Governo foi incompleto ou de3potico, desconhe
cendo o respeito que devia á Familia e a Egreja. 

SubstiLua-se o § li,º pel9 3eguinte: 
«A Republica só reconhece a monogamia, na. ~rg~iz.ação 

ela Familir., havendo para sanccional-a a mst1txuçao ~;vil da 
casamento, independentemente de qualquer ·Ceremorna reli
giosa, podenclo esta ser consecutiva ou anterior á cerimmüa 
eivil, conforme a vontade d.os cidadãos». 

S11bstitua-sc o § 5° pelo seguinte: 
« .SOl'<Í. garantido a todos os cidadãos nacionaes ou extran

geiros o culto elos mortos, mediante a instituição dos cemi te
rias civis, ;sem prejuízo dos cemiterios yelig·iosos parti culares, 
e abolidos Lodos os· 1wivilcg·ios Junerar.1os». 

Accrcscente-se: 
« § 5.º (a) >Será garantida a nacionalidade a todo .. <; os 

11asciclos no Brazil, ou em situações equivalentes, meclianlr, 
o reg is tro civ il de filiação». 

« § 5.º ( b) E' garantida a plena liherdacl'e de testar , sal -
vaguar.cJada a existenci a dos paes, ela mulher, das filhas 
~olteira.s Oll viuvas G dos :filhos menores ele 21 annos». 

« § 5.º (e) E' garantida a plena libsrdacle elo adopr,.ãn, 
c:egundo as condições qile a lei determinar ». 

A'ccrescente-sc no § 13º, depois da palavra - lei(Jo - as 
palavras: - li'LTe, (J?'atu.ito e não ob?"igato1'io. 

1Supiprima-se o § 8º - Não é mais aclmiss ivcll, nos fi11 s dn 
seculo XIX, manLer rancores e sustos que s(1 se explica.lll 
i;cla sítua1;ão elo Oc.oidente nos fill.'; elo seculo XVIII. Nr.rn a 
flcpuhl ica llrazileira pócle est,a.belccer um rcg-i 011111 dn rnPnos 
liberdade ns11iril:G1li do que aquolle que um rei (Preclr.r icn TI, 
da. Prussia ) .o;oube gloriosamente instituir e manter, um s1• 
n1!0 alraz. Si o officio social do catholicismn .i á não es l .i
\·rs~c exgnlJado na raç.a portug·neza, impossivel l.1wi a sitlo ·no 
J\farq1w7. rle Pombal dar o golpe que o irnrnortalisou. . 

Mas, nnqucllc momento, ainda o pod11r r11al cs l.ava clP 11r~. 
·F. rra i ndispcnsavcl tirar-ll1 e todos os apoios retrogados cln~ 
r~11af1s o prineipal era a Compan.lüa el e .Twus . ~!\ .sifoa.çíin, 
porém, mudon. Esta.mos em um r egímen de liberdade. 

A emancipação {la massa aet.iva dos brazilciros n as 1 r,n
flencins populares assaz evidenciam que t.acs n1erliclas dr. op
J)1'r.ssfio contra os ult.imos representantes da r eJi.g·ifio rlr, 
nossos avós consLitne urna ingratidão inj u.sti'ficavnl, al ém dr, 
nn1 . g·raY11 erro 11olitico. Rm Yez de esclarecer a.s 'Classes po-
1mlarns ·sobrr a sitnação religiiosa ela sociedade mod'rrna , 
srrnelhant.e condncLa só consegue fa7.e1· crtir cm phantasirins . 

. O CaLholicismo, como força social, está Hío rnnrt.o na almri. 
nac1nnal. como a Monarchia. e si .iá. não clcsapparcceu como 
r s la. 1': porq1H\ ninrla. n fi.o surgi11 o sac erdocio scientifico qnc 
dr:ve rec.11ber a gforiosa herança elos HilcleJ)l'anclos, dos S. · Ber
nardos, do~ .BossucLs e mesmo <los ISantns Tgnacios ·ele Loynla. 

Ao § !1° acr,rnsccnlc-sc : «quando ftn· pert.11rbarla, on 
r1um11lo os ronvocarlores rlri. rcmiifío .o rcrrnisitarcm nll egando 
rrrr i o~ rle per[ 11 rhrição ». 
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No § 13, substiluindo as palavras «respondendo» e se
gu intes, por estas: «com tanto que o.s auctores assignem -0s 
seus escriptos ·quaes,quer. Uma lei especial del;erminará as 
condições e penaliclades relativas á obrigar,,ão 1 cgal da assigna
tura auctoral »·. 

Corr. effoi to," não basta proltibir o anonymato; o que 
cumpre fazer é qu e as publ icações se;jam assignadas pelos seus 
YerdadeiroR auctoL'CS . 

Isto não constitue nenhuma novidade. nois uma lei desta 
natureza vigorou cm Franoa desde 1.850 at{ 1870. 1Seu texto e 
a di scussão a qu e den log·ar no se io. da Asscmbléa J'rancc.z~l 
nodem ser vistos no volume correspondente do Repe1·torio ju
?"i1Hro elo Dalloz. 

l\'ós clesejar iamos ainda ·CJUC a obrigação de assignar fosso 
Cl1mplotacla. corno propoz o nosso .i\'fe:tre e nús praticamos, 
110la de indicar a moradia, data e Jogar de nascimento . 

J;;s tas indicações tôm por :fim tornar faci l a pesquiza dft 
:n1cloi·ia, por um lado, e, por outro laclo, fornecer ao publico 
:-i;., ra 1·a.ctl'ri si·, icas dr, origem e erl aclo dos auctores. elementos 
irnp ol'Lantes para aferir a aucloridaclc moral que pócl em ter os 
rc~p ect ivos escriptos . 

Finalmente, 6 necessario que clesappareçam ela legislar,,ão 
os obstaculos que clla oppõe ao imprescindivel exame ela v iela 
priv ada elos homens publicos . 

Cumpr e tarnbem lembrar .c1u e não ha crim es propria
mente ditos ele imprensa: ha abusos, que são apenas ela :-il c.arla 
.rla op in ião publica . 

Existem, sim, crim es cornmuns, commettidos por meio ela 
i1nprcnsa, mas, neste -caso, o instrumento não muda a naLu
reza do clelicto; poderú. apenas entrar como uma cir cum
s l ancia aggravante . Tal é, por exemplo, a calurnnia . 

Ac~rescentem-so os seguintee: paragraphos : 
« § ·13. (a ) . ]!:' gara.nticlo a Lo do cidadão at1p cllar para 

o auxilio elos seus concicla<lãos sempre que o .iulgar convc
n imlto, o, pol'i:ant o, nenhum a lei se fará conLea a rncndi ci
rlarlo >.' . 

« ~ :13 . ( /J ) . :'.\'cn lrn rn genero ele. industria, cornrnercio 011 
1rabn,Jl1 0 pócle ser prnh ibido on regulamentado; por l~anto , 11ffo 
~fl poderão fazer l r. is ele locaç.ã.o de serv iços, nem marcar dia ;o: 
ou llnras el e cl csc:-inso, nem outras medidas sern clliantes . 

« § 13 . (e) . Não se poderá legisla1· sohre infraccões rle 
nrrlr.rn 11uramento moral (:l ) , cuja r rpressfio J icarú. cnl:ref,'uc 
:'1. op inião publica ». 

« § t :3. (d ) . <?\ão ~:e poderá transformar o vicio em fon to 
rl c renda publica ; portant o, f icam supprimidas todas as 
lnl r:rias » . · 

Supprimam-se os §§ 2 1. e :22; porque a pena el o o-al és e 
a pena .dr, morte não poclern ser abolidas sem ·desarmar a so
ciedade contra os r,r iminosos radi calm ente incorrigivei8: . 

Uma falsa philantropia.. ins11irando- se em doutrinas Lfio 
psendo-sc ienti f icas co rn o subvers ivas el e toda a ord em socia l 
n rno ral. tPrnlc hoj e a tram;por f·ar para os nrnlfoitor es as syrn 
prt lli ia!' · r. a 11rolrrcfío que mrrncem as suas Yir. t.irnas . 
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O novo Oodigo Penal Bra;dleiro, que esperamos será pro- · 
fundamente alterado. ou por vós, ou pelo proprio Governo 
ante as reclamações da opinião publica, acaba de importar
nos da Italia as aberrações dessa nova escola, que é apenas 
a manifestação do materialismo em jurisprudcncia criminal. 

Art. ·7:3. Substitua-se este artigo pelo seguinte: 

«Todo cidadão póde ser admittido aos cargos publicas, 
civis, politicos ou mil i tares, quaes;quer que sejam as suas 
op iniões, sem outra diffnença que não se.ia a dos serviços 
prest.ados riu que possa prestar, a das virtudes e tal entoei». 

J\rt. 74. Extendarr.- se as mesmas regalias aos funccio
naríos publ ícos quaesquer. 

Art. 79. Accrescente- se: 

(a) . « •Ficam abolidas todas as distincções entre os em
pregados publicas de quadro e jornaleiros, extendendo-se ao 
pro letariado a servico ela União ou dos estados as vantagens 
de qn e go:;arem os ·domais funccionarios ». 

Este principio. alé m de ser um corollario daquelle que 
proclama auc a le i é egual para todos, é aqui ineluiclo afim 
·de ·que o Governo concorra. ·quanto ás suas relações com o 
proletar iado a serviço do Estado, para a solução do problemn, 
s:ncial dos nossos tempos : a incorporação elo proletariado na 
sociedade moderna, cu jo ·enunc iado já o Positivismo popub
ricou entre nós. 

(b) ._ «Nenhum funccionario publico receberá, sob qual
quer titulo que se,ia, rennmeração das partes pP.los serviços 
que a estas prcsta-r orn virtude de suas funcções; e, bem 
as;;dm. f iram supprirni·da.s as porcen tagr.ns, et.c., act.nalmente 
dist.ri.Jrniclas sob diversos pretextos . Cada .funccionario só 
terú. seus vencimentos pagosi p elo fhesouro publico e fi
xados por lei». 

Esta disposiçã.o tem por fim estabelecer a gratuidade 
da justiça, que rriputamos uma reforma u rgente, e abolir o 
princinio irn'.lloral segundo o qual se pretende estimular o 
zelo dos funcciona.rios, especialrnent0 Oél do fisco, ligando 
recompPnsas pecuniarias ao cumprimento dos clevercs 
respectivos. 

(e). « Nenhnm funccionario poderá ser demiLti.do a bem 
rio serv iço nublico snm que se especifiq11om AS razões dP. 
nrctem nublica .ci u e determinaram a exoneração, quando o 
dernittidn asE:im o rr,querer » . 

O objecLivo clcsLa di sposição é obvio. 

Arts. 82 e 83: Substituam-se pelo seguinte: 

«Em oaso ele necessidade todos os cidadãos maiores de 
21 anno~; poderão ser chamados ás arma::;, mas ordinaria
m~nte as forças de te1."ra e mar se comporão de voluntarias, 
e só na falta. destes, c1 e sorteados até o limite proposto pelo 
Governo e acceito pelo Cnngresso. Este sorteio se fará entre 
oc; cidadã.os solteiros. e só na h!f:1 destes entre os casa.dos. 
recorrendo-se primeiro aos cidadãos maiores ele 21 annos 
f: menores de ·28; si estes não clrngarcm. ;;erão chllmarlos os 
n1 aiores de 28 e menores ele 35, e ass im por cleante, até 
~2 annoa ~. 



«O serviço militar obrigatorio durará no maximo i:ete 
annos :i-. 

«Nenhum cidadã<o poderá entrar para o Exercito, Policia, 
ou Arm~rJa. an~Ps dr. 21 ii.nnns. Rem o r.nnsentirnrntn nntlwnn ». 

« Riín di spensf!rlns dn servicn militar os cidadãos cuins 
principiOS 011 fUTICllÕP<; rc>li i;r jnc.:as a isc.:n se ODpuzerem ( 'l), 
mns nesse caso fical'fío tamb em inhibidn>l de vntf!r r. de 
exercer CTi1alquer f1mccf:ín n11hli r.a rln c; estados 011 da TTnião » . 

«A força nublica frdel"al locali sa rht em cada Estarln fi -
cará snh as órdens imrn ediatas do chFJfe do mesmo Estado 
o servirá, sem distinccão, com a policia local». 

}~R f fl.s diversas di spo.sir.iíPS tõm no1· fim attehcler :ls nn
cess idad0s do servi ço mi litar , distrabinrto da act.ividadr. 
oommum o menor nmnel"o nnssivel ele cooperartnrcs ui.eis: 
salvaguardando a snn erintcndcncia materna na educf.lcão dos 
rnenorec; .; conternporisanrlo com escrnpulos e impedimentos 
respeitavei s, e acautelando a inelependencia local do governo 
dos estados. 

Art. 85. Suppr ima-sc o § !1Q. 

A dupla prnhihição constante deste p::tragranho inspira
sc nfl. mesma aprerii<.wiío falsa do syst.cma federativo, .i á 6om
J1aticla nn ;; cnnsir.lero.ndo ·q110. anim::t anrosenhímos ::t prn1Josit•) 
do art. 1º . E' neccssari0 abandon ar cm politioa. do u m<t ver. 
por Loàa.s. aa preoccnna.;ões ahsol11tas, íanfo JY\ai s descal1ir1a,s 
no caso rle que tratam os: quanto n. clissolucão elas g-ran cle~ 
11ar,innali rladr:s cm paLri8s J.>CICJ·uem1s r. o re~ult.ado- f'Atal o 
inclisnensa.vel a rrn e nos li a ele conduzir a evolucão moderna . 
A Federacão no Brazil não nnrle ser senão urna nhase t.ranRi
t.oria e nrenaraf,nri a. cn ia e.fficacia na.ssa!l,'eim deJJenclfl .i us f.f\
mente elü predomínio deste nonto ele visfa relativo. 'F} a est,P, 
proJJosit.n, para trrrnina1· es ta renresentacão ela man eira mai s 
.rl'i~na o proveitosa, se.ia-nos li r. i tn tr::insr.revor aaui os rn
f!Trint.cs fr.echos elo egregio fu ndador da Sociolog·ia, Augusto 
Comte: 

« T.'état S0Cial TIA peut êtm Vl"aimP.nt durahlo 
qu'autant qu'il conci li e assez l'indépendence et lo 
1Jnncom•s. r.nndit.inn é[l"nl ement i nh/~rentrs it h vro.ic nn
tion de l'Hurnanif.é . ür, r.et nccnrd n f\ceo:0rn.ire imnrise 
a11:x soci i'tés politi-crues eles lirnit.es d' extension tres
inferirmres à ce ·qui prevaut :w,iourcl'hui. An Mo~'en-
11.g·e. la .s6puratio~ ~haucb.P.e; entro l'.Assnr, ia t.irn1 .l"flli
·~ i rn1se et. l'asmcrn.trnn c1vtle perm1t de suhstituer 
dl"ih la 1ibre incorporation des peunles orcident.ai1x 
à 'J'incnrnoration fnrr. P.r í.11"''\ Jeur nl'f\CUr:'t rl'ahnrrl l~. 
clnmination rnmaine. L'OccicleIJ.f. offrit. aini:;i . pend::rn t, 
nlensienrs siP,cln,:, l'::i r'·11 ·•-- .,11le spPctacle cl'une union 
tou ionrs volontaire, uni q11om11nt, fond ée snr une fo i 
r,omn~ür"e, eL mainfonue nar un r11êrne sacerdoce. ei: tr11 
lrR iiafinm dnnt leR divors g'Oll''P.rnements ava1cnt 
i.nnte l'inrl rfoenelRncc convr:mabl e . Mais M granel ré
suHat politique ne pouvait survivre à l'émancipation 

(1) Por exemplo; os sace1·dotes da·s diversas religiões, os quakors, ctc1 



prematurée d'un pouvoir que la religion positive doit 
seule convenablement instituer et affranch ir irrévo
cablement . Lo cléclin llfícessa iro dn Calfüo l icisme ré -
1 ablit la co ncentralion temporelle, ·devenµe alars in
ilispenffilbl e pour empêc:Irnr l'entiere clislocation poli
t ique à laqueL!e on étaiL poussé par la dis;solution 
eroi ssant.e ·eles liens religieux. C'est ainsi que, malgré 
les mmurs clu i\foyen-Age, do·nt les traices sont encoro 
sensibl es, los Occidentaux laissercnl p.artout forrner eles 
F, ' tat s beaucoup trop vast os. 

I,cs motifs politiques elo cclLc cxorbit anLe ex-
1 cn.sion ayant cléjú cc sé suffisamrnent, ón cornmencc 
~1. sentir, même en. 1France, los clangers r adicaux, et 
aussi la prochaine tcrminaison d' une telle anomalie . 
,\fai s la r eligion positive réduira bientôt ce · mon
strueu ses associations à l'étenclue normale qu i dis
pensera d'ernployer la violence pour rnaintenir l' union 
lr.rnporellc entre les nations su sce1)tibles seulement 
elo licns spiriLuel s. Telle sera l'application prochaine 
du príncipe statique, ·que erige en organe politique dn 
Grand-1TI' tro (Humanidade) la simp.Je cité, com11lõt60 
par los .·populat ions rnoins condensées qui s'y ratta
clJenL libremen t . Lo ~:sntiment patriotiq'ne, mainte
r:::uit si vague et si faible, cl'apres sa .clif'fusíon cxa
gr)rúe, pourra eles lors dév.elopper dignement tonto 
l'é>ncrgie qu i comporte cetLc concentration civique . 
·::'lfais l'union .habituelle eles grandes cités deviendra 
plus r éelle eL plus efficace en prenant le caractere 
normal d'un concours volontaire . La :foi positive fera 
c:onvenabl ern ent senLir la s:olidarit é, et même la con-
1.inui Lé,. .qui doivon t í'inalement r égher entre toutes 
los régfons quelco1ique\ de la plane·Le humaine ». 

« :i\Ialgré les entraves résultées de l'agítatíon pro-
1,ostan Le, la seconde 11hase mod rne comp1Jeta la dicla
clure temporellc érnanée do la IJrimíere. Son essor 
r.o ineiclc avec la :formation. dos grand es nationalités 
provisoiromenL 1·ésultées do la rupture clu li on occi

'liDn lal proprie au Moyen-hge. Mais cPLtn anomalia 110·
li l-. ique n 'of'fre réellemcnt uno haute efficacité social o, 
rl'ailleurs néccssairernent, passagere, ·C[u'envers la popu
Jat ion cen trale . De plus en plus investi e, depuis 
Charlemagne, el e la .direction g6n.órale clu mouvement 
occiclenlal, la .B'rance avait besoin el o eonstituer une 
puissancc tres compacte, a~.sez étencluc pour irnprimer 
ime irnpul sion · cl éci sive el; sunn ontee 1 oute ag·gression 
r f! Lrngracl c. Pai·to11t aillenrs, une t elle concentration nc 
dcv'int qn'une aveugle et danuei'ettse imitat'ion rle cette 
pol'itique exce1itionellc » . 

Temos ass im tcrrn inaci o a tar efa que nos irnpuzemos, 
indicanclo-·vos ª" a!Leracõ.es e accrcscimos que, dentro dos l i
m il.c.s c111 0 pr oviarncnfo 1-.ra\iurnos, nos parece exig ir o projectu 
de Con sl.iLuioão elahorado .pelo Governo. 

Ahsl.raJlinrlo de sua rcdacçiío, CJLW provavelmcn le pod erü. 
ser mclhoraJa, rsl amos cíon.vr~11 cid os de qu e as mod ificações 
·que propomos ao vosso cslndo, all cnüern a 1w incipiós cri1[1ilaP s 
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da or1ganização republicana, qualque1· que seja o ·mecanismo 
politico adoptado. 

Saúde e fraLenüdacle . 

. Pelo A·postolaclo Positivis l1a do Braz,il -lll iuucl Lemos, 
Du'ector. Rua ele 1Santa Isabel, 3t:I . N . em Nicbhcroy a 25 llo 
novembro ele 1851!. - R. Teixe'ira Jlencles, Vice-D.irector. nua 
de Santa lzabel, li.2 . 'N. em 1Caxias (i\faranbão) a 5 de janeiro 
ele 1855. 

Rio ele Juneiro, 10 de Bicliat ele· 1ó2 (12 ele dezembro 
de . H590 ) . 

ItAL'.:õl!:S CON'.l'HA A Ll!:I DA GRANDJ<~ NATUHALI~AÇÃU 

Porventura lcva·sc a patria Jla sola d-0~ 

sapatos 1 

Danton. 

A pro:funua sy1npalhia que nos merece o Govcr11 0 acLual 
tl0 nossa P.a!iria ~orna-nos sobremodo penoso o cumprimenLo 
Llo dever. que 110J e desempenhamos. Cedendo ao arrastamento 
.Je uma o.pinião fictícia, acaba esse Governo de clecretaT urna 
lei em virLuclc da qual a Pati:ia Br·azileira deixou de ser um 
ente 1·eal para transformar-se ·em uma agglorneração conven
cional ele individuas. Nós, os posil,ivistas, que sempre oomba
tcrnos :ernelhante aberração, quando ella não passava ele uma 
ag-itação rcvoluoionaria, sem base nos sentimentos populares, 
:nem apoio na Dicbadura impe1·i·al, não podiamas 00T1scrva r·-11os 
8ilenciosos agora, que a Dictaclura re,publimma a t01:110Lt lei 
da Nação . · . 

Antes ele tudo, cmupTc tccoultecer que, embora ti vc~:.sc 
r:o1.11mclJido um gravissimo erro politico, não e:xhorbíLou , to
davia, o GoYci.·no ela esphera de sua acção temvoral. Porc1ue 
ú ú aucloriclacle material crue compete firmar as conclioões uc
cnssarias á ystematisação do ente i;ollectivo que oonstituc a 
Patria. De srH'te que !Dela a i1 ossa i1111pugmu:;iío se refere au 
::w!.o c111 si, respeitando a oonrpelencia politica do poder que 
o prati cou. 

Dada esta explicac:.ão prelin1inar, entremos no assurnpto 
11roprio deste opusculo. 

A logislação tem por fün systematisar as cond·ições na-
111m.c:; ele ordem e de progresso ele cada povo. Essas oon
tlicões não clepenc!cm ela vontaicle de ninguern e são tão es
vont.aneas e ão (ataes como as condições naturaes da cxis
tenc ia astronomica . 

Não ha muitos seculos os nossos antepassados irnagi-
1m va~11 tarnbern que podiam modificar os factos astronomic<?s 
mediante supplicas aos entes ficticios cm cuja. supremacia 
aci·cdiLavam. 'l'odos conhecem a lenda ele Josue mandando 
:que o sol. isto é, a terra e a lua detivessem o seu curs~. A 
111 es1~1a disposição havia a respeito elos p1llcno1nen.os p~1ys1cos, 
clümicos e biologicos. Acreditava-se que .os csco11Juros e ora
oõcs bastavam par.a ·desencadear ou manietar _o furor -elas tem
ipcsl:acles, :para suspEmcler as leis da· combustao, ou .quebrar o 
encan to ela morte. !São conheoidas as lendas · dos iheroes que 
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penelrarai11 em caldeiras de chumbo fundido durante tempo 
consideravel, sem queixarem-se, e de outros que resuooíta
ram cadaveres j:i putrefactos. 

Todas essas crendices, porém, fizeram neste momento a 
sua época na mase:a activa dos povos occidentaes, isto é, na
quellas e.amadas que são f'atalm ente destinadas a conduzir os 
seus contemporaneos. 

As mesmas dispoe:ições persistem, todavia, cm r elação 
aos fauf.os soci:aes e moraes. A quasi totahda:de dos cidadãos 
activos continúa a acreditar que as transformaçõies politicas 
f:'e operam graças á intervenção de vontades arbitrarias, e, 
bem assim, que os factos sociaes e politicos só dependem do 
legislador. 

Deste eno logico foi 1quo resultou o aclo a que se de
nominou lei da grande naturalisac;ão, como passamos a 
mostrar. -

E ssa lei proclamou C'idallãos braz·ileiros os extrangeiros 
r esidentes· no Brazi l no .dia 15 de novembro, ·que não clec1a
rassem o contrario; e dessa da~a em doante os que a·qui rli
vr.rem dous annos de residencia e não fizerem a mesma 
declaracão. 

!Tomando esse enunciado no sentido que se pretende in
culcar, elle significa que todos os extrangeiros de que se 
Lra La têm os sentimentos, as idéas e querem os actos que 
caracterisam a alma de um cidadão brazileiro. Basta pôr a 
quc;;tão nestes termos oara fazer sobresa'hir o absurdo de tal 
disposi ção leg·isiativa . Poi:que, de f'acto, tal disposição só .con
seguiu o que podia conseguir: is! o é, dando aos referidos e!X
trangeiros a facnldade d-: 'H\CUJ1 fl.rem todos os cargos publicos 
IJO Bra:z il, e impondo-lhes as obrigações que competem aos 
cida.dãos brazileiros, aLriu-ll1 0s um campo ás suas mnbições, 
sem tei' meios, se1qucr, ele tornar cffectiva a .ohservancia elas 
obr igações impostas. 

Heflicta-se que a e:x:ecução de urna lei el e naturalização 
depende do assentimento das out.ras nacionalidades, e .que 
basLar'á que ellas não -concor dem com o principio, para es
tarem imminentes conflictos internacionaes, desde que ·se 
quizer coagir os nacionalizados a cumprirem os pactos que 
tacita ou expressamente adaptaram. Imaginemos, por exemplo, 
rue um cidadão extran geiro natural izado não CJLl eira prestar 

os serviços inherentes á Armada ou ao Exercit;o na hora cm 
que esses serviços 111 e forem recrueridos o appelle para a 
sua patria verdadeira. Aclmiltamos a hypothese, muito facil 
de dar-se, dç apoiar essa palr ia a resusa : como procederá 
.o Governo ? Exiporá a Nação a uma guerra ? Sujeitar-se-á 
á clesmorilização que ele tal facto póde r esultar? Em qual
quer dos casos ficará prejudicada :i úossa Patria, perdendo 
até, no primeiro dos figurados, as vantagens mate1"iaes, unicas 
.que se tiveram r ealmente em vista com a decretação da lei 
CJUC examinamos (1). 

,Mas, acceitemos a melhor hypothese: concordemos em 
que a execução de semelhante medida não offereça difficul-

(1) Toda esta prophecia realizou-se. As r eclamações e objecções das 
potencias estrangeiras obrigaram o nosso Governo a neutralisar todo d alcance 
da lei, embora niío a i·evogasse. 
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dade.s . ~ntornacion~e~; vejama? si ella é inspirada por un:i 
patnot1smo esclarnc1.90, exammando .quaes são as condições 
nati•rnes que_ determmam a formacão de um c·idadão. 

. . A propria palavra. cidq_,clão .iá mostra, por um lado, que 
o lypo . completo do c1d13:da.o só se encontra nas cidades; e, 

, P?I' outro lado, a synomm1a das palavras patriotismo e ci
vismo demonstra que. s~o- os antecedentes ,c!omesticos que 

· prepo_1llle~·a11: _na constitmçao do cidadão. A linguagem, s:cndo 
uma mst1tmçao popular, resume as verdades •Que o bom senso 
vulgar .iá apanhou, e a verdadeira sC'ienc'ia não lél seniíJJ o 
prolongame~i.to desse bom senso. De · sorte que o simples 
exame ela lmgua nos evidencia que o cidadfw é um homem 
que Ele sente proso pelo coração e pelo espirita á cidade de 
seus anlepassados. E o predominio desLc vocalmlo para de
signar 0 home~n, através elos mu!Liplos aspectos sob que elle 
~J~~d e ser considerado, .iá corno pertencendo a uma familia, 
Ja . como pertencendo a uma certa classe, conforme o seu 
of/'w1P. j1i corno riertenccnclo a uma egreja, conform1~ as imas 
opiniões; o prcdominio desse vocahulo, dizemos, ·para de
signar 0 homem, prova •que no verdadeiro cidadão todos 

·esses aspectos, essas imagens se synthetisam na imagem 
da cidade JJatria. 

A plena realização ele semelhante ideal só se deu, aLó 
hoje, no caso do povo romano. tDurante o periodo fetichista 
a falta de systcmatisação da vida activa apenas permittiu 
que se lancass:am as bases do civismo pelo desenvolvimento 
do amor do homem pelo sólo natal e pelo emito dos mortos. 

A fetichocraci1a, corno a theocracia, que successivamenLe 
seguiram- se ao r egímen inicial de nossa cspecie, não pu
deram constituir o civismo; porque, preoccupados com a in

, stiluição premaLura do 1'e(Jirnen incliistrial e vacifico, só 
viram na vida publica a familia. Não apanharam a diffe
rença que ha enlre a familia e a patria, e fizeram desta um 
alargamento confuso rlaquclla. Demais, a theocracia, intro
cluzinclo os deuses, tendeu a transportar para o céo o amor 
que ? ·.fe tichi sta votavà á tei'ra. Portanto, tendeu a desviar 
do c1.vismo. 

. Com o advenLo das populações gucrreii'as peculiares ao 
Occiden1.e, a noção e o sentimento da patria destacaram-s:2 
com· plena nitidez. A guerra fornecia espontanearne°:te um 
genero de act'ividarle commmn a todos os homens validos, . e 
esta actividade tinha um destino te1'restre: o engr~ndec1-
mento da cidade natal pela concruista dos povos circum-
vizinhos. t , t 

Mas, para que a nação e o senlimr:nto da. 'Pª. ri::t pa en-
teassem seus eminentes attrihutos, era impre~c~nd1vel que ~s 
condições que permittiram o seu surto cleClSlVO se. mant~~ 
vessem. Ora. isso não foi passivei em relação 'á Grecia; pois, 
excepto os lampe,jos 9ue illuminam os vene.randlos. vultos 
do incomparavel Them1stocles, do grande Alexandre e . do 
nobre Philoppemen, o povo_ ~rego teve de 9ff~recer o espe
ctaculo de uma nação sa-c.rif1cada •á evoluçao mtellectual da 
Humanidade. . ·t - 1 t · Roma, porém, graças . á sua fehz s1 uaçao . p an~ ar~a~ 
.conseguiu fornecer até ho.1e o typo ~o verdadeiro cidada?, 
isto é. do verdadeiro 2Jat1•iota, caractenzado pela convergenc1a 
de todos os sentimentos, de todos os pensamentos e de todo!! 
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us actos para a imagem idolatrada da cidade por que se tra
balha. 

A phase caLholico- foudal, que succecleu iá e-volur1ão ro
mana ·continuou a desenvolver o civismo, apesar das 'graves 
pertu~·baç,ões .que tenderaim a ·diminuir a intensi~ade do pa
trio tisrno. A principal dessas perturbações provem do ponto.> 
elo ·Yista theologico, que predispõe todos os homens a se isola
rem e desprenderem-se da terra para absm·verem~se na pre-
occupaoão eg:oista da conquista do céo . . . . . 

Mas, .por outro lado, a transformaç,ãio da actrv1clade n 1-
litar, que de conquistadora vassou a defe~1siva, e, ao mesmo 
:tempo, o advento decisivo da vida industrial, .co~neçaram por 
determinar a reducção das pabrias aos seus hm1tes norrnaies, 
o c11ne devia redobrar a efficacia do laço civ~co. 

De facto, emquanto a actividade mfütar era conqruista
dora, o afastamento dos cidadãos da sua cidade! natal, e a 
coo.peraç.ão para o eng1•andecimento de Roma, mantinham em 
todos os habitantes da Republica, a eonvergenr,ia de todos os 
sentimentos e pensamentos em torno dessa imag·em prepon
derauLr. Desde, porém, qn e cessou a conquist:i, a vida se
dentaria ligou cada vez mais o ;homem á cidade d:e seus paes. 

A vida industrial Y·eiu dE}senvolver essa união, '.{)orque 
cacla um sentiu empiri camente e ,cada vez com mais profundi
dade que se ia aperfe'içoando a po1·ção do pia.neta a ·crue estava 
preso pelos· mais fort es laços aff.ectivos, intellectuaes e pra-
1.i cos. bem como couc-unendo para o melhoramento das fami-
1.ia ·uuc na mesma situação se achavam, 'CJUe elle melhor co
op eraria para o bem estar de todo.s os .povos. 

A instabi lidade <ln rnonoteismo não nermiWu que o re
;.:imen catholico- feuda l amadurecesse todos o& .seus fructos .. 
1<'ata1mentc decomposto, elle deixou a evolução humana -cn-
1 t·e:guo ao empiri·smo e a todas as perturJJações a que a ex-
1rn11 l1a ;.e ei1ergia rle niJSôú s i.n':linel:of! ogoisLas . 

Foi ela ruptura clr, tal regimen que r.esultaram as nações 
rnndcrnas atravéz el e uma l'evolucão que j 1á ·dura seis seculos . 
.. .\nl.es ele traduzir- se J1os sentimentos e nos actos, essa rcvo
iu:c,,ão operou- se nas op iniõ.es .. E é preciso acomrianhal- a ra
pi.clarnPnre para comprehender ·Como se chegou a e·ssa aberra
c;ão pol iti:ca, q1ue se chama u 1grande naturailização. Só então 
. ·e1·ú tambem passivei apreciar o verdadeiro caracter da 'Pa~ 
tria. · 

llcalizada a libertação do trabalhador, ,que era escravo 
no mundo romano, e conseguida a ·emancipacãio domestica da 
mulher, . estava essencialmente preenchido o destino so,cial do 
catl10he·1smo. Es sas duas transformações ma:r.oam o termo 
de um progressçi nos sentimentos, nos pensamentos e nos 
aelos, c1ue constituc o ponto de partida do regímen inclus
lrial e scientifico. Mas, então, nem a industria nem a suion·
cia estavam constituidas de modo a receber a herança do pas
sad~. ao PU;S?O que a situação se tor.nura incompatível com o 
l'eg1men m1l1 tar . e com a theologia rCJUe o systematizava,. Era 
:fo1<çoso construn· a sociedade moderna at.rav-éz do arruina
H!_,ento qu ciyilização eabholirco- feudal. 1Semefüante operação 
~lao~ podia deixar de ser secular e revolucionaria, '.POl"CfUe · era 
m d1spensavel q~ie os elementos industriaes e scientificos se 
elabo·rassem,, afim. ~". totnar-se. possivel a sua combinacão. 

. Como toda mv1l~zaçao apoia- se nas ctenças, era pela 
ruma destas que devia :começar a destruição do systerna ca-
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t11nli co-Jcudal. Qu::rn clo ainda o ecl il'icio mccl[cvo parecia su
li.ilumcnte em 1Jé? :rnco 111c1;aram as di srn ssõcs Ll dulrha.ria,; qu•J 
Ln1ham caracLen,,aclo u advento do ·calhol icismo. Desta vez 
porürn, com uma orien Lação francamente p osiliva. ' 

A üOnseq u enci a. cle::;tas clisvutas fo i o enfraqucr;.inmnto 
da aucLoriclacl, es pi nLu.a l, isbu é. {iu l!i:IJJadu, cl unL1·0 eu1 vuu cu 
tão debil , qu e os c li.eJes Lemporacs irnclcra.rn ab 1·ir lttcLa co111 
elle e vencei- o, consbtui11do as cgrejas nacionaer; cm ::;ulJsl.i 
luição da ·egTeja universal. E' dessa época qu e data u JJ enc -
placi to regio. · 

Quebrado o prestigio popular dos papas, os dois elcnwn
Lus da urdem tempora l rn eclieva. rei s e nob1·cs, onL1·a!'a 111 n1 1 
confliclo . No coulinente europeu , oude a realeza cn1 11aeiu -
1ial, constituia ella o mais fr aco dos elementos ·me ncionaLlos. 
O conlrar io se dava na Ingla terra. onde a casta r eal l'l'a re
presentada por uma tribu de concruistaclores. A conseq1u'lmcia 
foi que, Lravadu a luda, o :poder mais fraco alli ou-:;e ú': 1·1!/n 
·rnu.nas, islo ó, aos C:hefos indusL1:iaes que surgiam. e as;;im ad
{JUi I' i u o apoio do J!l'Olctar iado. Dahi resu1Lou que po1· Luda 
a ·pal'le Lt·iumpllou o elc1nento cru.e. no com eç;o das h osti lida
cl1• ::;. era o que se ar,hava a.pparentemcntc cm rwu r1· s curn li
c.õcs . Foi assim que se formararn as nacões mod ernas ela J!:u
rnpa, or gan iiando-sc as dictadiwas r eaes no contineule e o 
parlamentarismo JJ a Inglater ra . 

Tal revolução se operou no correr cios XIV e XV scc:u l u~. 
Convém notar que, duran Lo csso pc1· [o elo. a. acl rn iravn! 

r:ull.ura moral. c1uc o <0aúholicismo ins l.i tuira foi caltimlo .e.ada 
v .,, 0111 o mais rprol'urndo abanc10110. Os costumes foram- se 
agrn::;seiranclo e as prcoccu11a0ões i ndustriacs foram absor
vu ndu loclas as aLtenr;õcs . Apenas a 1n.11JIH!r r.011 Linnou a liO J1 -
su 1:Ya1·, tuutu quanto possivel, nn rnoio dr, uma Lcrn:pestncle 
m·c:;cenl.c. os llabi tos m edi cvos . l\fas era fatal que as devasLa-
1.:õe::; i·cvo lu eionari as a atting issc 111 tamJJem, cunw. ele Jaelu, foi 
ucon leccuclo . 

Nos fins du XV seculo a :;orle industrial Lleler .minou as 
v i lq,;·ens, CJ ue deram em consec1uenr.i a o mell1 or conh cci nrnnlo 
da forra. pela c] cscoberta da Ameri.ca e a cxplora r;ão cio con
tinente afri cano. 

:rnssas rcvclar;õcs foiLas, porém, c111 ci1·cum stai1 0ias n1n
n .c:; Lfto clésfavoraveis, forneceram Jogo or,cas ifio para Da le11 -
i.c'ar-1;1: CJuanto descera o nivrl moral dos occidentaes. a J)artii' 
elo XIV secu lo. Com c:ffeiLo. em vez ele ver nos povos n0va
menLe encontrados outros tantos irmã os. os nossos antepassa 
dos CUl'Ol)lfüS .SÓ sentil'am aguÇal'em-se em Si O'l estimulas ela 
c.u'JJiC:.t P cio orgu lho . Foi assi'm .cru0 renasceu a escra:vidão 
nu OcciClcnle . 

Apossanclo-sc {las novas regjõcs .com uma crnelclaclc .c1uc 
a uacla >;e compara, as naoõcs ela Europa :runclaram as 'Colo
n ias, das cruacs resultara.in as nacionalidades occidentacs amc-
1·icanas e occani cas. E, para comprch ender o modo el e for
mação dessas novas pa trias, conv ém 1 cr sempre presentes as 
trai1sJ'ormações que se operaYa.m llQ velh o continente. Porque 
a evolução elas nacionalidades americanas e ocea1ücas não tem 
ori.ginalidade alguma. e offercce a mesma marcha das m e
b:opoles, apenas modificada secundariamente. j á por influen
cias accessor ias, q u e nestas não ex:istiram, já pe<la attenuar;ão 
ou a;ggravação das influ encias européas . 

E ssa breve recordaoão elos nossos antecedentes historicos 
32 
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basta para explicar-nos a degradação que soffreu o civismo 
nas patrias modernas . . 

No continente europeu a formação empirica dos grandes 
estados, que exigiu uma forte centralização polilica, tendeu a 
ann iejuilar o amor pela communa natal, trarisform ando cada 
capital em urna colonia de toclas as communas . A imagem da 
imtri<l fi cou vaga, e o sehtimento que se liga a essa imagem 
!)erdeu de intensidade o dt> consislencia na i:nesma proporção. 
As conQuistas longinr1uas enfraCJueceran'J. .a111cla n1als seme
llianLe imagem e ainda mais entib iaram o civismo nos povos 
que t iveram colonias. Ab anw1· ela pátria substituiram-·se o 
m·g'Ul/w e a vaidade nacionaes, e cada cidadão ~ti aspirou a ~11it 
territorio mais vas to IJ.)ara campo ela exploração ·de. suà ·Cub1ça 
e de su a dom inação. 

Mas as leis sociaes e moraes, que dominam a nàSi:;a na
tureza, •Continuavam a agir atrayiés ele todas essas perturba
ções e t endiam, corno tendem, a r econstituir _o civismo, .á 
medida que os elementos industriaes e scientifl cos, approx1-
mando-se dos iimites ele sua evàl'ução, iam m elhot: . caracte
r izando a sua ver dadeira índole e dest ino. 

Assim, nas ,pr irneil' as gerações, os co lob.os ·vindos para a 
A m erica não se podiam senã.o considerar como exilados nesta 
parte ela terra . As difficu lclacle., porém, elo regresso ao sólo 
nalal e a lenLiclão das comrnunicações com eslc os foram con
fin ando a contragosto na nova região. 

Ao conjuncto dessas circutns tancias, outras vieram jun-
1a1·-se eITI r elação aos seus descendentes . Para estes a ima-
1g'ern da m el.ropole tor•non-se vaga. A ·cultu ra intellectu al 
capaz el e aviventai-a n ão ex isLia em .quasi tocla a parte . Em · 
certos lagares, as pcrs egiúções reli{!insas (ó o caso elos Esla
dos Unidos da Amer ica elo Norte) faziam olhar para a Eu
ropa como a patt'ia elos tytannos . Todas as emoções for bes da 
infancia, todas as !triagem; habiluaes. toda a activiclacle quo
tidi ana, t oda a acção continua elo meio material se ·concentra
vam na A:rnerica, o úlo forçado que prendia ·as n ovas gera
ções á metropol e . O novo so lo tornou-se cada dia mais sa-
1g-ra.do, á proporção que nelle se ia inconporando o resto 
dos progenitnres . Dentro el e algumas gerações a propria lin
.gua se 1nodíficara e só res tava da mf'í.e p ::tlria a bandeira e 
a lembrança de ma is en1 rnai.s rernota. 
· A esses motivos d·e diffürenciação junta1'am-se a.s JucLas 
entre os colonos e o<: cidadãos europeus: Judas que a dcgi'a
rl àçfí.o n'J.àral el e amhos tornavam a cada nibmenlb n'iàis 
od\entas, não tardandb ciue, 81!1 vez ele um só povo, existissem 
dois - um elos oppressore e outro dos opptimidos . 

Çlrngaclas as co isas a es lc p onto, .só res(ava ~~ separação, 
e :foi o que Síl cl eu. 

Tal é o l1 ist,orico essrmcial clbs povos americanos· tal é a . 
~enesc elos cfrladcios brazilei ros. Procurando clestácal' cl es tcs 
facto.R ~ qu e 1.1ª. ele. funclamcntal , reconhece-se que as vrit1:"ias 
1Jraz1le-1ms ex1g1ram para se formarem a segu inLe conrli.cão: 
lbcaliza•ç ifo n o sólo da Ameri c::i el e gerações sti ccéSsi'Vás . ~Dc
sorte crue ·o brasileir o ilão fo i o port.lign.er,. n rm n afri carn1 
riue par~ aqni v ieram , nem Lão pou co o fe tichista (selvagem ) 
que acru i encon traram ps nosE:os an tepassa(l os . O hràzi lei.ru 
fn i o desceiuten te directo àü füncl ido dessês t res élét'nentos 
para o qual se t inham formado traclicrJes clisdnctas ~l a,:; tin ·; 
troncos ele onde provieram. As ipah~ias braz ilefras são a& 



~ 499 -

cidades rconstruidas por ·essas gerações suocessívas: .cidades 
por meio elas ·cruaes cada brazileiro se sente preso ao con
juncto dos .outros povos .que formam com ellas a Humani
dade. 
, Ninguem ficou, portanto, cidadão brazileiro porque quiz; 

ficou brazileiro por.que a evolucão o fez: O brazileiro !PÓde 
ser ingraLo, pócle renegar a patria, mas lhe é tão impossível 

apagar o -cunho que ella lhe imprimiu, como é im.possivel 
Jazer pa1·ar a terra. · 

A.' v ista do .que precede, podemos encarar systematica
<mente a qu estão da instituição da patria, 0 que é imppresciw 
rdivcl para resolver o problema da grande naturalizacão. Com 
cffeito , só urna concepção syslematica desse ente collectiv'o 
perrniLle determinar as condições em que um homem se torna 
o cidadão adoptivo de uma patria. 

Toda associacfio,, -conforme proclamou Airistoteles, temi 
por caracLeristica a divisão dos o/ficios e a conve1·gencia dos 
esfo1·ços. 

Um c.onjuncto ele enles, cm que todos fazem a mesma 
coisa, por mais numeroso que seja, não constitue uma asso
c iacfo, isto é, um ente sujeito a leis especiacs, diverass das 
que regem os elementos cornponenLcs elo acervo. 

A espe·cie humana, vor si&a constitiiição ce1·ebral, só p'óde 
formar Ises especies de associações 'Verdadeiramente distin
ctas, si ])Cm que ligadas entre si de um modo inclissoluvel: 
essas tees associações são a Familia, a Patria e a Egrcja. Cada 
uma dellas suppõ·e e.audições objectivas, isto é, materiaes, e 
condicões stibJcctivas, isto é, relativas aos membros que a 
compõen1. 

Antes, porém. de reconhecer os caracteres distinctivos 
das tres. cumpre examinar as condicões fundarnentaes com
muns. Consistem ·estas na .convergencia sufficiente dos senti
mentos, elos actos e das opiniões elos membr os componentes . 

Nenhuma familia, nanh!uma paLria e nenhuma egreja 
póde persis tir ·e desenvolver-se sem .um .certo accôrdo effo
ctivo intellectual e praLico . Existem, porém, neste accôr<lo 
as seguintes distincçóes: 

Na familia a harmonia essencial é a do sentimento, po1' 
ser es te o clcmenLo ,prcrponderanLe na sua constiLu ição. A fa
rr:ilia pócle pcrsi·slir ap:czar el e profundas clivergcncias nas opi
niões e ele graves 1dissentimentos praticas. 

-- Na pai.ria o accôrdo essencial ·consis te na actividade. 
Assim como a familia repousa essencialmente na união 

-conjugal união na qual o bomem .O a mulher procuram, antes 
de tu do ,' as .cJoçuras ·crue só póde pro1~or·aionar uma. amiz!J.de 
imperturbavel. assim tambem a patna repousa essenmal
men Le na união das familias, te.nela por ohjec.to capital asse
gmar as condições materiaes da .existencia cdomest.irca rda .c,ol-
1ecLividadc. 

De smLe que. como na fam ilia, o que s-e procura é o amor, 
to<lo o objectivo ·dos membr.os {jue. a compõem resume-se. ep.1 
amar e sentir-se amado; ·e a mais leve quebra da affe1çao 
tende a disso lver a união <lomestiGa mais fa.cilnyente _do que 
profundas divergencias intellectua·es e graves d1ssentimentos 
praticos . . . . , 

Na patria, pelo contrario, 1como o ob.1 ectivo e, sobretudo, 
o concurso activo para proporcionar a todos os gosos da fa
milia, a estabilidade da união cívica é compativel ·com pro-

\ 
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fundas discordancias, ai'focti.vas e intelledu-aes" Desde que 
tod.os estão de a·ccôrdo cm trabalhar pelo bem estar rnatcrial 
dtt collcctividadc e a defende i-a contra os ataques internos 
e externos que am eacem a ·ua cles truição, a união .póde per
sistir B desenvolver-se . Mas é inclispe.nsavcl · que os cida1dáos 
tenl1am a certeza ele que toclos os outros• estão dispostos a 
tudo sacrificar, mesrno a farnilia, por este bem estar e essa 
defesa c.mnmurn. 

Do que precede, conclu e- se cruo a ·união civ'ica não pó1clo 
se1' sufficientomente energica sem que cada -cidadão oJfereça 
ao conjuncto elos outros garantias que os convençam ela 
existencia fatal · de taes di s1)os1i<:;.ões. 

Os cidadãos ele urna mesrna patria .não se podem conhecer 
Loélos uns aos outros ; a confiariça dvi·ca, portanto, não pôde 
·ser inclfoidnal. tem de ser forcosamcnte collect'iva. Sendo as
:-; in:i , corno csúibclecer tal confiança, base da verclaclcira fra-
1.ernicladc patrioLica, sr:nião apoiamlo-a cm conclir;ões, cuja in
:flucncia sej a fatal. isto é, 'indep emlentP. âa vontacle do cida
âüo, salvo os casos (]n n1011 sLruus iclades '! São essas co111!i ,çõcs 
naluracs de ccmrJ1' pela patria que definem os requisitos para 
ser-se reconhecido cidadão. 

Bas Lam as com: ieleraçõrs prececlcntos para compre'11en
iler- se o fundamento da r egra universal, que faz cidadãos <ele 
cacla paLria os :l'ilhos ele ciclaelãos dessa patria, onde qu er 
·que t enham nascido, e os r:! cscrmcl entcs ele extrangeiros, porém 
nascidos na referida patria. desde CJUe assim o clec.larem. 

Corn cffeito, é fatal que todo homem ame a 1 ·patria ele 
s 1~u s pa es e procuro tudo sacrificar para o seu ffügranclcci
mcnto . .O arnor ela patria. nesses casos, é o prolongamento elo 
am or materno, e é por isso que. Augusto 1Gomte propõe que 
~e 11111(]1~ no l'uLuro a clm1ominação do Patria por MaL1·ia. 

'.Em segundo Jogar, ú fatal 1que o homem ame a okln:clc 
oo t que nasceu, onde viveu, e onde seus pa·es foram arnlltido'<, 
quer a tivessem procurado . fugindo 'á miseria, .quer persegui-
do s nelas vi cissitucles pol iticas, etc. . 

I\fa s, neste segundo caso, como o coração se d'iv'illc fatal
rncnte entre o amor ela cidade ele nossos paes e o ·amor da 
citlarl c ern que nascemos, o homem torna-se Pl'incitmlmunLc o 
ciclaclão ela patria cru e seus paes lhe tiverem ensinado a pre
:feril'. Nos nossos t empos de ego ismo, essa pre:ferencia cm 
naturezas mecliocres e viciosamente eelucaclas pôde ·conduzir 
até ao desprezo pela cidad e hosp italeira. E' is to o que ck
inonstra a observação cornmum. 

Eis por qu e !.orna-se necess11rio q11 0 o homem livrerneni.'J 
rl cclare . ª· qual elas suas vatrias natiiraes prefere consagrar · 
s u:1 activ1dade s1ystemat1ca. 

As mesmas consielcr8Jçõr,s demonstram que só exc011cio
nalnw11te um extrangeiro arl ci u il'ir:í ·pela rmtria em .que s1 ! 

lrospoclou, os profundos se ntimentos de anêgo ele veneracão e 
cl ocli·cação. que são os 0lf;mcntos constitu-tivo~ do civismo. Sá 
acl.os decisivos perrni!Lcm r cconhrccr cm um ex lranhn tac:o 
rcc1uisitos. Assim, a longa moradia, o casamento com nes
so as ela na:eionaliclacle Rm .crue se vive o nascimento de filhos 
nessa nacionalicla:de, são inclic'ios mais ou menos vehernentos 
de sympathia por uma patria que nus ª 'colheu. Mas nenhum 
.desses factos consLitue uma condição para amar fatalrnente e 
:decli ca:1·-nos fatalment e por essa paLria com a preclilecção qth~ 
o .civismo suppõe. 



- 501 -

Portanto, nenhum desses factos 11os ancLoeiza a · co nsicl o
rar concidadãos nossos os extrange il'os .cruo comnosco convi
vem, sem ao inenos exigir que assim o declarem. Ac.cresco 
que não podemos ter p lena confiança r.1a d eclicaçãio por nossa 
patrrn, por parle ele pessoas que!. para essa dedicação, julg·a
ram ·trnvresc·i1ulwel rc:irngar a c1claele ele seus .paes e entrar 
:no goso ele regalias, que m esmo aos ciclaclãos br az ileiros srí 
excepcionalmente podem tocar , como sejam os cargos DU
bli·cos quaesquer . Garibalcli. cl l:l clicou-se pela FO'ança e balcu
so p ela Republ ica Rio-Granílonso. corno pelejou pela do Uru-
1g'U.ay, ·Se-m fazer-se nem :francez. nem rio-grandense, ·Dern 
uruguayo; conservou~so sempre italiano . F,ssc r~ o tyoo elo 
vcrda1clcir•o patriota, rlo homem que tem o - co raçãÓ - assús 
grande para amar as patrias Lodas. amando ainda mais a sua. 

A unica naturalizaçãfio digna é a {Jue se effectua 11os 
rl·ois casos seguintes, por.cru.e respeita as condicões nalm'acs 
rln civismo e consagra às t enrlonc ias Jataos elo cnraç,ão ~humann . 

São cidadãos brazileiros aclopLivos: 

1. 0
• Os exLrangeiros, quer rosiclam no BraziJ c1urn' nãn, 

q.11 e ,prestarem s·ervicos re i evantos :á Humanidade ou espe-
0 i alrnente á llepuhl ir,a braziloira, -f icando entendido rru0 nfio 
perderão :por isso os fôr1os <Cle sua naeiona.li{laclo; 

2º. Os extrangeiros que tiverem :resid ido eonLin11arncnl e 
no Brazil, pelo menos tantos amrns quanf.os eon taren1 cln do
micil io cm sen pa iz natal e quo assim o soli citarem. 

J;\ca entendido que em relação aos que tiverom vindo 
menores para o Rrazil serrt neer;ssario r1uc os annos de rcsi 
rlencia, elo que se trata, os tenlla feito attingir Ci maioridarlc 
na l)atr.ia l:Jrazilcira. Os n:ünralizaclns llHo ficari\n . porr\1n. 
inhibiclos el e co nservar os fóros ele suus nacionalidaclPs perJ 
prias. 

O prazo ele res idencia acirn::í m encionaclo poderá ser d i
minuiclo para os que ti.verem ligaclos •:t pai.ria hrazileira por 
laçor:; clomesticos, sobretudo sendo mulheres . 

As mesmas consiideniçõcs rnoslra111 quaes as üOlKliçõr's 
nb;jectivas da união civica. De facto, assim eomo R plena 0fJ1-
cacia <do.s laços clornesticos ex:igc a fixirlrz elo c]omicibo. con
forme o indica a sy.nonymia elas palavras casa ro fam.il.ia, - as
sim tambem a in teira efficacia das rr,lações patrioLir\a::; exige 
nma cleterrninarla circurnscripção lr·rrilorial. Os lirnilc•s cl0 sc:;n 
/ r~rr itorio são deJinido s pela n alureza. do eoncuesn eiv inn. 
Nas patrias rnilil:ar cs a pm:çfin rln planr.la nccnpacla [lrírk rx
Lendrw-se cmcnrnnLo durar a c011cruisla ; pn is cp:ir . nrslrs 
r-asos, torl.os os f\idaclãos drci mna vasla rr.g;i:'ín poclrrn ccnl.ir 
habi/.ualmcnle a cff'ectividade rl c seu ·crmeurso praL1cn ·para 
o engrandecimento da cidade que ronsLiLnr. o centro rk torla 
a viela eiviea, ao nasso .que. :pnr outro larln. o caracl.re nornarla 
rla m esma acLividade não permi Lte que rn ·rrrmrl rre a irnagrrn 
rla. r: iclade natal . 

Quando, porém, a activiclade. emborrt consnrvanrlo-so 
ainda mi l itar. /orna-s0 defensiva. o lrrr1/ oe10 patrio i·en elr a 
c ·ircumscr ovr.r- se dentro el e e3 Irei lns li mi lrs. como acontocen 
na edarl e m édia, e 11nr maioria .ele. raz5n . . rl0 scln rtnr.a ar·Liv icl arl:> 
adquire o earacter francarnenl:c rndu slrial o 11ac1fi·co. el e snl,le 
crne a união elas familias é pl·onanwnte volunlaria, o l.erri.lo
rio patrio tambem so i'estringc á p or r::. ~n rJn planeta sobre a 
rru al essas familias oX'.crcem a sua inJluencia cooricra l.1va. 
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Nestas condições, confor me indica Au,gusto Comte, «uma p ó-' 
pulacão de u m a tres milhões de h abitan tes, n a taxa ordina
ria de 60 por k ilometro quadrado. cons:titue a extensão con
veniente nos estaidos yer·dadei.rnmente livres.» 

A união destas patrias assim r eduzidas é o que ho.i e se 
f.enta pnr meio no systern a ferleral. pr ocuranr:lo. na melhor 
hypothese, systematizar poli t.icamente a unidade resultante 
fios antPr,p,dentes h i sLorfoos. Tal é o caso ' da Pe.deracíi.o hra
'7 il eir:i . Coma11 anf o semelh ante sol1.rnão sab iamrnU'\ irnititn irla. 
isto é, respeitando a mais . comnlet.a autonomia local, possa 
·r,onvir no momento presento, todavia ó ella apenas transi
taria . 

Com effeito. a frflfern izar.ão elas natri::ts só nór:le Rcr ver
(lftdeiramentc c<ml"eguida pelo advento da terceira associa
\:ão rrne acima mencionámos, ip:t.o f\. a r.rrre ia . 

A e9're.i a Á a aA.'locia.r.ão cu.io laco fu mlnmr=mt.al <i r.nnsf:'
lllirlo nela uni darl o clflR crencas. ria aual rr>1ulta a unifurmi
flaíle dos rm:tumes . Gracas a esta associar.ão, as patr ias ·po
dem combirn1r- 0 e livremente em um todo homogenP.o que 
r eAn<• it.R <1" fliVP:P<iirl adeR ·10cnrR. cnmo ::is fa.milil1s se eornhin<>m 
1.a111hrm livrAmP.nt c nRra forrn::ir em as p::tf.rias. l"em ncrde
rAr>1 RP.llR r.:wnrf01'P.R M'OnririR. E. r.ornn. l)ela cnm:f.it.11i<'fí.o 1'11-
frrnnf\ e as conrlic0eR de noRsa exiRtencia. a acf.ividade é o ele
mcnf o nrenondr.rnn tr, na viela real. o lrnmRm dP.ve ser SY·Sff\
maffoamenle c0nsiclerado como um cidaclão que a fflmi lia 
prepara e a egreja cornnlcLa. 

Ao pasRO auc a :família n a patr ia sfío asRuciaçõeR por 
n::it.urrza. r0sfr i c f ~ .. a errrcía não tem on.tros Iimif.cs sen>ín os 
.que resuH.am ela nRJureza. ·ela" .crern;as. que instituem 
n Iac.o reli!!iosn. Cornprchende-sc, pniR. que, s i as 
crenças foren1 :fict.icias í\. nortantn. flCCÍrl•: n fRes .- a ezrr"la 
r ()sneetiva não nnrler8. rnnzraçar senão as :n<i.trias nue csti
ve.rem nns cnndici'íes definidas por esses accidcntcs de t.Ampo 
n de ln .trar. On::rnrln. nn,,6m. aR crA1w.~1.s :fnren1 rr,,es. isto r~. 
quando a fé fôr sciP.nt.ifi:ca e. portant.n. Uín clur;i,clo·ura quanto 
a esnrr.iP. humana. é clarn oue ~ ílg·rcia nfío terá m1tros limi
tes RP.niín ns da ·nrom' ia terra. Ella a.bri:ir<1rá rm tal cas() a 
nnivP.rRali clArle rlRs 11ntriri.s. ~en1 nuf:rn. rFffic11lrlnrJ.e mir\ ·ni'ío :t 
eia nronagacão dn. rnesma fé, o que exigirá apenas um tempo 
mais ou menos longo. · 

'Pi' só clR -comurrhrnsi'í0 dP.s fas t.rP.c; aRsociacõec; .qur, n·órfo' 
rR;;ultar a cxacta nnrrcia-cã.n cloi:; proble.mas aue sã.o agitados 
r.m 110R~::t cl rrnr.a. T<',' .QCÍ :HQiJn n11P. Rr> f'.01or>.r>hP. rnmn " ::;i:»r1tL 

r>1r11ln ria fr:ifornirlad e rrríclo r l1war-~P. ela int.imirlarle rins Jn0os 
rlnll' e-s ticos ás 1nnis Yasfas s:vmpal.hias m1ivcrsaeR . .sr,m cles
r.::i.rnlJflr no VR<To r1r1, phi lant.rnnia mr.l::i.nhisimt. in qt,::imentn nn•' 
nurl ePtre a.auell es doiQ Rxtremos PxistP. o ci?Yism.n . E.' RÓ 
asc; irn tamhPm {ruo c;e fica re::ilmente comuenetrado dr. que 
l1PP1 o ~"nti mfmt,0 . nem n. intrlli!:!'r1v»ia P npn1 ::i. aci'.ivirhirle 
norlPrn elrv:n-Rr. 11, 11nir1aclf\ univerRal sPrn snbir0'111 g'r!lr1u::i l
mcnt0 da f<im ilia li, mtri:i, nara clnsta riassarem :1 Humn.niclade. 

Ma'l não ó s'rí sob n nnntn ele vis t::i. 'aun afr~ aqui temos 
r.onc;irler::irln. qnP. n ]pi rl::t elita i:r1·anrlf) n!lf,vrali zaciín rnnstra au0 
Rr1w auctores infringiram r sr.'ie11P.ia socir1l 0 a ºP.;P.?'r.?°a n1or::il. 
r anonal" i:ru i ar,1111 -~e ·T'"la. Í!n if.::ir,ão ~t\nril rloR Esl·Mlo,; Unidos 
fla A mr.ri ca do Ncw~e. Crm1 effr.ito. -r' facil de rer.on l"'rrw nf! in
convenientes ele tal medida, quer par~\ as pt\friás bNtzilciras, 
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rruer para a:; -0utras patrias occidentaes e, portanto, para ·a 
Humanidade. 

O problem::t moderno não impJi,ca apenas uma mudança 
sn'{ler('icfol na fórma de govP,1'110. c::tracterizacla pela surnnres
Rão rla casta i·erLl. ist.o é, a Mnnarchia. O prn:bl,,ma moclPrno 

(. mai::; .c"rio cl n mrn nens;im oQ rlo1110c1·atas. e snnni'íc uma trans
formacão nrlical n::t snrte das classes prol etarias, as quaes. 

na ohnasc di: Augqsto Comte, acham-se apenas acampadas em 
nossa socieclade. · · 

T•~s f.a l1·an"fnrrnar.ão renousa em urnR no,·n eomnrr.hrnsfí o 
rl,:i. rirtneza r. rlns rl evcres rrur.> cnmurtern ans ri<cns. corno deno
Ri f úin.R eRriont.anrnR 011 f'ystemritiros rio canita l humano. por 
l'nl J,:irln . e n0" n11frn hrln. Rnn i::i - !'<P. nn1 um::i, Jlf'IV:l. cnnr,11Pf'\i'ÍO 
elo sa lai--i o fl dns rleveres que compflt.11111 :ios pobres nn" for
mam e fnrm[lrãn srmprfl a qrn1R i total idade da população hu
m::in::i. Or~. rlacla a rHi.h1reza elo homem. com a sua comnlr.
xirl::irlr, :i.ffpcfiva. infr.llect.ual r nh:vsica. isto P.. com a multi 
Plirirl::irJ,.. dr, ~e1rn inctinctos egoisf.ils r altruistac; e os a~entes 
rlestinAclnc; a satisfaze!-os. a snl11riín ·d" t::il nrnhl r.ma s.1 cr,rá 
"""" il ::i. r11 1il nrln n sn ii urrr0nr. i::i filr rn~t,,riRl mPn t0 ~en t. irl a, 
hintn pelos riens. r.nmn nelos ·pnhrrs. Para issn é im.pr e~e i n 
divfll flllP. sr não facilitPm os rneins rl e. continuarem os ricos 
a opnrimi1· ns nnhrrc; 11 de rnnt.inuarr.m os pobres a ser victi
mas rl e agitações revolucionarias con tra os r icos. 

•O ra, ó claro fJlHl n rn cin de melhor fazer sentir a todos 
a urgencia de satisfazer tal problema e a verdadeira natu
reza de sua so lucão, consiste em não dispersar as forças pro
lelarias. Quanto mai s densas forem as massas operaria?, 
tanto mais rnergicas seri.ío as su as reclamacões e tanf.o ma.is 
fortemente se imporei a sua sorte ú consi deração dos chefes 
i nduRtria0s. Portanto, Ludo quanto tender a desviar o prole-
1 ariado ela Europa só servirá para enfraquecer o partido ope
raria e demorar a so lução elo problema social moderno . 

E' fa lso qu e a rn iser ia na Euro.pa seja devida ao grande 
aceumulo da população . Na E11 ropa. corno em qualqu er outro 
Jogar, a miseria resulta da falta de comprehensão ele seus 
rli>verrs por norte elos ricos e da bur.);uez ia. E esses deveres 
não prevalecerão sem o apoio energ·ioo ele um proletariado 
unirlo. esclarrrieln e snsf.r.ntanclo cm suas reclamações pelo sa
cerdocio da Humanidade. 

Dr, mais, nas act.uaes circumstancias. só cloixnm o >:n lo J1? -
1 rio, em regra geral, ,justamente aquelles nos ·cruaes sfo rna!s 
fraco s o senfünento e espirita ·civi cns. pois só estes se resi
gnam a abandonar o~ seus companheiros ele. soffr im r.ntos e· 
aspiT'a·ções . Ora, ning·uem prcl cnderi qu'c taes -cid adãos são 
os que mais convém :i nascente ncpublira Braz ilrira . V111f10;;: 

para aql1 i. ell cs f r.ntam cn11ccll tra r- se , ob re.ludo nas cidades 
e prrLurbam a vida elo prol etario naci onal com uma cnncur
r encia sem rmlranhas; poi:· não é do esperar .qne se :conclôa 
elos ex t.ranhos quem não se comparlecPu elo mforl:u.rno ri os 
seus couf,p,rrancos e ousou ve-neer n saudade pelo solo que en
cerra os seus maiores . Só quem lucra com o· immigra:cionis
mo são os qn~r1dores ele todos os ja zos, us chcJes industria-
lis tas e os poli tica, tros. . . 

Para narla orniLLir cm tal assnmplo. devemos considerar 
os irnmigranles élas classos chamadas superiores: o. scienl'is
ias, a·1·tistas, ca2ritalistas, etc. Eslcs \·ém aIJcna~ lrazer-nos 
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os vicios ·clessas cla·sses na Europa, desenvo·\.vendo as aberra
ções que as classes analogas ,i18; apresentam entre n6s . 

. Foram espnc ialn'wnle 11sses scientislas 1? oi·tütas, - mni
(Jos do ex-imperador - que nos crcararn a fama de .que o 
1vovo hraz il eiro gosa na Europa, e de que t ivemos uma rnos-
1 ra JXH' occasião ele a:hi. sereni. conhecidos os memoraveis. suc
cessos ele 15 .cJc novembro. Elles estão hoje ao serv·iço da Re
rmblica co rno hont.om es tiveram ao serviço ela Monarcb ia e 
voltariam a esLa. si norventura fosse possivel a sua -restaura-
ção entre nós. ·· · 

Nem aclmira que assi.rn aconLr.ça, CJuanrln se s·abe au e os 
scionListas. o~: arti stas r, os ca1}itali stas, em todo o oeci1clenl.!• . 
sa1vas raríss im as excepçõos, estão ·com todors os governos qure 
irinmpham, pnl'qne a su a preoccupação e:x:clusiva é a ·manu
tenção dos priY il egios e rnonopolios que clesfrucLam. 

No mornonto ac l.u al, a lei de que nos occupamos a,pre
sen ta inconveninntcs espcc iaes, rmbora muito maiori.s tivesse 
apresentado s i a Monarch ia a :houvesse decretado; pois cru e 
no caso do Imper io , semelhante merlirla Leria fornecido meios 
para a organização rl t' um imrlirlo 150 alh eio :\. :'{ação como a 
propria casta real, e dispos to como esLá a tuclo sacrifi car ao 
;:;cu prcclominio. 

Actualmente t al perigo se acha cl efinitivarn·enLc remo
vido; mas os cicladãos aclvenUcios: qu e a lei creon offereccrn 
nsnontaneamente r. lrmen tos para as esperanças de todas as 
rntrog.raclaç.õcs e prctexl,o irnra todas as \rcll eidades inlc rn acio
naes . 

Ora, não é ele politicos previdentes accumular as difficul
clad es nas circumstancias üriticas da patria, por maior que 
srja a sua confi ança nos recursos de .que esta pódc- clispôr. 

Devemos finalmente ass ignalar a incoherencia e a irnrno
ral irlacl c cio texto mesmo ela lei. In coherencia, por.que não ha 
rar, fio para a 1'estri.cção relativa ao posto de chefe do :E.sfa,rlo, 
desde crirn se acceita o .ponto de vista dos legisladores . Quer 
a elevacão a tal po. to se faça segundo as regras sociocraticas 
i nsl.i l11iclas pela diel aclura romana e systernatizada,s uela uo
li 1 ir:a. pnsitirn, quer se faça segundo os prine ipios democr.a
ticns. 1wnlrnma razão lia para restringir daquclla fórma a es-
1·ollia rl o c:hofr ria Nação ou o vo t.o da chamada sollcrrm:ia rio 
)lrYl.'O. 

Sa primeint hypoLbese, !porque impedir a escollla de 
um llnm cm cons'i,derado digno el e se:r .cidadã.o de urna imtria 
s1'1 porqu e não nasceu nessa p alria? E na segunda hypo thrse 
qn n solrnrnnia r\ essa Qtrn esbarra doante ele uma lei convon~ 
eional '! Si o povo 6. soberano 'para decfo Lar .que é cicl arrno 
qnem rle /'o cto o ni'io ri; si < 1~ soberano para rlar a capacirladc 
Jngislnl iva a quem ri r /'actn a não trnn. porqun nã.o ser"í' sé>
lwrnno ]!rt1'rt transformar cm cbefo de Estado a cxuem en Lon ~ 
rlrr '! . 

Semelhante restr i0ç.ão illogica só servo para clernonsLrar 
n ;ibsurclo rla .l ei a que nos referimos. 

Com n f:fo i l.o, não ha corno os casos extremos para ·vrri fi ·
car-sc a realidade de CJlrnlcru er principio. Emquanto se traia 
rln fimer;õ r•s subalter nas, a irracionalid<Jicl e e os perigos rl a 
gr·mHlr naturalizaçãn pocl em ser ohs-cureciclos por sophi srnas 

mn1 s 011 nwnns ca pci o.sos . Ra;;;lri. porém, con sid rrnr a funcefi(I 
.-: 11 pr1•ma. para qur lodo vercla rl·riro i1:;dr io la vrja que um ci-
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!lar.Ião não se inventa nem se · deci·eta, .como não -se inventa 
nem se decreta o fe1·1·0, a a(J'ua, etc . 

Tu do é o crue 1\ e não o crue preLendemos crue se.ia, toda 
. a n ossa interven ção, qu er se traLc de industria, riuer se t r aLc 

ele poli t ica ou de moral, eleve baseal'-sc no exacto conll e
ui mcn Lo ria r·ealidacle . Desde .que ass im ·llãO procedamos. a 
rwssa acção t or na - se f icticia e p ort.urb aiclora. · · 

Todos vêm que nã.o baveria .in conven icnl c algum cm 
.s nrmo~ braz i!C' iros governados p or nm Grsar . por um Crom
w ell , por um F r ederi co, por um Dant.on, por · um Boli.var , por 
u m ~Vashmgfon, p ~r _um '.!'oussaint Louverture, et c . , apesar 
de nao ser em braz 1l cu:os natos. J)oequ e lacs typos, gloria 
nt.erna do nossa especio, rleram pr ovas de qu e eram ca11azrs do 
li bertar-se dr, f.orlo o ognism o n acional o·u, domestico. pa1·a só 
a ttenclerem ao bem ela I-Tumaniiclacle. Mas tod os sabemos tam
hcm .quo Lac-s h om ens con stituem a ex.cep(ião, e .que ell es r e
r·u sar iam todos os tb r onos do mundo, e todas as pre·sidoncias 
rlc republicas. s i. par a tanto. fosse pr r.cisn r ennnc ia1'e1n a 'J ~ 
fr'oros do s im pl es cidadãos rlc sua i1atria . O grand e Jefferson 
rl i7ia: Todo hrmw m tem. rltlas palr-ias: aqualla cm. que nasecv, 
f' Par is. Mas não menú ona 1t rn só gr a111le patr iota q1 10 lrnn-· 
vessr• rrmcgaclo a sua nação por nutra qu e acloptasse . 

E ' .qu e a ·imagrm da Patria constitu e alguma •Cou sa ele in
rlelr.vel r,m no.sso coração. Queiramos ou n ão, e.Jla nos a r;om

panh a po r l,ocla a part r. cnrnn o rPsnmo ·de [,nelas as n obrrs emo
ções ele nossa alma. ou como o es11 ec tro implacavol ele todos 
os r emorsos. Desgraçado ci o cru em não sabe compreh encler a 
suhl imiclado desta resposta do abnegado es tadista ela revo

lução franceza : - A Patrfo não se leva na sola dos .rniJatns . 
Mas. além de in coher ente, a lei sancciona uma imm orali

rl adc, estabelecendo a natnrali zaçã.o tacita . Só o v icio, só o 
r. rime lôm m edo da publ icicl aele . Si a adnwilo ri o nm:1 
~1atria nova é um acto digno, por qu e J'orlral- o rl c lam a
n)h!n rnyst erio ? Po is nã.o é tã.o natu r al cruc a pa i.r ia s r i·r.
gnsij e quando adquire um novo fi lh o ? Pois nã.o 0 j1 rs l.a
mentc. p or isso que se det crmi-na que cada pae ,nú. declarar a. n 
r oprescnlant c da pai.ria n nascim ento 1Jr, cada JHt ur n cirl adilo '! 
P m·crue. ·po is. essa exce<pcifo od iosa e infamanlr pa l'a os cx-
1 rangr. iros n aLuralizarlos ? Porqu e rifo cereal' um actn qur. 
r1 i.!!namcn tr pralkaclo. só mer ece as sympathias el e todos os 
palri.nt,as, po:rqn e não cercai- o el e uma solenniclU'cl e r.m -rr~s -
1rn nrlrnte ao seu alcance ? .Ou preUrn le- se que o novo c1dadao 
se 0sg1.rniro e rmtrc ás escnnclirlas na patria br azil cira. corno 
si cll e m esmo fo sse o pr im e.i ro a envcr goti,h a.r-se do acto qu e 
penl ir ou? . . 

Basta es ta rnflrxão 11ara rl e tcrnunar os extrangeiros qno 
rral mr nl r. amam n Br azil a n eutr ali zarem a lei cio que se !.rafa , 
i·r• r 1rnanrln a. ntilfll'g·a. fllH' !.iio irn pr.n c; nrlarn rnl e' nrns fo i frila. 
r r.onl.ra a .qual protes tam os interesses rla Familia, rl a Patri a 
r. rla Humanidad e. 

Ilio, '17 de Bichat de 101. 

t !l rl e cJ r,zemb.ro el e 1889. 
P r ln Apostola.cio Pnsitiv ip:!.a rio Rrazil. 1lhrmcl L l'1nas, Dir r 

tor . R.na rle S:rnla Isahol fi . N . nm Nicl.1 1r roy a ?.!1 ele nn
Yr.mhro clr. 18-51 . - R . '[' r: i xcfrn Mendes, Vi('r-n ircr.for. l1 1w 
rir Sa.nl.a TsabeL 10. ;.J , cm Gaxi as (1\fara nli fí'o) a 5 de j::n1e i1 ·0 
rln JS:'.i 5 . 
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POS'r~SCRIPTUM 

Este -0pusculo .i'á est.ava escripto cruando sahiu publicado . 
o novo dACrPto reh'J.tivo á hygiene ;:>ublica. estabelecendo a vac
cinacfio obri!!"at.oria. si hPm aue rn"tricta aos seis nrimeiros 
mAzes da vida. P. i"r1stituindo um tribunal inquisitorial, a pre
texto dP salubridade civil . 

Tudo quanto tomos a allegar contra taes m edidas .iá 0 
dissemos dnrante o Imperio. o os nossos opusculos esf".ão á 
disposicão de nossos concidadãos. Apenas clPvernos 0011F.iPn1ar 
o~ nossos compromissos anter iores qu anto 'á firme re.s1sten
cia prtssiva qu e hawlmos de offe1'er.er aos novos Tor-qu emadas 
rlo acido phenico e da lanceto. E' c-heir~do o morne-nto de _cun:
prir o nosso dever , dPfcnd endo a libeTdade de cmHc·1.er1crn 
r.ontra a tvr~nnia ned::infocratic::i: e essp, dever sah1wemos 
c11mnril-o até o fim. ü futuro dirá· quem foi o vencednr. de
cidindo mi t.re nós e nossos adversarias quae.s os {)UC combate
ram nela libeNlride e pela sciencia. 

Quanto a.o Governo. estamos convPncirlos el e QllP foi ff"l s-r,i 
narln ppln fal'<O brilhn sciPntifico inherent.e :rns perlant.ocratas 
subvencionados pelo E stado . Estes vieram mais uma vez pro
var, não só qu r desc.onhecem o verdadei r o cara0t.er da sifna
ç.no moderna. imag-inanrlo r.rue uma questão nwi·al e intelle
ctiial se resolve pnr meio ele multas, nenh oras e Pl'isões; mas 
aincl::t. mie ní'ío 'lw~it::im rm rnmnromet.+nr o nrf'sf.i i? in rln podrr 
lemporal, apoiando na cli.ctaclura republicana a tyrannia aca-
demica. · 

Para fazer sobresahir ainda mais o rl espotismo rle seme
lhant.es 11rndidas, notaremos que a qurstão da Afficacia da 
vaccina é hojn mais do 1que nnnca um assumpto rlebaticln 
0ntre os proprios profisisonaes. Os que quizerem certifica1·-se 
disto, lei am o artigo 'correspondente da Enciclopedia Britan
n·ica, a pubJi.cação ingleza mai s importante n es te fgenero. 
J\lrm el e ooprimir a po011lação, impondo- lhe, p ela força. actos 
que são do puro domínio elas id éas, os hy.gienistas officiaes 
mystificarn-na. fn:zcnclo-111 e crer qun se trata de uma vcrelad e 
rlnmnnsti:ada e lmanimemr.ntr, acceita pelos coirnpe.tenteR. 

E' rlr. !amontar. 1.orlavin. rmc o r:nv1wn o ela nnni1l, l irm Rrin 
tão solicito em promu lgar leis anarc.hicas e retrogradas como 
0sta P. a crue foi ob.i ec to dei:; t.e nn11 sculo. e J~o nouco aprf'<::sado 
"ni rinr.rdar ::i. qnnarar.~o cl~ E<.ri•r,.ia rln Estarln (11. DPscl" 
·1.Rfi!l cr11P, os Iibera'.ls n;onarchi st_as reclamam garantins para a 
libercla.cJe _rlc consc1encia. ~arantias aue só sã.o complcras crm 
't sr-nflraç:-t0 dr.. que se 1.rata. Os srus correlativos. a ,c;ab er: l i
her_rladc __ d A. c11Jtos, ;-asamc-m to {' ivil e secularizac.ão dos cf'mi
ter1 os. Jª trn ham s1dn em narte adaptados pelos ministros e 
e P"1ª" r,a111nra · rlo T111nr1·io. 

1\ lih~rclarl c ·ele 01111.o" nAs<::nu fn1asi nnaninwinr•i.le no Sr
nad o e so. eslia_rr-ou na Gamara cscrav i.sta e cler"icn l. o casa
m ento c1v!l foi proposl.o IlOr um ministerio liberal, al iás re
trograrlo. A sccul;irizaçflo rln o, r.mnit.e,,ios. ~ ; be.m q·l'·n r.0 111 
r.aract~r crue respe i.t.ava sufficienlr-mente a " libcrclArlc de con
sciencia, só depench a ela approvação do Senado. E são estas 

, ( 1 ) ,Lcrnb~amos q1rn is Lo foi cscripto quanrlo o Governo 
Pr ov1so110 hesitava amda sobro csla grande rcforrna, 



reformas que o Irnperio acceitava para so):Ahismar as tenden
cias liberaes da Nação, que o Governo da Republica nos quer 
dar em vez de separação da Egreja do Estado, segundo insi
nuações earacteristicas ! 

Se.ia como fôr, contra estes obsLaculos. levantados á rege
nera;çã.o social, temos um apoio invencivel na grande lei so
ciolo,r.rica que n'unca será assaz proclamada: o homem se agita 
e a Hmnanidacle o concli1,z. ü clerical ismo, a pedantocracia e o 
parl amentarismo hão de ser eliminados um dia, e nó.s. como 
o immortal ConclDrcet. aurimos forças para as luctas do pre
sente na contemplação desse futuro da Humanidade victo

riosa, emfim, de todos os despotismos. 

iO S11. Awrrrnn Rros - E s tando na ante-sala o Sr. Fran
cisc.a Soclré, Depu taclo pela Bahia, peço a V. Ex. C[ue, de con
forrniclacle com o Regimento, o mancle aclmi ttir. 

O SR. PRESIDl!:N'm designa os Srs. Angelo Pinheiro, Do
mingos de Moraes e Artlrnr Rios para introduzirem no recinto 
o Sr. 1F1·anci'sco Sodré, Deputado pola Ba:hia, rruo, junto ú 
Mesa, ass'ume o compromisso regimental. 

'Ü SR. ANiDRÉ CAvATJC'AN"l'l (pela ordem,) cornmunica, a pe
rliclo elo Sr. Seah1'a. Dcnu tarlo peh1 Baihia. que, nor continuri
rem os seu s soffr imonfos, deixa de comparecer :i sessão de 
hnjc. 

Ü SR . n AM JRO BARCELLOS . (pe la Melem) , na qualidade de 
memhros rla Commissão nomeada .para apresentar ao chefe cio 
Estado a rnoçã.o votada pelo Congresso. ·declara que a com
missão cun1priu n sou cl ovP.r f\ ::Pwesenta ao r.ongrcsso a .'res
posta elo Chefa rlo Pocler Executivo. 

E' enviada ·i Mesa e lida a. seguinte 

RESPOSTA DIRIGIDA AO CONGRESSO NAClONAL PELO GENERALISSIMO 
CHJWE DO GOVEilNO PHOVTSORIO 

Apreciando devidamente os termos .cta resolução que ao 
Congresso Nacional apnrouve votar e, por vosso int.ermedio , 
trar.er ao meu conh eciJmento, ·cumpre-me o dever de accei
tal-a como urna prova da confianca .que a Nação nelle digna
mente r0prcs01lfarla cleposil'.a nn GoYenw ;p!rov isorio. o qual, 
no decurso el e um anno, trm dirigido os clcs Linos ela nossa 
PaLria. · 

Consc in da rrsponsabilicladc crne assumi com a revo!-ução 
rle '15 de novembro, espero continuar na norma ·de ·Conclucta 
governRrnenLal crue me trnho tra0ado, atié ·Chegar o momeinLo 
nor todos nós desejado clP. constituir-se legalmente a Repu
blica dof' Estados TTniclos elo Brazil. 

Ao Congresso Nacion81 incumbe o dcsencar,go ele tão ele
vada tarefa. ela crua!, onfio, se desempenhará no mais breve 
pra.w possivvel. 

Agradecrndo essa rnanifostacãn. affirnvi-vos rrne immi
ram-me os mesmos sentimentos com relaçã9 á illustrc Re~ 
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presonta(;ão Nacfonal, cujas resoluções patr iotiüas acatarei e 
farei ·cumprir, tanto c1uanto orn minhas :fürças ·couber . 

.Sêde. Srs . Hepr esenta:ntes ela Nação, .iunto ao Congresso, 
os interpretes dos meus sentim entos e dos pro testos ele minha 
oleva·da considernção. 

O Sr. Barbosa Lima - Por occasiã.o da cliscussfí.o do Regi
mento , t ive cnse,io d e aprcsenLat' a lgumas reclamações, pelo 
facLo de, na reclacçã.o, terem siclo supprirni1clos im s r altPrn 
dos outros artigos. 

Agora, tendo cm mão a 2ª eclic·ão desGc Hcgime11l•o. wjn 
que o art. 60 está redigiclo rlr modo diverso dacruell e crue fo i 
vencido nesl.a Casa . 

E ' assim ·CfUO passou por grande maioria que, a rc·queri
menLo ele um dos i11emhros elo Congres;:;o. approvacl o por do ·is 
terços elos presentes . pó cl n ser encerrada· a rl i.s·cnssifo rla .rna
Lcria suj eito a cleUJat.e . Entretanto, crn ve:r. de rlnis tc·1·(·os, yrjn 
fJUc se di:r. maforia. 

A prova ele Que o artigo devia t er sido r edigido rle outra 
:flírma, tenho, eu aqui no Dinrio Offidal, rln Qual co nsla a rr
clamaç,ãn cio Sr. ~.c na rlnr prln Pat'á, Paes rlr Ga1'Yall10. 

Espero. attentas as consi cleraçes Cjue venho el e fazer, ,que 
o meu pedido serú t.ornaclo p ela Mesa na devida cons ictrrar,.5n-. 

O Sri .. P1rnsmE.N'J.'E de·clara rru e a lVfosa. tomará na clevicl a 
consideração. OlflporLunamente, a rec lama0ão fi o n obre ]) ()p:1-
faclo, e annuncia a orclem elo di a. 

O SR., TAVARES BAS'.l'OS requer qu r, se.i a consu!Laclo n Con
gresso sohrr, si consen lc na p1'01'ogaçfio rla 1101 ·a pnr ·l:í rni
rn1tns. 

nonsnl ta clo o Congresso, não é eonce'Cl ida a prorogaç;fí.o 
pedida. 

Em virtude ela reclamação rl e alguns Srs. r epresentantes. 
procede-se á verificaoão ela vo tação e reconhece -se que n 
prorogaoão fô ra ap1Jrovarla. 

O SH. 'J'AVAHES BAS'I'OS - -- Prç:.o a palavra. 
ü Sr~. 'Pm~ smEN'L'E - Niín posso dar a palavra ao no]wr 

Sona.dor, porcfue se acha finrla a hnrn cio cxprdirntc. 
O SH. T11v,1n.u:s B..1sTos - :.\Tfls /.fl caso. r1r•ço a V . 'Ex. q11n 

consulte ao CongT<'SRO afi m rl e vrr si r.s /·n nrr mil.l r qu0 N1. 
Pffi ·15 minutos. possa .iu~tificar uma inrlir,acã.n sohrn matn1·if1 
rl fl nlta impodanci a. qu e pretendo env iar ·á 1Vfesa. ;\ rTNli l.fl 
V . Ex . .CJ1J O o farei em poucas palavras . 

O SR . PHES TD EN'rn -- O Congresso acaba dr ouvir o rr
rruer:imonto do nobre Sonaclor . que prelo a rrrorogaçfí.o rla hora 

:iflo E·xped irn le por mais 15 minutos. · ' · 
Con. u.J/ aclo, o nongerssn. inanif0s/ a-sr nega i i vanwn lo. 

O .SH . PRESIDEN'L'E - Vê V. Ex . rrue ni'í o posso r.rmrr
rfor-Hl e a .palavra. 

O Sn. TAVAHES BASTOS - Então peço a1)enas crur mo 
so,iam Mnceclidos r, inao minutos . ' 

~s Lou hem cer to .rru r. os mrus coll <'gas nfio S P, rrr,u;;;f\rão 
a sat1sfazer- 111 e . 

V. Rx .. . S1' . PPr.s irl rnfr . r o Cnngrflsso s5n /fl sl0111 11nhas !ln 
que, (lunncJo sr di ::;e11 /.iu o .RPg- inwnl o. não ar/ iculr•i 11111n só i1n.-
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lavra: uonsorvei-me semprr. si lern;inso, tiara qu e enccLasse
mo~ logo a cli:'icl1 ssão da CousLiLt1it;liu. 

Ar: lío C1UC elevemos entrar· rrnanLo antes 11'1 cUscmssão da 
· GonsLiLlü\;ào, mas tambem penso [lnc a maLeria não ficar'á 

prejuriil'aclD. sendo retarcla·da por mais cinco minulos. 

O Sn. PRFSIDl!;N'J'IJ - übsc1:vo ao nob1:c Senador .que está 
1.'allando contra a ordem. 

, O , H. TAVAHES B AS'l'OS - Peço que. V. Ex. verifique a 
votação . 

O SR . •PHESIDENTE - Sim, senhor. 
Consultado, o Cougresso maniJt)s i.a-se :pela proroga~~áu da 

lwra do ' expediente, conforme o pedido elo orador. 

O Sr. Tavares · Bastos - SJ.' . Prosir.lenLe, peui a palavra, 
Gomo disse, parCt apresentar ;i consideração do Gonig-resso urna 
i11clicação, c1ue cmrnidc1·0 elo ai La irnporLan.cia, vois C!'U·O 1-e
:l'erc-st.~ ~. rli sL1·ih ui1)ão Lle sorvi.ço pub liw na lJaL'lD que diz 
respei lo ú distribui ç;ão ela justiça . 

Mas, cotrJO estou com a palavra, aproveito a oppurLuni
dade para declarar que votei a favor ela müção apresentada 
ua ulti.rna sessão pelo nobrA Deputado peJ,a Bahia Sr. CesLu· 
Zama, e peço a V. Ex. ,que faqa consignar na acta esta mi
nha declaração. 

O SR . .PRESTDfü 'm - Será frita a declaração si o nobre 
Senador a mandar por escripLo, conforme o Re.g·imento. 

O Sn. TAv"1nEs R 1sTu s - Alauclal-a- ei cle1Jois. 

Si.·. Presiclcnlc, lrn poucos dias o Diario Of'{icúil pu!Jlit!ou 
u ru Licm:do, 1; om a ela ta ck G cl1· ste n11!Z, rd"erenclarlu p1:lu Sr. 
:\-hnisLrn da Justiça, 110 qual fixava o praw em que cornci;at· ia 
a vigorar o novo Codigo Criminal. 

XesLc decreto cleclarava-se que o Cocligo eJ.JLrnr ia em cx
ouu1~ ão , J1 esta CapiLal, nu dút 20 llu eo rrentc. 

Sabe V. Ex., Sr . .Presidente, que nós tinhamos u111 co
digo e.1:imi nal. que enl um monumento Llc saiJ ecloL"ia (Ll1Jo ia
dos u avw·tes ) . um cudigo criminal que era conio tal consi
ril)l"all n por toclos os crirniuali stas, tanto mtl!ionaes eornu ex
trangcfros . 

E' verdade que nelle havia disposições que não estavam 
muiLo ele accôrclo com o progresso que tem feito a :iurispru
dencia cJ"iminal: vais estes inconvcni1"11les ele algum moclu 
dosU1J.1]J'arocerarn , graças ao Sr. Ministro ela .TusLiça, CfU·P sub
stüuiu as penas cio rnorLc e ele galés por outras mais bran
das, <ele maneira que, com alguns J)eiqucnos retoques mais, 
c::;::;u Codigo poderia continuar a honrar a nossa, Jegis laoiíu, 
corno poderia honrar a legislação de Lodos os povos cultos. 

Nestas circu mstancias, Sr. Presidente, não havia neces
i:i idn.rl e de que o Sr. Ministr.o da Justiça encoirnnenda1:;:s 1• l 111 1 

n ovo codigo para nos r eger e apressasse tanto sua execução. 
~ ''.Vkts, que a:conLeceu '! Com a pressa que teve, o Sr. ~\'fi

nistrn f]e pôr orn r,xocuç·.üo o Corligo, lrwan tou-•se o maior cla
mor em todas as classes da so·c.ieclacle. (Não avoiados, avoia
clos e apa1·tes.) 

A ii11Prensa já se manifestou co·ntra muitas de suas dis
posições. Ha bem poucos dias esta capital presenciou o triste 
espectaculo {]e grréve elos carroce.iras e baleeiros. (lntei-ru·· 
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jJçÕes e apartes. O .S1·. Presidente tange a camvainhct, 1•ecla-
mando silencfo.) . . 

. Ha bem ,poucos dias o Sr. Minisfro da .Justica recebeu . 
uma comrnissão dos operarias, que lhe foi pedir a re.f?r!lla dos 
arts. 2011 e 206 do ·Codigo Criminal, e, para tranqmllizal-~s, 
S. Ex . vin-se obriéJfülo a publicar 'Lll?Jª interpreta·cao, ·q;ie nao 
póde sati·sfazer a nmguom, por ser irnprocede_nte . E. impro
cedente porque não se deduz da lettra dos artigos, cu.ia reyo
gação se pedia . Além disso, não é a interpr~taç,ão authen~rca, 
porqne o 8r. Ministro não tom o poder 'l.e .111~crprel:ar _leis e 
sua interpretação não obriga o l)oder Judlciano. (Continuam 
as ·intcrnlpções.) . . ~ 

Os melis collegas tenham paciencia, nao me perturbem, 
POl'Qll-0, asshn, me obrigam a ir mais adeante. 

VozEs - Não póde. 
O Srt. TAVARTIS BASTOS - Tenham paciencia, porque eu 

tenho tempo marcado. 
Ora, o Sr. Ministro recobeu. uma comrnissão das classes 

operarias, poclindo a reforma dos citados artigos, e 'consta que 
ou ti·as manifestações est~w latentes; o desgosto é profundo. 

Senílo assim, Sr. Presidente. que necessidade :havia de se 
pôr em execução um eodigo que até nem é ·conhe.cido por to-
dos nós? . 

Afianço a V. Ex. quo me dei ao trabalho de ir :ái Im
prensa Naciol.lal ·comprar o Diai·io O(ficial em que foi publi
l'acl o o Cocli go, e não o encontrei, porque me disseram que a 
edi~ão se linha ·exgottado. 

UMA ·voz - Pois esM, impresso . 
O SR. TAVARES BASTOS - Hoje tão sómente é QL1e foi 

dislribuicla a collecção elas leis, que ainda não possuo; aJg·uma 
cousa que conheço do Cocligo Criminal elevo a rcclmmtçõcs 
qu e têm ap1parecido nos fornaes. 

Porlanf.o, um Codigo Crim inal que não é conhecido por 
nósi rep.resenl.antcs ela Nação (nl'ío avoi!J.tlos; o~Jartes ), um 
cocligo que é uma elas duas principaes leis do nosso paiz, 
por.que temos em 1primeiro lagar a Constituiç,ã'o e. depois, o 
Codigo Criminal, como é que vai entrar em vigor poucos . dias 
depois de publicado, quando não é ainda ,conhecido por to,das 
as classes da sociedade ? 

A's vezes, Sr. Presidente, pergunto ·qual a razão que pre
dominou no espirita cio Sr. Ministro da .JusLiça para mandar 
11ôr em execução um Codig.o que tem suscita.do tanLo clamor 
ria sociedade. Qiml a rnão para apressar a execuçã.o ele uma 
!oi, c1uc nós ainda não conhecemos? 11arece que se foi buscal' a 
convcniencia num decreto, creio que do ili do rnez passado, 
qw~ ct·eou o rrrilrnnal Civil e que. no art.. 204, determinou <CflH~ 
esse Trib1mal entraria ·Cm funcções depois que o Co{lirg·o Ct'i
minal estivesse cm execução. 

Ora. o Sr . Ministro teve pressa em crear esse T1·i1Jmnnl 
contra a lei , para que seus am~gos, nomeados para elle, cb
meçassem a gosar dos proventos dos cargos. Digo que a crea
ção àn Tribunal foi illcgal , como a dois outros, tambem creados 
nor S. Ex., porque o Congresso acha-se funccionando e não 
foi convocad() senão para approvar a Oonstiluição, onde 
achava-se delin eado o Poder Judiciario e os: tribunaes seriam 
crea'dos pelo mesmo Congresso. (Apoiados.) 
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Ora, corno é que, sem haver tribunal legalmente consti
tuiclo, o Sr . Mi:nistro ela Justiça apressou-se em fazer nomea
ções, até ele continuas ? (Apoiados e apartes.) 

TJM SR. REPRESENTANTE - E' uma desconsideração ao 
Congresso. 

O Srt. TAVARES BASTOS - E' simplesmcrtte 1desconsicle
ção ao Congresso; e é por isso que trago a.qui uma moção, 
para· subrnetler á ap:provar;ãu elo Cungres;;o, e o Congresso ~1a 
cll} ver que tenho toda a razão, porque está na consciencia 
dD Lo.dos os fllCÚS collegàs, digamos a verdade que- o Sr. Mi- . 
nisLro ·cOmmel.teu lim acto illclgal. (A1JO'iaclos a não a1JO'iaclos; 
a2Ja1'les clive1·~os . ) 

O SR . Pn.Es110EN'rE - Atlenção l 

O Sn. 'l'A VAHES BASTOS - Eu não posso fallar por muito 
tempo, porque cm ul1'la cas:a icomo esta, sem condições acus
t icas, ser ia preciso Ler pulmões cl.e aço, e eu não os tenho 
n em ele ferro, e por conscquencia vou api:esentar a minha 
moção. (lê) : 

«0 Congresso Nacional, considerando aHamcnle ili.conve
niente a execução do novo Codigo Penal, a começar ja, désde 
o clia 20 do corrente, nesta Capital, como determina o decreto 
de G do mesmo rnez, não obstante as duvídafi e graves re
clamações suscitadas, quando estas e a importancia do mesmo 
Cocligo reclamariam a revisão .e estudo das duas cama1'a~: pro-· 
ximas a funccionarcm cm sessão ordinaria; 

Co11siclerando illegaes as nomeações feitas para o Su
premo Tribunal Federal, Côrte ele Appellação, Tribunal Civil 
e Criminal e ptetores, antes de ser approvada a Constihuição 

ela .flcp uh l ica 1~ , por con '3egui 11te, antes .de saber-se qual a or
ganização judiciaria c1ue ella acloptará, passa á orclcn'1 do dia.·» 

.S'r .. Presid ente, en esLou bem certo ele que estes actos ele 
prepotcncia eorn111ctLidos pelo Sr. ·i\hnisLro da Justiça são 
i nLeirarnentc 'dr.scon hir)(Üclos 'Defo incly to Genera l issimo, c.hei"c 
elo Governo. (O h! oh! Não apofodos.) 

Sim, scnl1orcs. re11ito: isto é um acto ·da maior prepo
tencia. (Cruzam-se miiitos apa1'tes.) 

.O SR. PRESTDEN'l'E ~ Atte11ção t Quem tem a palavra é o 
Sr . Senador Ta vares Bastos . 

O SH. TAvAnrr.s BASTOS ~ Mu.ito obrigaclo, Sr. Presidente. 
Dizia eu c1ue não era possível que esses actos de prepotehcia 
do Sr. MinüAro ela ,Tustiça fossem conhecidos pelá inclytu 
chefe do Governo, porcruanto ninguem como elle revelou tanto 
patl'iotismo, lcvantancro- se do ·seu leito de ·dôres pará vir á 
pmça pubhca expôr sua viela a bem ela Patria,. e, assim, ·hã11 
era possivcl, digo, que - vendo um cDcligo q\J.e ia prejudicar 
ns 1 t1 Ler esses elas cl aa.:;es sociacs e. tribunaci3 j uJiciarios, com 
furwcionarios j á para elles .nomeados antes de se1;em creados 
i1cJo Congresso, que se achava r~uniab, e quando 8. Ex. as
sigtiarn com o proprio Sr. Miní'St1'0 da Justiça a Constituiçilo 
que ia ser estabelecida - visse com Mns olhos que seu Mi
ni stro ela .Justiça fo sse o 1primeiro a violar a Cons.tituição. 
creanclo tríbtmaes e nomeando para elles funccionarios. tri
bunaDs, senhotcs, que só nós poderíamos atiüi crea·r. 

Tenho conclui do. 
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o Sn . GAHC IA Purns - i\ las V. l~x. exvl itJU C :.J a ::;::; ig11 8llll',). 
do chcf0 do GoYcrno Provi::;orio. (lia o·id1'os a11a'rl'es.) 

Y oz J•:::; - V o Los ! i\ "utos ! 

OurRAs vorns - Vamos á ordem do dia .. 

Vem 'á Mesa e é lida a .seguinte 

MOÇÃO 

O Congeesso Nacional, considerando altamente _i;1couve-
1ücntc a execucão do n ovo Cocliigo P en al, a :Co1nc.\;ar .1a., d. e~de 
0 dia .20 elo corrente, nesta Capital, ·Com o _cletenmua o cleereLo 
de ü el o mesmo mez, não obstante as du•v1das e- graves rccla-
111ni;íi1·::; suscitadas, .quando estas e a impor tancia elo rncsmn 
Uocligo 1·e.clrnmn·r ia111 <a revi' ão e ·e-S-1.u-clo_ da.s. rluas mw m1·-as pn1-
ximas a funccionarem cm ses ·ão orclmarrn; 

Considerando illcgaes as nomeações feitas para o Su
premo Tribunal :Federal, Côrte -ele Appellação, 'l'rfüuna! ·q1 -;:,il 
e Ci:iminal e pretores, antes de ser appro•vada a Con sl,llul'çau 
'da llepublica e, por conseguinte, antes de saber-se ;ciual a 9r
.g·1wização judiciaria .que ella adaptará, passa á -ordem cio cha .· 

Hio rlc Janeiro, -.1. 3 de ll cze rnbro de 18·90. - Cw:s'ian o Can
cl·iclo Tavai•es Bastos. 

ü Sn . PRESIDEN'J.'B - · A moção do n obre Senador não pód1; 
ser votada hoje e só poder::.í. .se1· dada .para a ordem elo clia s i 
u Cougresso, por pedido de alg'Uln de seu s m embros, as ·im 
dcli·lJC.l'al', na fórma elo al' t .. 27'. 

((J .. 'n. CosTA MACHADO - Peco a palavra t1cla u1·clern. 
O SR ., PrrESIDEN'IE - Tem a palavra pela ordem o nol.Jrc 

Deputaclo . 

O Sr. Costa Machado - Sr. Prcsicle.n.ll', o iu e aea l 1a 11111 ~ 
de prescn1.;i.a1', estabel ciclo pele Gon grnsso, autoriza-mi ~ a re 
c.mTCl' ú g·en erosicladc cio mesmo CongTesso pant la111iJ t'll1 i110 
conceder 15 minutos. 

Voll Lratar, Sr. Presi•clente, não Lle malol'ias ox l.rn11!1a.· 
ao Jir111 deste Congresso Constituinte . .. 

UMA voz · - ;Gom o agora se tratou. • 

O Sr.. Cos'l'A MACHADO - .. • . _vou tratar el e assumpto im
porL:linte, que m teressa .(~ Patna e mtercss:a a todos nós, 'l'L'IJl'1• 
scntantes deste paiz . 

. · .Peço, a V. Ex_. ~r . Presi·cl ente, que sujeite este nwu 1i~·
s1dttcl e, ·a rnq,gnamm1dacle do Congresso, e espero .que nao 
clc1xe ele ser concedido a mim aquillo que se àea:bou de con
C'ecler ao nobre Senador. 

. O Sn. Rm~nó - Ma , s i essa ma.teria tem de co nsultar 
rl1do á gcnero.: idacl e, ú magnanim.iclade do 'Üongrcsso, e espero 
r~ ml.ere_sse da patna, nós não lJOcliamos declarar qne ma'Lcria 
u (.1J!0'1,ados;, paJra nã? sermos vicLirnas ele 11 111a cuga110 
(Apo·l_aclos ) con:10 a,c_abamo s· ele ·ser ha pouco? (A2Jo'iaclos.) 

UMA voz; - Cah1m cs nurna cilada. (Apoiaclo .1" Apai·tcs .) 

O SH . GosTA 1vfo c:m1Do - .Sr .. /Presidente, exigem que cu 
declal'c o ;:ssumpto sobre qu e tenho de apresent ar a inclica-
ção . (Avoiados. ) · 
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Vou apr esentar um a i nd i ca~\ão , Srs., 1.1u scu Liilo de uu
g111cntarmo15 o nosso t r alJalllo diurno de quat.i:u para seis horas. 
(Apoiados; nmito bem ) e ele augmentar-se o nosso tral)alho, 
cxtendendo-o aos doming·os (A.zio'iados; m,nüo bcrn ) . NcsLt! 
:-;enl..iclo, si pass·iu· a minha mo(:.ão ou indicação, j~t aprove t
tarcrnus u dia de amanhã; rlo contrari o, amanhã não . Lralm-
lharcmos. · (11fo:itu bern.) 

UM.\ voz - - I;;~u (t que é .paLrioti smo. 

O Sr1. BADAHÓ - Por al1i V. Ex. vae mui Lo hem. 

u Sn. P1rnsrnEN'l' lc ~ O Cong1'.esso a·caba de ouv ie os 
-Lermos com que o Sr. Deputado Costa , •Macha.do fon 
oamcnLou o requer imento, que fez, .pa.ra se lhe concederem 15 
minutos, afim de motivar u ma indicação ·sobr.e os as.sum
vtos nella contidos . 

üs 1Srs . . que ·são de ;parecer que ·seja 1co11cechda a proroga
.eão r equerida pelo Sr . Costa .. i\fachado, queirarn levantar- se ., 
(pequena vaitsa. )· >Foi concedida a proro.ga1~fio da hora . 

crom a palavra o Sr. Costa Machado. 

O Sr. Costa Machado -- AlJh amu -nos na eslação ·calrnosa, 
a canicu la clesenvolv0-se de um modo extraordi nari o, e 1po
rlcmos ser surpreh endiclos amanl1ã pela ·epidemia da febre 
amarella. 

Não exLranh em, p ois, os nobr es r eprescntautes que cu 
que ira apenas prevenir ·um facto "clcsagraclavel e triste, que 
vódc dar-se; antes de votarmos a Co'Ilstituição, apparecel' 
nesta grande e.idade a f ebre amarella - Quocl Deus avertat -
e este recinto tornar-se silen cioso por falta ele numero, não 
~e voLaudo vor isso· a Constitui ção des te pa iz, o que será. uma 
iufclicidaele, uma catastrophe. 

De~cjo e quero prevenir esta hypothese. 

U :M .Su . IlEPRl~SE.N'l'AN'rE· - A razão magna não é essa., 
( Uruzam- se antros apartes.) 

iO Sn. Cos•1•A MACHADO - Peço a attenoão dos meu s col
Jeg:as ; dessa maneira não posso .ser ouvido nem comp·1:cfüen-
dido. · 

Te"l.l'ho observado a regra de ní1o dar um a;pal'le a ni11-
g·ue 111: quero C[Ltc me fa(;am o mesmo. Anwr, com a'llwr se po(Ja. 

Ternos deante d e ·nós, Sr. Pr esidcIJte, esta hypoLhcst\ po·s
sivcl: como a febre amare li a costuma apparecer nesta viclad l'. 
l!O ii fi ns de .Jan eiro e dahi em cleanLc, nós não temos, para 
tratar da votação da Constituição, da eleição elo ·Pres idente e 
d11 Vicn-PrcsiclcnLe da Republica e ela ·1ei. ele meios, senão w 
Lempo l[tw vai do di.a :1 3 de il czumbro ao fim ele janeiru. 

Qua.11clo nós :fu:r.emos urna jornacla, tendo de ch egar a um 
i 1unl o cletennina:clo em cerLo tempo, ,,, por um inc idr:n te r1nal
·L111 01· nos achamos atrazados. o cruc acontece. s enhor es ? Ha 
dois arbitrios a seguir-se : ou precipitamos os passos e cor
n ·111r)s, uu , unl:ão, nos perdendo na rapidez, .ga.nharnos n<~ .srw
CC>' Sfii; d11 1 Clill) O . Ü primeiro nrbitl' iO llUO devr, Sl'l' aLlmi ttü.lo. 
·d1!<m l.e dos Llié.tarn cs da prndcncia: n enso qu e o scgunrlo ar
b ítr io é que eleve ser aclmittido , e não o deve ser o primeiro. 
por.que, segundo o proloquio, quem corrr, cansa, quem cansa 
p':.fra , e quem pára não chega ao ponto desejado. 

Só póde se dar o facto seguinte : de votarmos atro.pelada
mente a Constituição. Neste c:aso, -essa carta · magna sahiria 

33 
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deste recinto sem a força precisa para infundir o respeito que 
ella deve infundir á ,socieçlade; e, çim segunc\o lagar, dar:-se
i a o seguinte: os apaixonados que nos .olham pelo _prisma 
de seus caprichos .e O'dios, te·riam razão p;;ira <emntmuar a 
considerar-nos como designados pelo Governo. 

Devemos neste recinto ouvir com attenção todas as opi
niões, porque, si é de boa sociedade prestarmos attenção a 
quem nos í'alla, é aqui um dever sagra1do ouvirmos a nossos 
collegas. · 

. Não ha, Sr. Presidente, l.lma opiniãio qiue, i;;endo apre
iSen1 ada aqut, não meMi:à toda a conside!'ação do Con?ress? ; 
por.que, senhores, o absurdo completo nao entra na mte1i1-
l!5Cncj n humana; toda a icléa, por mais dispam,tada que seJa, 
tem, um lado ·aproveitavel. · . · 

· Podiamas votar a Constituição em dois ou tres dias, mas 
seria preriso rpara isso e regímen da ral!ia. 

Senhores, o silencio, a mordaça, é apanagio dai escravi
dão: a pa,lavra e a réplica são as armas da liberdade. 

Preferindo, senhores, o arbitrio segundo, de aproveitar
mos o tempo, tenho uma indicação a apresentai'. E' um sacri
fício, mas é um sacrifício que fazemos pela l~atria, Ella exige 
de nôs esse sacrificioQ . Porque o não fazermos? 

Si .passar a indicação, eu sou um dos ma.is velhos d.este 
Congresso, mas encontrar-me-ão sempre no meu posto. 

UM SR. Fl,EPRESEN'l'A.NTE ,._ Velho, mas energico. 
Q SB.. Coi:;TA MA.OJ;IADo _,, E' preciso que, fallando em 

domingo, eu d4 1.una expliGação. Ninguem mais religi9so do 
Q\lfl \\U. 10.'i religiosos devom cunrn;rir as seu.') dev(lrés; mas, 
desde que PQdemos cioncilíar todos os deveres, sociae:') e reli
giosos, ·não · nos fir,a mal, Sr. PresidenJie, celebrarmos se·ssã,o 
no dorr:rüngo, quando isso é da maxima importa.ncia e vanta
gem. Senhores, o que desagrada a Deus são esse$ passeios 
ímmoraes. . . (Riso) pelas ruas, é fali ar ela vid8' alheia, es
quecendo-se dos deveres. 

Mando •á Mesa, pqrta)lto, a indicação que te.nl;Io a honra 
de offerecer. 

iVem á Mesa e é lida a s~guinte 

!NDICAÇÃQ 

Tndico que se augmentem duas horas os nossos trabalhos. 
c.rimeçando ás 11 horas da manhã, e que, tambem, se trabalhe 
aos clom ingos . · 

S. R. Sala/ do Cougresso, 13 de dezembro de 1890. -
Crista Machado. - Pacifico Masccl?'enhas. - ,4.. Pio, 

• O SR. PRES!Dtr.NTE - 'O tlegimento marca quatro horas 
cl.e tempo pa,ra o nosso ~rabal\10, que podem ser 1p11o;rogadas a 

11edido de qualquRr dos membro$ cio Conzresso. . · · 
. Parece, porém, que não parlemos alterar c;le quatro para 

t-eis as horas regulares de trabalho sem mo<iificar o Re.,.i-
it1enk1. º 

. ~Não posso, po;rtanto, $Ubmetter hoje a indicação á appro-
vaçan d8, Ca8a, pelo caractor que ella tem. · · -
. . Entre~anto, o proprio Regi~ento pertnitte que se pro
longue hoJe por duas noras, assim como ctar .. se sessão ama~ 
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nhã . Pelo que, 0onsulto sobre estes ponLos os Srs . Deputados, 
do Congresso. 

O SR. ZAMA (pela ordern) - Sr. Presidente, de<:de quti 
foi á .Mesa uma proposta sob o titulo de indicação, essa pro
po'lta não póde ser resolvida instantaneamente por uma vJ·· 

· tacão cio Congresso (Apniados); ha de seguir os tramites que 
1'0Etnn1&.m seguir todos os parlamentos nas indicações apre
sentadas; ha de ir á C.:omrnissão de Policia, que dar1á o seu 
:parecer para, depois de lido, a l\Iesa clar .parecer com a iudi
uu,ção pal'a a ordem rfo clia. E' assim, Sr. Presidente, que se 
costumam resolver esLas cousas no parlamento. 

Nestas -condições., pondero a V. E~. a conveniencia de 
reconsiderar sua deliberação, seguindo os tramites que acabo 
de apontar. -

Foi simplesmente para isso que pedi a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Não tome.i deliberação alguma. 

Exact.a.meni.e disse que a indicação, em urna de suas partes. 
nnport.ava a alteração do R0g·ünento. Mas lembrei-me de que 
;podia tomar est;;i. indicação como um pedido para ·que .o Oon
•gresso funciconasse amanhã. 

O SR., ZAMA - Bastaria um simples requerimento ver
bal. 

O SR. PRESIDEN'rE - Sem deliberação do Congresso, a 
Mesa não póde marcar sessão para domingo, assim como 
•nada inhibo, a requerimento, que o Congresso prorogue as 
SlJaS sessões por duas horas . Entretanto, consultarei ª~Casa 
r:obrc ~'>i crmse:ntc qnc o Congresso funccione domingo . 
, Não ha deliberação toma;da e, vortanto, a censura elo 
no·bre Deputado foi extemporanea. 

A Mesa, opporttwarnente, modificará o Regimento , mas o 
Congresso póde prorogar pelo temno que julgar conveniente 
as suas sessôes o funccfonar amanhã, si assim · resolv·er ., 
(Apoiados) . · 

10 Sn. GOSTA MACHADO (pela ordem) - Sr . Presidente, 
'V isto a indicação seguir um proces~o moroso, requeiro ver
balmente a V. Ex. qu e consulte o Congresso sobre si consente 
na prorogaç.ão da sessão por duas horas, assim como si o Con-
:gresso póde funccionar amanhã. · 

.O SR. PRESIDENTE - O re.querimento do nobre Deputado 
tPm duas pa.rlcs : pro rogação da Se$São por .duas lloras e con
sentimento elo QongTesso para celebrar sessão amanhã. 
· Postas a votos successívamonte as duas partes do reque-
rimento, são ambas rejeitadas. . 

O SR. PRESIDENTE diz que, achando-s.e presente o 
Sr. Sampaio Ferraz, Deputado eleito pelo Districto Federal, 
designa os Srs . Amaro Cavalcanti, Domingos de Mora,es e 
Bernardino de Campos para introduzirem no recinto o mesmo 
Sr. Deputado, .que, junto á Me.sa, assl1me o compromisso regi
mental. 

ORDEM DO DIA 
DlSCUSSÃD DO PfiOJEC'llO DE CONS'l'l'l'UI"ÇÃO 

O SR. :PMSIP~Wl')i] declar1' que vé,ii entrar em primei1'a 
(lisOl;i.ssão o proje.oto de Cop.stjtuição, ~om o parMer a res~ 
peito, elaborado pela Oomm1ssao Especial. 
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Vurn ú Mosa r ~ é lida a segu in.Le . 

DJWLAHAÇÃO 

Ueclaramos que subscrevemos a emenda. que estabelece · 
uma só Gamara . de accôrclo -com o v.oto do nosso represen
tante no seio da Comm issão dos 21 . - - S. R. - Felippe 
Schmült. - Esteves Junior. - L. llfüller. - Lacerda Cou
tinho. - Carlos de Campos . - R . Horn. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 1º 

Substitua-se pelo seguinte: 
O povo br:::úzil eiro, 1·econh ecendo como liv rc marlifcsb1ç~o 

ele sua vontade, a pr oclamação da Republica Federatrva, fe.ita 
a J.5 ele novembro de :1889, or1ganiza-se por união de suas an-
1 igas províncias e sob a fórrna r epresentativa, em Estados 
Unidos de Tlrazil. 

Sala das sessões, 13 ele dezembro de 1890. - J. V. Mefra 
de Yasconcellos. - ·Bellarmino Carneiro. 

Ao art. 2º, paragrnpho unico 

Substitua-se a ultima parte - passará o adual Distri
do J<'ederal , etc. - pelas seguintes palavras: - voltará o 
Districfo J<'ederal a o Esta,clo do Rio de Janeiro. 

Os Deputados elo Rio: YiTgilio Pess6a. - Urbano Mar
condes. - Nilo Peçanha. - Baptista da Moita. - Er·"ico 
Co elho. - J?onseca e Soilza . - Olivefra Pinto .. - V'i?··iato 
fi e il.f:edeiros . - Alcinrlo Guanabai'a. - Lniz M1.1.rat. _:.. Pr-áes 
da Cruz. - Fonseca .Hermes. - Fmnça Cw'vaUio. - D. Ma-
nhães Bon·eto. · 

Ao art. ft"'I 

Depo i,~ das palavras - calamidades publicas - diga-se: 
-- a despeza, porém, com a magistratura será; Jeila pela 
União. - . Tavw·es Bastos. 

Ao art. 4º 

·Su;bstitua-se pelo seguinte: 
Cada Estado · proverá as necess idad es rle seu Govemo ele

\ cmln :i. Uniiío subsidial-o nos c;asos ela calamidade publica, 
quando seja necessario . . · 

. . O Governo Federal tof0ará a seu cargo o pagamento .da 
r11 v1cl a cl os estados, contralucla até 1. 5 Cle novembro ele 1.'890. 

. Urna l_ei ordinaria regulará a fórma desse pagamento. -
J .. V. Men'O; de Vasconcellos ., - João Barbalho ., ~ Bellar
rmno (Jarneiro . 



Ao art. 5º 

Substituam-se as palavras - em negocios peculiares aos 
esLarl·os - por estas ouLras : - no 1erri1 o rio dos estados. 
· Substitua-se o § !1º 1rnl.o segn inl e: - l1ara :1'ssegurar n 
cumprimento elas leis ela União e a execução elas sentenças 
r,los tr-ibunaes fe"cleraes, nos termos em que uma lei especial 
re,gular essa intervenção. 

Rala elas sessões, 13 ele dezembro ele 1.890. - Chavas La.
brito. 

Ao arl'.. 5º 

•Substitua-se pelo seguinte: 
10 Governo J<1e.cleral niio inLcrvir:í cm cnso algum nns nr

gor ios p ec uliares aos es tados . 

A bem elos in Leresses da União, porém, cumprc-ll1c: 
1. 0

• 11C]Wll ir im-a!=iãO cxtrang·c•in'. 011 de 11111 Ji;s t.acl o P.E' 
n11 tro · 

.)' . Manter a fórnrn republicana federativa; 
:Jº_ He~ tabcl ecer a ordem n lr:mqui.11.idaclc, á rcq11isinã.o rla 

rr.f' JWdiva Assernbléa J;cgislal.iva nn rlo respcclivn f:o\·crno. 
quando a{ruclla não estiver funccionanclo; 1· 

'!1º . Assegurar a ·execução das leis do Congresso Nacional 
r o i;um11r.imento das sentenças e ele qnaesquer outros netos 
JNl craos . 

8 . n. -- -L3 de dezembro ele 1890. - J .. V. M ei1·rt de 
rr1sem1r· cllns. - .T não Bm·bol.ho. Rrllonnino Cai•nefro. 

ÂC). art . 5º 

Substitha - sr pelo seguinte: 
O Governo Fecleral não :poderá de tPrminar a inLervençiío 

ela rn1·ca pul1li ra nos cslarlos, salvo: 

·1 ". Para rrpelli r a i1wasfí.o rxfrang·r'if·a on ele ·11m ]i;s l.arlo 
rm nntro; 

2'". Para assegurar a fiel cxr.cuoão da Cons Li i,uição e cln.s 
leis fe"cle.rai;s e o cumpri:menLo rla::: srnlenças e dr:•r,i:sõrs flns 
j11izcs r. trih1mars ria União; 

3º. Para. á rrquisição dos rcspccLivos governos, r esta
hc' l rcr r a nrrlPm e a t.ranrrnillirlacle. - P. \Tei(fa. 

Aos arts. 6º , 8º, 9º. 10. ·H e 12 

Rubst.ituam-se pelo seg11 inle : 

.Art. Depois ele approvada a Constituição, . o 1Ç'of!--
grPsso ConstiLu inlr: rrn acto arlcl irional. ITa lar:í. rla d1scr1m1-
n:il'i'ín rlns rrndas drt un ião n nos r sLarlos . 

.. S·. R. - 13 de clezernhro ele '1890. - Jos é Mar1:ano . -
R ellrr1·mhw Car·nr:fro. - - .Toãn Bw·/)(il/i.n - Almeida Pe1·1w,1;1.
bu co. - Jwvencio de A.r1i1,irlr. - Tol.entino de Cw~valho _ -
Prr?rlr·1·iro Gn11cali:es Se·/"1'(111.0. - P ed1·n A.nu?1"ico. - Ep'itncin 
P essna. - .Tos.é H11g'ino . - Raumunclo Banrlefra. - Ciistoclfo 
J osá clr: illello. - L eite p, O·r:Ucica. - Andr·é Cavolcant?:. - Srt 
;~ ndro.d1>. -- Snnfos l' r:rrfru . - .l. Virfra. 
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Ao art. 6" 

Supprima-se o paragrapho unico. 
Sala das sessões, 13· de dezembro de 1890. - Aristides· 

Maia. 

Ao art. 6°, n. 2 

IPJ"oponho que no final se accrescente: - devendo esta 
costeagem ser feita por navios nacionaes. 

Sala das sessões, 13 .de dezembro de 1890. - Bapt'ista da 
,Motta. - Nilo Peçanha - Urbano Ma1'condes. - Beze1•1•il. 
- J. Bevilaqua. - Uchôa Rodrigiies., - Fonseca He1'mes. 
- I'1'eder-ico Borges. - D. 111.anhães Bm'1·eto. - Mm·t·inho 
Rodrigues . 

Ao art. 6º 

Substitua-'se pelos seguintes: 
Art. 6.º E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1°. Direitos de entrada, sahida e estada de navios,, sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nac1onaes, 
bem como ás extrangeiras, que já tenham pago imposto de im
portaioão. 

2º. Ta:X'as de sellos; 
3º. Contribuições postaes e telegraphicas; 
4º. Impostos de títulos sobre rendas federaes e sobre 

serviços creados pela União; 
5º. A creação e manutenção de alfandegas; 
Paragrapho uniC·O. A execução de leis, actos e sentenças, 

emanados da União, poderá ser confiada a funccionarios do;; 
(•staclos, mediante a annuencia destes. · 

Art. 7 .º E' ainda da competencia de União lançar impos
ios sobre a importação de procedencia extrangeira, sem pre
Juiw elo direi-to reconhecido dos estados de tributar as mer
caqorias dessa procedencia, .quando destinadas a consumo no 
seu territorio. - M. Vasconcellos e ont1'0. 

Ao art. 6° 

Diga-se: 
§ 3.º Taxas e sello para .as papeis, act.as e üontractos ·que 

incidirem sob a auctoridacle federal ou della dependerem . 
§. 4.º Contribuições postaes, telegraphicas e .quaesquer 

outras derivadas de serviços publicos especiaes, mantidos 
pelos cofres federaes. 

Ao art. ôº 

'Separe-se o paragrapho unico para formar artigo di 
verso. - Ta.vm·es Bastos. 

Ao art. 6º 

A emenda da Commissão substitua-se por esta - Aos 
estados e! concedida' a quola de 5 o/o sobre todos os impostos 
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decretados pela União e arrecadados nos. mesmos estados. ,--. 
Tavares Bastos., 

Ao art. ôº 

Substitua-se pelo seguinte: 
E' da eompetencia exclusiva da União decretar: 
i º. Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, 
bem corno ás extrangeiras que já t enham pago imposto de 
importação; 

2º. Taxas de sello em documentos de caracter federal; 
3º. Contribuições postaes e telegraphicas de caracter 

federal; 
4º . Creação e manutenção de alfandegas ou instituição 

do S'Ystema fiscal que melhor substitua o aduaneiro . 
E' ainda da competencfa da União ; 
5°. Decretar impostos sobre a importação de proceden

cia extrangeira; 
6º . Resolver sobre a instituição de bancos emissores, 

.cessando todo o regimen de privilegio. 
Paragrapho unico. As leis actos, e sentenças das auctori

<lades da União executar-se-ão em todo o paiz por func:
cionarios. - Demetrio Ribeiro e oiitro . 

Ao art. 6º, n . 6 

Art. Os bancos de emissão serão creados pelos es-
tnclos, dentro elas eondi0ões préviamente estabelecidas pela 
União. até o maximo do .capital fi:x1ado pelo Congress9.,,.lwra,, 
·Cada Estado. . ... 

1 
" , ... 

§ L º O deposito ou .garantia da emissão será re~li,z~ d.ci ' ."tr6 ; 
Thesouro Federal, q~e emittirá bilh etes 9e Rtf.fii,f;Elf!;~e(~\'.,~;:';. 
}ores, mas de typo umforme, e os entregara aos ~~anfo&l emIS-1 

sores .. preenchi.da? as condições leg-aes, ~tf q;1'il'\W.Pr,~~~~R\ª ·:~·. 
que tiverem d1re1to . .1 .. ~,c',,r•'· .. ,., ,.f•'f··i-
. § 2.-0 .Para a e?'e~ução destas djsJ;J .?!3içR~s ''~M1Kr!1~4Ffrftr ·~ lf 
importancia da em1ssao do~ actl,i~es : b~:flcos;: . ~rn 1~~9,r;eS{.:1á, ç~l\9Ja 1 
computada para o respectivo Estado, mediante mâemtl!!za,ç(\o.\ 
de 2 o/o da sua emissão, embora não effectuada. " ' · · 

§ 3:º Uma lei do Gongre'Sso- êstabélecerá o modo pratico 
de se effectuar o deposito das emissões. a su a uniformidade 
e a substituição flf.ls t~Hlllétes : J:'tr;1J-ínittii·dos pelos'·' rdi:versos 
bancos. ·.r..\-·:> .• í_ :- 1· P/'Í'i\rt· · :,·~r··f '1; . 

. Sala das sessões, 13 qe ~~~p~1:~;,r o de 1890. - Oliveira 
Pinto. 

Ao ar t. · 6~,i : i.~i. ·"•1 r>l:«í ·;; ,f:i1i\l:..w-i"? 
'8upprimam-se,; .•pdr··, q6\snecéssaJrii.as, :,·a'fi1 :Pia;l •alvFa~q,-'L< d~ 

pr;q~r;qç1, 1w~, iia rRx\ ~,ai;i?.~t~;~ ,.,-.:::'= 1f.. "~f.{ªª· ' '' '""''·': •1;\ ., .,r,n .. ' : 
.. A ... · q f1f1;-i7J~~ "f:·.r:•··,t;,<"!, i·,(, id~;~ ·.-·1), f'H~)fí :)~:r:· 

~~ j4;i·rrdi·11.r ··,.i ,..ff}fif,; ! .. rrt' ·r1f i.g.'. al~~~~·, ... ·· 1d. nC.iíH r1·.ntr1õ'1,:V> { f 11 
.• • 

DPpois da palavra '.__ il·rb&íl-'>+T í~ec~'es:oentb,-$e. ;, ;+tt 1 dei ; Q;u!l'l "' 
qu.e:r rn-odo-.- ,..;-i-!,·.< sapp:rimindo;...se, :as ,,palli~T[lS rfrnl1és. c~t. !med•i:ante 
rcguhimi:intos commcrciaes ou fi scaes . :. 1.,;,~,,!i "f"'í '""'i qi ., ;' 

·, r.i ,'13,, , ~-l. rs"'-;rS'it)fl.. das , se~s.~,e~ ·:d~ G.~n3·r esso, -13 . .dfl"Rll:lzembro 
de 1890. - F1'anc1sca ,f ç1.ga. - Pm xao, · Hf1i: :..r 0; 
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Ao art.. 8° 

1SuJ>iprima- se, por surperfluo, .o § 1'º, vi sLo como a ~ua 
clis11osição está contida no di sposto no n. 1 do mesmo artigo. 

Sala rins sessões, 13 de dezembro de 1890. - fJhaaas Lo
lialO. 

Ao art. 8º e seu s para:grap.hos 

Su,J1sllLuam-sc pelo seguinte : 

Art. R.º Salva a cli sposicão do artigo antecedente e guar
rladas as re.stricÇões closta Cons tituiçft.o, é da excl~ s iva com
pnl rnr. ia do,:; estaclns lnnçar qllacsqucr impostos nu.o comrn'P.
' hrnr.lirlos no ar!.. 6º. - ilfefra de Vasconce llos e outro. 

;\ o art. 8°, § 1 º 

~ub«Lilua-so p elo seguinte - E' isenta de impostos de 
r.Xiportn:ção no Est.ncl o 1101: onrle passar, a producc1ío elos 011-
11·n . ..; r~Lado;; . 

R 2.º ,~11hslil.1.1a- :.;c. prlo scg11inl.'.: - 10 irnpos f.o rl c expor
ln 6 í11 1·r.ssará lngo qu e n::; rs lados po ssam rrr~rinrlir ria 'lW\ 
.,.1•nrln. - Adol11h o Oo!'do e ontr•n . 

. :\ cr rcscc.nte- se : 

§ '•·º Sobre a rcnrla elo capital e sobre 
J 1í'." . nn rs 011 inrlu s t.riacs. r.xr.011111aclo , quanU1 
lulns dr. divida federal on, ele insLituieões 
Un ifío, e cruant.o :;í rrnda pessoa,! as pensões 
png-os pelos cofres rlr.sta. 

as outras rrnda~ 
ao capilnl , •>s 1 i

mantidas pela 
e os vrncinwn tos 

§ 5 .. " 'I'axas rl c sello 11111·a os papeis, actos o con Lraclo'l 
··1u r incirtirrm soh a n.urlMirlarlr rio ]~s lrtrlo r rio rnnniripin. 011 
rlrlla . clcpendr.rem . 

.Paragraipho. Lei (lo Congrosso di scl'iminar:í. a ma leria 
11·ih11 ln.Yrl pelo sr llo ria Uniiio. ria dos r.stn. rlos. - Moniz 
fí'1'f'Í1'!'! . 

Ao art . 8", n. 2 

Em vez de - propriedade territorial - rl ig·a-sc - hens 
dr rni:1.. - 1'a1•ai·rs Rastos',, 

Ao art .. s~ 

Rnh~Lilua-se pelo seguinte: 
R' ·rla r.ornprf r.ncia r.xc lus·i,·a rlos r.sl.aclos: 

J º . Dccrctu.r impostos sobre a cxpo1'Lar.fío de mereaclor.in.s, . 
que não sr.iam ele or1tro~ ostarios; ·· 

2.º . DeereLar impostos sobro a propricdarlc f.er1'it.orial 0 sohrn a transmissão rle proprir.dadc · 
. 3º . Aucl01.'i7;ar '.1 fun clac;ão rios h:Ínoos rl o omrlil o r<'a.I . nx

rlrndo l.orln privrlrg10: 
li'' . 'l'axa s rlr scllo rm rlnr11mrnlo.' rir r.araclr.r prcll liar 

rio .F. ~ I ado : 
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5°. Contribuições postaes .e telegraphicas de camcter 
.peculiar ao Estado. 

Paragrapho unico. Só é licilo a um Estado LribuLar a im
portação de mercadorias extrangeiras quando destinádas ,a 
consumo no seu territorio. · ~ Dernetrio fübefro e outro. 

A.o art. 8°, n. i 

Para fazer parte das Disposioões TransiLorias, accrescrm
to-sc: 

Ao E stado, ffo prod11clos do oxporLação dispensados por lri 
·do resp0ctivo imposto, ser:á abonada pela União a importancia 
1(Jnc por tal deixou de ser arre0adada, até que cessem as cau
sas des·sa is&nção, a Juízo 1clo Congresso. - J. L. Coelho r: 
Campos. 

Supprima-sr, a J" parle eia emm1da da Commissã.o áo 
n. G do art. Gº e seja consignada a seguinte disposiçã.o no 
lil1Jin ?" rrlaliYn aos r s tarlos: 

Os govcrnarlorcs de E s l:aclo são agenlcs natm'ae.s do Gn
vrrno Ji'ocleral, para fazer cumprir a ConsLifniçfío o as lffis da 
Naoã.o. - J. T,. Coc llio e Campos. 

Ao art. 8°, § 3° . ., 
~upprj ma-se, e nas Di sposic;ões Transilorias so consagre 

a seguinte rlisposição: 

E ' 1 icifn a um Esf.ado LribuLar as mercadorias rxtrangoi
ras, importadas clireüta ou indiredamcnLe para o consumo 
f' t:1 sem t. crTitorio. nrto oxccdenclo o impos l.o rlc li o/o nos rs·
tarlos do Pará. J) ernambuco, Bahia, S . Paulo, Rio Granrle do 
f'11I. o Ri.o elo Janejro , e rl e :L2 % nos mais estados . 

. F'ica, no Pm lanLo, rescrvarJ e á União prnl1il1ir um tiL11ln 
rrnmponsandn nosLe caso ao EsLaclo com nma íjnot a corrcs-
110nrlr.nLe ·rwln 'l1h esonro Federal . 

. S. n. - .! . T, . Cne lhn r trunpos. 

Ao arl.. Oº 

,Supprima-so a disposição, DO!' ociosa. -- Dem.et1'fo fü
hefro e onf'ro. 

Supprima-se. 

R. H. j-- l~m 
l(l11fffJin TMift. 

Ao nd .. 10, n. '2 

~l de rlr,zc1nbro ,r]r 'l8DO. - J\ rn}Jll:ilo}.)h:in .. 
Santos Pereira 

An arL. 10 

Snpprima-so n n. 2 elo artigo, por dcsneccssario. 
. 1Sn:la das scssõrs.. rn ele dezembro ide :!.ROO. - Chaurts 

Lo/Jato. 
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Ao art. 10, n. :!. 

. !Accrescente-se, depois da palavra - impostos - a pa
lav~a - especiaes. 

1Sala das sessões do Congresso Nacional, 13 de p.ezembro 
de 1890. - Adolpho Goi·do. - kloi·aes Bari·os., - Mui·sa. 
B. Cami]Jos. - M. Prado Junior. - Rodolpho Mimnda. -
Paulino Cai· los. - Alfredo Ellis. - Thomaz Cai·valhal. -
c4.. J!oi·eira da Silvcv... - Chi·los Garcia . - Domingos C. de 
!1! ames. - Laves Chaves. - Rodrig1ies Alves,., - Co.sta 
hmfoi·. ·- J\.ngelo Pinheiro. 

Ao art. 10 

Supprima-se o n. 3 do art. 10, por desnecessario. 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1890. - Chagas Lo

bato. 

Ao art. 12 

Supprima-sc. 
Em 13 de dezembro de 1890. - J. V. Mefra de Vascon

cellos. - G., Bezouro . 

Ao art. 15 

Substitua-se pelo seguinte: 
Os orgãos do apparelho governamenta.J são: o Poder Le

gislativo e o Executivo, a represenfação uacional e o Poder 
.Judiciaria, harmonicos e independentes entre si. 

S. R. - Sala das sesR·Ões. 13 de dezembro de 1890. 
Demetrio Ribeiro. - Annibal Falcão. - Antão ele Faria. 
Rarbo~a Lima,. - Alcindo Giianabam. 

O SH. SARAIVA (pAla ordem) diz que não desejava pro
longar a discussão ele materia tão importante, não permit
tindo as suas forças tomar a palavra em todos os capítulos 
cln projeeto ·da Consf.ituição, e determinando o Regimento que 
a discussão sr,ja feita por capitulas 'O a votacão por artigos, 
deseja saber si pod erá em uma só discussão referir-se a 
m:-11s de mn ponto cln referi elo projccto. Si não puder expen
(ier a,ssim as snaR icl~as sobre o wn.iecto em g-eral, na nri
mAira di scussão. guardará para a segunda n que tem a dizer. 
Em ultima analyse. si lhe derem alguma liberdade para en
trar em con ·iderações sobre as emendas formuladas em re
lação a todos os capitulas, fallarú sobre aquellas qu e< lhe 
parecerem mais convenientes; no caso contrario, repete, 
guardará ao; suas observações para. a discu ssão em geral. 

O SR. PRESID&."!'I'E - O Regime1l.to determina que o pro
.i cdo t1enha .cJu.as discussões, sendo a 1", por capítulos e avo-
1.ação por arti gos, e a 2• discussão o votação englobadas, sal
vando-se as emendas, cuja votação será feita parcialmente. 

rO pensamento que dahi resulta é que os oradores elo 
Congresso, Que se occuparem üom a discussão da Constitui
ç[Io, occupem-so exclusi'Vamente com o assumpto em dis
•Cussão, afim de que o Congresso aproveite o tempo o melhor " 
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que fôr possivcl, discutindo éom toda a attcnção o assumptd 
'cons~i tucional, para. ql!e _possa votar-~e no mais breve prazo 
poss1ve1 esta Constitmçao, que o pa1z reclama neste mo-
mento. · 

O :r:iobre Senador pela Bahia._ se1gundo me pareceu, deseja 
~aber s1, toIT}ando a -palavra na discussão do titulo 1 º· do pro
.1 ec.to,._ poder-a aproveitar a opportunidade para expender sua 
opmrao sobre o ass_umpto de .que trata o proj ecto em geral, 
allegando que deseJa fallar uma vez só, si lhe fôr permittido 
fallar em glo·bo. 

A meu ver, o nobre Senador, como qualquer outro mem
bro elo Congres .~ o. e~tará de accõrdn com n Regimento, si, dis.:. 
cutindo o capitulo , fizer referencias a outros que forem con-

. nexos. Por minha part.e, não posso consid erar o discurso que 
fôr f'eitil nP.S!/'8 t.e>rmos contrario, desde que a discussão 
se.ia restricta á matcria constitucional e á critica do pro
.iecto. 

Si não ha quem se opponha a esta interpretação. não 
tenho duvida nenhuma em responder nestes termos ao nobre 
~enaclor que so d1riiri~1 ú Mesa (A?Jf!iado.~; nwito bem). pe
dindo apenas aos nobrns repre~entantes cio Congresso, ao ini
ciar-se es t,e importantissimo debate, aue prestem o seu muito 
valioso concurso, afim el e que a Constituição, cu.io debate 
vai sei· iniciado nesl:c momento. tenha uma discussão séria, 
eCtlma. na a!Lnra rlo assumpto (Muito bP.m); que os oradores 
inscre'Vam-sn e di~cutam com toda a liberdade, mas que cin
jam-se a:bsolul::imente :'í materia em discussão, á critica do 
proi r.cto, ú .iustificação rle suas emendas. etc.' afim de que 
a Naçã.o. qu e tem os ollvis sobre o Con~resso . pos~a ver que 
elle estú seriam ente preoccupado em dotar o paiz de uma 
Con&titn i c~o qnc faç.a honra á Republica Brar.ileira. (MuUo 
bem; muito bem.) 

O SR . ZAMA -- Ahi, estamos de accôdro. 
O Sn. SAMPAr.o FERRAZ - Peço a palavra pela ordem. 

O Sn. iPHBSIDE"TE - 'Tem a palavra pela ordem o Senhor 
Deputa rlo . 

O Sr. Sampaio Ferraz - Sr. Presidente do Cringresso 
Nacional! Illustres membros do mesmo Congresso! Tendo 
acabado ele prestar o meu compromisso de honra de defen
der mais elo que a Constituição, qu e vamos discutir e accei 
tar, de defender mais do que tudo isto, de defender a Repu-
111 ica. neço permisl'ão. ainda q11 e o possais extranhail', para 
faz er-vos uma confissão solernnt: e ao mesmo tempo pa-
triotica. . 

ParLc deste Congresso. ou todo elle talvez, sabe ou tem 
razifo ;para saber que, ao tomar pela pri;rr1cira. vez a P.alav5a 
1wsla Casa. eu. um fanatico ela Reipubllca, tmha obngaçao 
de cumprir. clt: realizar aquillo que era um compro
mi sso ela minha conscienr.ia, aqui.llo aue cu reputava um 
compromisso ela propria Republica. (M1fíto bem). Por~ém, 
Rrs., a Republica está acima de. tudo , a ~1berda?e está acima 
de tudo e eu resneito a Republica, respeito a liberdade, por
tanto rr.{e calo. (Muito bem; muito bcin.) 

10 SR. EsPIRITO SANTO - Como todos nós ; todos res
peitam a Republica. (Apoiadas.) 
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. O ;SR . . PRESIDElNTE - Tem a palavra sob11e o projecto da 
'Constituição o Sr . senador Amaro '0avalcanti. 

'ºSR. AUGUSTO DE FREI'l'AS - P eço a palavra pela ordem . 

O .Srt. PRESIDEN'l'E - Tem a palavra pela ordem o 
&r . Deputado. 

O Sr· Augusto de F,reitas diz Que, t enclo de ser s ubmet--c 
tido- neste momento á discussão o capitulo -1 º elo projecLo üe 
Constit-uição, decretada pelo Governo Provisorio, lhe parece 
de urgente neccss icl acle suj eitar á deliberação do CongTess{l 
um requerimento de adiamento da discussão dos arts . 6º, 7"' 
e 8º, do capitulo 1 º, r eferentes á discriminação e distribni oão 
{]as rendas .elos estados e ela União . 

1GonhGce o Sr _ l)rcsiclente perfeitamente a gTavidaclr• e 
a imporLanc ia deste ponto el e .questões constitucionaes, em 
torno elo qual vão ·girar as attribuições adm inistrativas com
preh endiclas na mesma Constitu ição, ponto que póde ser con
&irlcrn.'ci,) n nó v ital elo nofôso pacto constitucional. 

O orador ve .que em t orno desses artigos accumula- sr 
nm som numero de - emendas, QUer cpartidas· do seio dos 21 
1·epresenLantes \do:> clivoT'sos ·estado\ quet parti-d as de cli
Ycrsos membros do Congresso, que não fizeram parle da 
rnesma Comm issão. 

Vô a C0mmissão encarregada. ele dar o seu parecer 
sobre o ·proj ecto de Constituição apresentar emenda n n 
.·ent idn de serem tlesfalcados das rondas na 1'.Jnião 10 o/o para 
a remela elos esLaclos; vê ao lado el es La outras emendas apre
senta elas por membros· do - Congresso, suppriminclo o direitJ 
{lo.· -estados ~ -r i bntarem' sohr e irnq_;orta·çfLO iaddiciona!ln'liente, 
nor considerarem csla merl ida como que feri ndo o reg'íme11 
f'inancr,iro mai s corroei.o, ma is clcrnocratico, que é o da un;
rincl r. ela tar j fa. Quando vô-sc em rorla de todas ossas •emcnJ-
rlas, não enconlra, j ú da part2 chl, Commi ssão, que elabornn n 
seu parecer, .iá da parte de alguns dos membros do Con
~rcs>: o, qm_• su.iei laram (t rlelibcr-ação do mesmo as suas emrn
.c;~rs. nfío encontra rmm pa l ~wra, sequ er, que jusLifiqu e qual 
qn er das alludiclas emendas. 

Quo mrml)ro rln Comrni.ss:"ío rpócle neste momento rJi zer 
qnal a renda i los diff.rrentcs es-Lados para qne _os i'epresen
Lantes parciaes destes cliHcrentes estados nossam conhecer 
s i a renda de cada um clell es é' sufficiente, de accordo côm n. 
s'lla organiza.cão aclministrativa, judiciaria e politica? Qu e 
·membro da Gommissão póclc cliz el' qua l o vnlo:r da importação 
em cada Estado, para 'CJUe se conheoa si esse valor é suffi.
ci.ente para a viela intima dos :respectivos estados ? 

Como adoptar-se essa ·emenda, sem qu e se tenha uma 
lmsc para firmar -se um juizo seguro? 

E ' ne. sas concli·ções que snj eitará. á consideração elo CoT.l
gN·sso o requerimento qu o lô . 

Sabe perfeitamente que o cumprim ento exacto dessa. 
medida , que snjeiLa á. illustrada apreciação elo Cong·r esso, 1í 
um impo~s i vr l ahsnhd.o rlranle cln rst.aclo elo completa con
·f'u sã.o om qun dei.xnn a Monarchia. as finanças (]e ·Le paiz. 

Sabe qt1 c•. rlesclc muito icrnpo. lrn grande lucfa nos es
tados irnporLaclorcs sobro a consLitucionaJ.i.dacle e inconsti
f uc inna l idaclr> dos irnpnslns clr imnnrfar:.ã.n, r qnr , nara salva:r 
PSS :1 !-!, l'f1 ll1lr> rli rf.ir11Jdarlr, OS cs lnclns lôm cm grn.nde IlUll1üi'O 
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lançad_o mão dos ÍJ1'.POStos de consumo; enLreLanto, hoje, qu(} 
se. '_'lll decretaT -~ irnpüsl•o dr, impot·tação, corno attr.i lmição 
])l'l\' al1v~ . ela Uniao, _!; L .~ G qmzcsse obedecer ás leis de uma 
boa pohtica, ter-se- ia de annul!ar esses impostos de con~ 
sumo . • · . 
. _Mas, s i é impos,.iv-el absolutamente, deanLe dessa con
iusao da·s rensias -do })aiz, •quer em relação á União, 
CIL1cr em relaçao aos estados, .conhooor- se e descrimi
nar-se essas r endas, o orador póde, todavia. af:f:'irmar 
q_u e exis Lem no 'l'hesouro Federal trabalhos :f.eitÓs· por di3-
tmcLo:'i r~presenLantes daquella repartição; por exemplo, uma 
t.:o:npi.laçao gcrnl das rendas dos -cliffercnLes es tados, cl eantc da 
qual ·os filhos dell es, C[Lle conhecem a ·producção e o resul
ta.do dos irnp.ostos, 1plodiel'iarn ·cli.sc1·irninar o qL1e é result<lldo 
da exportação ou importação, e o que 6 relativamente in
te-rno . 

UM Srt . llEPtrnSEN'l'Ai'l'l'E - De quem é esse trabalho ? 

O Sa. AuGUS'l'O m: FHE!'l'AS sabe que existe um trabalho 
elo Barão ele Paranapiaca!ha sobre· as rnndas de cada uma das 
antigas provincias, e sabe mais, por informação .que obteve 
de um cligno nrnrnb.L"O duste Congrnsso, que ·o nobre Ministro 
ela Fazenda requisitou elo governador do Piauhy informação 
cxacta sobre as rendas daquelle Estado. 

E ' de crer que o Sr . Presidente, .que fo i um dos collabo
raclores do projecto ele ConstiLuição, tome parte neste debate 
para demonstrar ao' Congresso qcte o impos·to de importação 
póde sofí'rer modificações . 

Deseja saber si os estados podem viver sen1 essa renda . 
Entretanto, deve declarar qu e o requer im.ento que acaba 

de ap1:usenta1., 1:eferinclo-se só aos arts . ()º, 7º e tl" do ca·
pitu1o 1 º, não prejudica absolut amente a discusão flos .outr.os 
artif;"os . 

Vem ú Mesa e é lido o seguinte 

Reqite1'Ünenlo 

Requ eiro o adiamento da discl~ssão dos_ arts. 6º, . 7º e 8º, 
e que sülicite-- sc do Govern·o, por mtern~c.dw do :VInus_Lro da 
Fazenda, informaçr~o sobr e a renda desc~'m1mada dos diversos 
es tados, de accô-rdo com os trabalhos ex1sl:;entes no Thesouro .. 
- Auyusto de PTeitas. 

O Sn.. .To s1~ l\LrnIANNO (1Jela orde·m ), participando da8 
mesmas duvidas do nobre Deputado qu e acaba de f'a llar, vom
'.[J1·ehende11c1e as mesmas clifficuld.a:cles q~1e ha em re,solve1: 
riu rprompto uma questão qu·e rn8pClLVI mmto ele· perto a vida 
Jos outro.s ·esta-dos ; parcicB ao orador, por ouLro lado, oomprc-· 
he11d endo hem que o estudo cleRsa ques~ão podia tr azer de
mora á discussão elo pi-oj ec to constiLuc1onal, corno a outros 
;J JusLr c. col lcgas que apresentaram emenda a10 pr?Jecto cons
tituci-0nal, qu e o. artig;os que tratam da. matena _re~e1rente 
a impostos, :i discrimi1naciio das r endas, dE!Vem_·constitmr pro
jecto separa.do, votando o Congresso qonstitumte, em sepaf
raclo corno acto ad'dicional, :D&sa materrn. 

'.Parece ao orador que esta emenda fica prejudicada pelo, 
requerimento elo nobre Deputado pela Bahia; por isso entende 
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dever dq,r estas explicaçêío,s, parec(mdo-U!e ·iier preferivel o 
Cong.;resso entregar-se. e;x;clusivçi.men.te. ao eEJtuc;lo da Oonstitui
·ção, pondo de parte çi,crµella questão, que iria O.e.morar o pro
cesso ele e'3tudo do proJeçto, que, embora; deva ser Cl'onscien
cioso, eleve ser ra;pido, como e;'iligem as anormaes circumstan
cias do paiz. 

UMA vo:i; ~Para yotar quando, os artigos em que13tão ? 

10 SH. JosÉ MARIANNIO responde que acto contín.uo. 

o Con~·rcisso, após a ariprovação da Cons-tituição, sem se 
separar, resolverá q, materia. a que alludiu. 

J?oi esta a ·emenda que teve a homa de apresentar. 
O Sn. P RE'lIDENTE diz que a Mesa nfio pó de resolver por 

si sobre· r&querimentos de ·adia.menta ·~ que vai coniiultar o 
Congresso. , 

10 SR. JosÉ .M11,RIAL'<O pede que seja recebida a sua emenda 
como requerimento. ' 

O Sr. Ubaldino do Al)ia,ral (pelo, or4ern) diz que pre
cisa ·dar uma explicação, em nome da Gomm~ssão, aos illus
tres representantes 1que acabam de externar suas opiniõ~$, 
para qüe não fique parecendo crue a Commissão dos 2.1 foi 
negligente. -

Quer lambem que se saiba qµe [\ Oommüisão discutiu 
long1ament-e esta mat.e·r ia, de renda d0is csta·do·s . 

Assim, a Oommissãó, manifestando desejos d~ ouvi:!:· o il
lu,;fre l\ilni:st110 da Fazencla, -0onvidou-o a c•Q mparece;r a,o edi
ficio em que a Oommissão celebnwa as suas se::1sões. Acon
teceu, e os jornaes deram ·noticia, achar- se 1S. E4. grave
;monte enfermo. 

Não pod(!ndo comparecer, mandou o seu official de ga
binete transmittir a resposta de que, .por alguns dias, se 
achava impossibilitado de sahir á rua. 

Mais tarde, a requerin:1ent1> do nosso collega, digno re
prC';sentantc de Pernambuco, pedimos novamente ao Sr. Mi.
nistro da Fazenda as mesmas informações que o digno re
presentante da Bahia acaba de pedir. 

Afim de torrn~r brevos os tPaba!nos, a Cornmissão, acrc
dilando qtJe o forneciwento de dados esUitisticos da importancüt 
elos que se tratam, Eieria. demorado, dependendo mesmo de 
excavacões, 1)oc\emos a.ssim diior· no 'rhesoQro, não podrwam 
~er presentes â Commissão estes da.dos; mat; acredita que o 
pedido da Commissão será em breve attendido e o Congresso 
tPrá occasião de examinar os dados estatisticQS que f{l.zem 
ohjoçto do requerimento elo nobre representante ela. Bahirt. .. 
(Apoia,clas-.) 

O Sr. Ramiro '.l3arcEillos (pela ordem) çliz cíqo forarn 
apresentçidos· á 1\1 esa dois reqnerimentos. Um, 1:ie·ç1inçlq adia
mentg da disçussão dos fl:rts. · 6°, 7º e 8°, do projecto ele Çou
s1 ituição, e ao .mesmo te.mPo roquerendQ que se pediiose infm'
mação ao Governo sobre as rençia,s elos eQ.tac:,los; outro, a quo 
.se refere o ultimo representante que fa.ll01i, tendente a des
membrar a :mnte que trata das renctas para tratar-se ctel!a 
depois, em a;cto addicioi1al á mesrpa Co·n.sfüuição. 

Acha qqç,i, nem lJm, nem. outr.o c;los r('lquôrimerrlof.l apre
sentados diíi!:lm mo,is c\Q que o s~gJJ~J)te; é qqe se quer des ... 
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vi ar, contornar a part'3 justamente difficil, do principal. (Não 
apoiqdos . ) . 

No Br~z.il, actualrnente, depois da revolução de 15 de no~ 
v~m])ro, nao ha nenhuma Oonstituioão politica na téla da 
d1scus·são. Esta,mo.s aqui, e a unica cousa grave a tratar- se ó 
a descentralizaoão (Apoiados), e esta consiste em materia 
economica, financeira. (Avoiaclos.) 

· Portanto, abandonar isto para fazer um acto addicional é 
sacrificar o princi;p,al pelo .accessorio (Avoiados) ; -seria jus
tamente. transformar a·quillo qu.c é ma.i1s diffici l aquillo de que 
.o Congresso não póde deixar de tomar ímmediatamente co
nhecimento., 0111 um adminiculo, em uni aocessorio, aquillo 
qu -c d<0ve constrlu1r .o oorpo da nossa Gonstfüüoãio federa.tiva. 

Decla1:a que vota contra este requerimento, porque elle 
apenas adia para uma época proxima a.quillo que se deve 
.tratar desde já. · · · · 

o si{. JOSÉ lVlARIANN!O - Sem dados? 
o SR. RAMIRO l3ARCELi,os - A ·discrimiuaoão de renoas 

não vem absoluta.mente aproveiLar (;Ousa alguma ç!ÇJJs infor -
. maçõ-es q\le nos possa dar ·O Governo, porque quwlqu er de nó"l 

sabe quaes são as riendas do Estado que representa (Apo'iados) : 
quanto ás rendas g·eraes, ahi estão os relatorios ele · todos os 
ultimos . goverrios, onde cada um póde apreciair e verifim1r o 
que produziu a Nação, economicament•o fallando, dentro do 
regímen monarchjco, com os· ipi.postos creados por aquelle 
mesmo regimep.. · (Avartes.) 

Os dados não faltam; ·o que nos falta é systema, que ri..iP.
.guem quer adoptar . Quando diz ninguem, refere-se a e!3sas 
;rnecHçlas isoladas q~1e têm sido apresentadas, porque é cer lo 
que a deputaoão rio-grandense teve a honra de submetter (1 
Commissão, no systema que fo i rejeila:clo por um voto, que 
tnve o assenso de grande parte dns membrm2 dessa Commissão, 
·que r epresentava o Congresso . Ou se ado·pta um systema1 ou 
er.tão se deixarão na Oonstitui1t;ão motivos para luctas futura~. 
Nossas lUJctas não vão sei' luctas politicas, mas simplesmente 
luclaf;l de ordem ec-onomica, porque ninguem mais acredit(l. na 
rc8tauraoão, e dentro do regimen republicano federativo, a 
questão que ha ele prevalecer será a questão economica. 
(Muitos apoiados.) Devemos enfrental-a francamente, e nii'J 
ladeai-a com medidas accessorias, que nada hão de produzir, 
porque os estado·s precisam de desenvolvimento, precisam d ) 
autonomia, (Apoiados .) 

Isto não é uma questão de Republica, é uma questão la
tente na opiniito publi,ca desde os tempos da MonarcI?-ia. 
(Apqiados) . O Sr: Pre~idente é t estemu.nha de que os ant1~os 
partlclQ!S rnonarclncos .1a pugnavam affo1tamente .'Pela Federa
ção; pôr tanto, si esta. já era uma _questão cap1tal naquelles 
tempos, deve ter mm to maior grav1.dade. na actua!Jdade,_ pôr
que a Republica se formou pa,ra Gonqmstar a .F·e_d ~raç8:..º· E. 
si assim é ou as medidas cons1gnatlas na Oonstitmçao hao ele 
ter o caracter federativo, ou então a C?nstituição. não du
rará um aimo sem refonnas nesse sentido. (M.uito bem.: 
'tipoiados . ) . 

Qom estes requ erimentos ad ia-se o _estu;.c1o de 1;1 lll:1 _c11H,:s
tão que é a principal ; pa.ra resolvel-ít nao ~ao prec1s:,is infor
ma,ções: repete que se precisa de doµtrina e de syst!lma , . 
(Muito bem . ) 
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Não· cnLra 1'lor ora senão na discussão do rcqueriniento; 
CJL<ando i'Õf' Ot;cas ifw,. o orador e seus companheiros cumprirão 
o seu dever . Adcluz iu estas considerações simpl esmente para 
derno11sLra1; .que. a appr.ovação desLes requerirnenLos não tem 
'senão a virtude el e adiar por· a lgTm s dias uma qu·es Lão que 
eleve ser resolvida clesde jú. (l!fo'ito be·rn; 11m'ito bem. ) 

O Sll. JOÃO PINHEIHO não acha nenh um inoonvenienLe 
cm que se a die a discu ssão sobre rnate ria ele impos Los, porqu:e, 
como ac·aba de di~e r u Sr. Ham iro Barccll'DS, esta quesLfw 1\ 
ela ma i.or imporLancia na acLualiclade . 

Comquanto ell e diga que é uma quesL:lo Je .Uu utt:i:na, cm 
todo o caso, é uma questão que ,::;ó póde ser rnsolv1cla wrn 
·pJeuo e.onhecirncnto dos factos, e si já foram pedidas as J11-
·i'o:rma9õcs e si ellas pod em esclarecer a ch scu ssuo, não vê 
r azão para não as e, perar. 

Ha dois requerimentos: um elo nobl.'·C Dep utado ;pul' Pe r" 
nainbu co. exi.gindo qu e se: 1rate a ma.Leria. como adcl.icio11 al, 
o que. não acha convcnicnfo; r, ·outro, pretextando :i necess i
dade de se obterem infornrn(;ões, af in1 de jul0 ·ar a q1 1csLão cu1u 
J) IC.110 conhecimento dr} cau sa. 
· Nunca escl'arecime·nf:o1s ·podem fa11:c.r· mal 1algurn, v r·i1t- · 
cipalni.entc cm uma questã.o wncrela, em uma quesLão de 
f'o,cto, em questão ele irnposLos, cm qc:e se preci sa sabe r a 
r enda íle cada Estado, a s ua despesa, as r endas da União, 
{] uacs ois seus s'erviço~, etc., 
. Além dMta razão watica, ha mna. J'azão poliLica - a 

qu es Lãu cios imp(lsLoR. O orador •es fev·e na Commissão e póclc 
asseverar qu e es la é mna ·qucs Lão que ha de apaixo11ar: ú 
Gongresso . 

Si assim é, por que não se hão <lc resolver em primeiro 
l11 g1a 1· as qu estões q1 1e se podem cl1amar s irnpl l~s, cm relação 
ús que são rnai:· complicad'as'! 

O fin. ;run.J DI~ G1s'1'!T.Hos - Todas as qu es tões da Con
stituição são i01portantes. 

O Sn. ,JoÃo P1 x1rnmo - Mrns, .que r~laç.ão ele depcncle1wia 
lia, por J )~ernplo, entre a org'anização do Poder E~ecuti1r.o e a 
questão cl() impo.stos, entre as ou tras qu estões e a questão 
:l'imu1 ceira '! Nã.o ha absoluta dependencia . 

!.P1or isso. não acccitanclo que se 1.raLe da. quesU\o como 
addicioual, apenas acha qu e se deve esperar pelo11 esclareei
nien to.s pedidos, para, ·depois de votada a materia mais 
.'dmple . . tratar-se desta qu estão com perfeito conbeci111:3nLo 
de causa. . A esse tempo já .os esclarecimentos terão v.indo, 
ou então não existem. Ma: não é absolutamente .i u.s to que 
q11em q·11 er deliberar com inteiro conhecimento de causa,. 
l'Ojcite as informações pedidas. Todo o juiz, para ser bern for
mado deve acce·itar to•da.s as fo11 bes de informar,.õcs, para qu t> 
vossa julgar com todo o esclarecimento po3sivel. 

Vota, pois, pelo primeiro requerirn'Cnto. (Diversus S·1·s . 
1'1J1J1'esentantes vecleiin a palam·a pela or·dern.) 

O SH. PtmsrnEwrio - Observa ú Casa qu e, em vci da or
dem, se cstú fazendo a desordem . (A.voiaclos . ) 

O Regimento manda ·Que os requerimentos' de adiamento 
r;oj::nn votados sem discu ssão ; entretanto. cm nome da ordem. 
c's ttí-.se violando essa. disposição, discU:tiri·do -se os r.cqueri..:. 
mcntos ele adiament os. Já fallaram tres oradores sol)re .os 
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rcqucrimeHtos; a· l\Ici>u acaba de ouvir ainda o pedido, f)c ~e i s 
ou mais membrrJs, que fallaram pe la ordem . Ora, a continuar 
a~l'im , teremos a sessão de hoje c0mpleLaimenLe fól'á da 
ordem. (Apoiados . ) 

A Mesa, pois, de accôrdo com o Regimento, deliberou 
i1ão conceder mais a palavra sobre est.e assumpto, porque ·en
tende que, em vez da ordem, se csL(~ fazen<lo a ·desordem. 
· (Apoiados. ) · 

Vão,, .por c0nsequencia, ser votados os rcquel'imentos. 
10' S11. AMrmrco LoBo - Peco a palavm pela oT"dern. 

O :SR . PRESIDElN'l'R - Não posso conceder a palavra. 
iO Sn. AMERICO LOBO - E ' para apresentar uma emenda. 
O SH. P1msrn1m'1'E - A .J\fosa jü. decidiu não conccdcr-

111ai.::: a palavra pela ordem sobre este assumpto. 
Vai ;ptroce{ler-se á vol.aç1ão. 
DeYo declarar que não posso accciLar a emenda <lo Sr. 

Dc:1}1 tlatlo J)O!' Pernambuco, i1orqua11to if;so importaria o Con 
gTe:;su alterar o projf~cto ·em discussão a.ates ele discutil-o 
e a elimina vão de artigos antes da discussão. 

U11I :811. R EPrtESEl\'J'AN'l'E - Então a crncw.la fica pre-_ 
judicada? 

O Su. P.RESIOEN'l'E - Fica prejudicacla agma, mas SQrá 
tomada em consideração em ·Occasião opportuna. 

\!ai · :P\rooeder-se á votação. 
Vem á llfosa o seg·uinte 

Reque1·irnento 

i'fo ca"o rlH w1w1Jr 0 adiamento propos Lo, que .seja sem 
prcj11.i~o cli1 pr.irncira discussão. 

Sala 1las se,ssõés. 1:.l de dewmbro de i8UO. - Moraes 
B w·i•os. . · 

i'.rueede- .3e (i vola0ão do requerimento do Sr. Augusto 
de :b'1·ciL<b, que é rej eitado, ficando prejudicado o do Sr. l\fo
rae:; Ha:rros. 

O :-<n. Pn1,:;IDEN't'1•; clec larn que se vai entrar na discu:;sãu 
dlJ proj ecl11 ele Cnnstitui1;ão. 

· 'l'rnn a palavra o Sr. Amaro Cava lcanti. 

O Sr. Amaro Cavalcantí - Rr. PrcsidPntn, é llluit o pussivc·l 
ri uc -1.1 11ou~o saber e a. pobreza de minhas palavras. nãn me ha
bilih ~m haslanlc para ex.prc&sar, com · 'elevar.ão, Lodo o meu 
rrn;;arn·~ nl<1 , lndas a,; ra'.zões p1:evondcra 1.1.Lcs lle minha cxin
cl uda. e<1n10 legislador constiLuiu.te. Asseg1nro, porém, ao Con 
;;r·essu ·qne Lenho plena consciencia füi grqudc somma de 
re~ponsabi.lidade que pesa sobre cada l!rn de nó? neste mo
mcn lo sokm.ne, talvez sem egual e umco, na. vida do povo 
brasileiro, n esse momento, em que, como i.nstancia suprimia, 
tmnos de {]iciclir da sorte da nossa e das gerações futuras e 
acerca da bôa ou má escolha cios dementos cstaveis com que 
devemo" consh·uir a obra indestructivel elo engrandecimento 

·naci onal; neste momento. senhores, . repito ainda, . em que 

31' 
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temeis · o dever de comprovar, pela evidencia dos resultados, 
·:á Kacão e ao extrangeiro, que a Republ10a, por nós outros 
fundada, veiu reparar os defeitos, corrigir os abusos, enche;.· 
as lacunas, .adoptar ou ap:erfeiçioar. os melh-0rament?S, de que 
ear.ecemos ,e que o imperio destru1do se mostrara m0apaz de 
realizar. · 

Não ba3ta · restituir á Nação o regimen da legalidade· só 
[lara isso, não precisavamos da grandiosa revolução. de .15. de 
novembro. E' mistér que a nova ordem de. cousas mstitmda, 
g:iela sua orientação patriotica -e pela connexão dos meios pra
tico.:;, justifique cabalmente a sua razão de ser, a s.ua excel-
lencia. · · 

Bem sei, Sr. Presidente, que .C!J.da um d'os . membros . deste 
:Congresso sabe medir com criteno qual a rmportancia da 
rnsponsabili.dade contrahida. 

Por minha parte, sem outra pretenção que nã.o ~ej_a ·a do 
melhor acerto, jámais recuarei deante das ex1gencias do 
dever. · 

E é', justamente, no cumprimento deste, que ousei tomar 
·a palavra e occupo, agora, a :vossa :sabia attencão. 

Venho dizer ao Congresso, á Nação, o que penso ácerca 
do projecto de Constituição, decretado pelo Governo Provi
sorio, não discutindo-o em todas as suas disposicões parti
culares, o .que seria por demais prolixo, .e talvez sem maior 
proveito, mas re0onsiderando-o nos pontos que me parecem 
de importancia capital. 

Preciso mesmo, como membro da Commissão Especial, ex
plicar a minha conducta no respectivo parecer, quer como 
voto <la maioria, · quer como simples opinião individual, ou 
voto vencido em mais de um caso. 

- Felizmente posso testificar ao Congresso, que no seio 
da Commi::são não h ouve outro pensamento, outro objectivo, 
que não fosse o de ·accordar e de resolver, com o melhor cri
terio, em vista das circumstancias reaes do paiz e da nova 
ordem de cousas estabelecida. · 

E, agOira, ainda 31crescentare-i: Por maior consideração que 
nos mereca o proJecto do Governo, é, todavia, nosso direito, 
direi mesmo nosso dever patr.iotico, sómente approvar delle 
quanto fôr de maior razão e de maior conveni8ncia para os 
desLinos da Nação. (Apoiados; muito bem.) 

Es3e nosso proceder, senhores, deve, aliás, tornar-se, no 
fund0, urna perfeita identidade com o intuito do proprio Go
verno; porque este, ao promulgar a Constituição referida 
necessariamente inspirou- se nos misteres do bem commum'. 
e noR meios de bem servir á Patria. 

Devemos con~iderar para sempNre acabada a época em que 
9s governos,_ che10s de presu!YJpçoes pes;;:oaes, possuidos da 
1dfia.~. e)..clu~1v~s, procuravam 1mpôl-as á Nação, com o apoio 
de S\)aS ma10rias pa~lamentares, muitas vezes em detrimento 
mamfesto do propr!p bem publico. (Apoiados.) 

Senhores, o. ~rojecto que se discute, todos .sabemos, não 
é · uma obra · or1gmal. Elaboração de politica experimental 
el~e nos apresent~ . o texto da Constituição Federal da Repu...'. 
bl!ça Norte-!i-rpencai:ia, completado com algumas disposições 
d!i~ const.1~~11voe~ smssa e argentina, e incidentemente mo
d1f1cado, a· J.mzo. dos s~us auctores, afim de ser accommodado 
ãs nossas c1rcumstancias ._ 
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Penso qi.ie, tratando-se de Federação, e de Federação n1 
Arnerica, não podiarnos, de faclo, seguir texto mais aucLorizado 
do que o dessa obra secular da sabedoria poliLica, que serviu 
de fundamento para a elaboração daquella grandeza universal, 
que se chama Estados Unidos da Norte America. 

Entretanto, importa muito atLender, muito r~flectir,. 
muito apr0priai', para que as disposições da Conslituicão 
da Republica Norte-Americana sejam, entre nós, capazes dos 
mesmos beneficios, dos mesmos resultados administralivo.3, 
que tanto têm prioduzido para os norte-americanos. 

Os pontos cardeaes de .:;ua fórma federativa são, sem 
duvida, acceitaveis como lição e doutrina; mas, daqui não 
podemos desde log.o concluir que todas as suas disposições 
particulares o sejam egllalmente. 

Umas podem ser inopportunas, out.ras inadequadas e, 
talvez, algumas manifestamente inconvenientes. · 

Bastará· não esquecer que as condições de ordem social, 
política e economica em que foi elaborada a Constituição 
norte-americana, ha um 3eculo, ernm inteiramente diversas 
<laquellas em que o Brazil ora se constiLue. 

E', poi9, plI'eferivel oomo li r;ão, ou mesmo como mod elo: 
nem por isso acceitarei, em tudo e para tudo, as dispoi::ções 
da Constituicão Americana. Nós temo.s condições tradicionaes 
de nossa vida politica anterior, temos habitas feitos, temos 
elementos historicos de nossa ed11cação e do caracter nacional, 
que só podem ser ordenados com proveito, na actual re
construccão politica, si o forem p rw rfüp:is ições peculiares·, 
guardadas as leis de meio e da possibi iidade pratica. 

Preciso deixar bem claro meu pemamento neste ponto, 
porque, no correr da discussão, ora tendo de invocar a Con

stituição Americana, oomo aucloridade e exemp1lo, ora tendo 
de combatei-a, em algumas de snas disposicões especiaes, não 
se queira averbar de contradictorio o meu procedimento 
diverso. ~ 

' Isto posto, entro em materia mais positiva. 
A primeira e a mais importante 11uestão, que se agitou 

no se io da Commissão, e tambem, poderia dizer, neste Con
gresso, porque ella já foi antecipada por alguns dos i!lustres 
r epresentantes que acabam de u sar dtl palavra pela ordem. 
foi a que$Uí.o r.api U1l , contida nos arts. 6º, 8º e 12, do projecto 
e que se refere á divisão das rendas. 

Questão magna e antiga é, sem duvida, esta. 
Com cffeito, senhores. antes m r.smo do act,o addicional 

ter incumbido ás provincias de l egislarem sobre as proprias 
finanças, já a questã.o da divi são das r endas havia pre
occupado seriamente a atto11ção dos gnvernns: e, desdfl então, 
no decurso de mais de 50 annos, sobram docum()ntos officiaes 
de -0rdem pnl itica e ad ministraliva, para convencer da dif
ficuldade havida em achar uma solução satisfactoria, que 
sem desorganizar os serviços ou enLorpecer a acção do Go
verno Geral, deixasse ás provincias elementos l1astantes para 
desenvolvimento progressivo da proprin vitalidade. 

Decorreu, porém, todo ease periodo, findou por fim o 
Imperio, e a questão subsiste na mesma deante dos nossos 
.olhos. 

Agora, constituidas as províncias em outros ta!ltos es·
tados, si nos fosse licito, n esta materia, seguir ou attender 
56mente aos principias, fazendo abstracção inteira do facto 
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qn u se illlJ. õc inevi Lavei, o meio, vcL·dadei l' am~nLe eorrecto, 
:;cr·ia, aprornitanci-o o 1.msu,j u clu~la reum1sL1:ucç.ao lia ~'at1·n. 
procecl r-:e a u ma nova divisilo do paiz, como patnmomo 
rurnm11rn mtei.un al , que o ó, di strilminclo- se a cac~a um ·dos e:;·
taclos porçi'í.o cg·ual ou uq1LivalenLe, quant~ possivel de ~erT1-
tol'io, de popn lar,fw o mai:; ol en:enL~s ~le nqueza, que existem 
por t odo esle ,-as to cont m enle brazileiro. _ _ 

Is Lo s ri a n rnai s .i u s Lo, conforme a raza-o; mas,_ i;ao me 
parece ·den tro ela pussibil i clacle actual de nossas conchço.es . . 
· K pois, na impossihilidade material de chegar a uma. d1-

,·i:;ã.o, 1 iío cgual quanto l1 üSS i,·d. dos elementos eeonom100-: 
cxis te nLes, q11e garanLi ssem a s~1bs i :>Lencia e o processo. de 
cada Es barlo o que curnpru fazer, é, ao me1~os, mp.a partilha 
razoavel das fontrs ela renda publica, até aqm consideradas de 
r ecoita gel'al: pal'lillrn qu e, nilu de::oaLLendeu;do. a_~s serv1c~ s, 
110111 -clescnnh ,eon lo ns enc:u·gos, r1ue f icam a Umao, habilite 
ogu<:1lmcnto os cstadns que ora se organizam, a ii1anter-se de 
c: rn mnil n ~onrligno an s sen;; i mporlantes .fins. 

Bem ou mal , foi este o iutuiLo que teve o Governo com 
a clivisão de rendas que se contém nos art.s. 6º, 8º e 12 do pro
.ieclo . 

VoLei. na Cornnú s3ão. com a sua maioria, pela divisão 
a,;;;Ún fcÜa, hern corno JÍelas emendas qne a este respeito 
Ye11.n· ntm e con slam elo parecer. 

E rlir<·i em breves pal:;vras, as razões por que o fiz. 
A;; ma.tcl'ias, r.ousignachs no art. 13º como fontes de renda 

pHl·a 9s seniços da. Unifí.o, são, corno sabemos, daquellas que 
por sua natllrm:a devem .ser, de pref'erencia, reguladaa por 
leis federaes; e, neste ponto, as disposições do projecto 
consLi Lucional se acham em accôrclo com as outras confe
derações, taes como, as das republioas norte-americana, sui-ssa, 
arg;ouLina e, mesmo. a do Imperio Allernão, convindo talvez 
act: 1·csr:enla1· q11e. além das fontes cons ignadas no art. 6° 
uitado. as constituições das alludiclas r epubli-c•a.s mencionam 
mais cn1tra s. 115.0 resc1:vaclas ent.re nós para d Governo F ederal . 

. nm ~10s s o caso. é ced ,o e deve sel-o, que as ·fontes de 
r cnrla Cio art. Gº .são. por assim dizer, aquella.s de que pro
vr•m a Quas1 totalJ lacle cla recerLa g•eral elo pa.iz como é fac il ''º ver elas poucas cifras, que. ora .submetto á .c~nsicleração do 
Co ng-1·esso . 

A renda da importacão, no anno de 1889, attingiu a 
:_·umnrn dü 8'91.5ií 5 : /d 0*369, o a elo imposto elo sello, réis 
5. Hl1 : 562$5319. 
. _ .Juntemos a e~t?-s, n_1ais. o rendimento dos bens e serviço3 
111cl 11 s triaes (cloim:nio flsca/.) , nos quaes . como sabemos. · in-
1·l~1 cm-se Q Correio e o Telegrapho, na ·somma total de · réis 
JG.07G :33 'dfi31iô, e .tei ·emos uma receita orrl i11acia J e réis 
11.J . 813 : 310$254' 
. , Mas. a este con1puto accrescente-sc a importancia de 
·•. ~69 .:?~i0$9f~º d~o .~mposto de indu_?trias e pro.fissões, ~le que 
n _Go v>CI no .ua U mao, por c·eTto, na:o estará chsposto a abrir 
rnao. 

UM Sn. REPRESEN'l'AN'l'J] - Mas isso não está mencionado. 

.. O iS_n . AM.\RO CAVA.LCAN'rr - Mas o 'e'1n na I · ] -
J 1 1 ,, eg1s acao 
· isca vigeUGe, e poderá conserval-o em :vista da faculd,ade 
curnulativa do art. 12.. ' ,, .... . 
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Mais outros impostos de menor impor Lancia, tacs com n 
vencimentos e tran;;porles, etc., que perfazem 1.266 : 189$920, 
todos os quaes, r eunidos aos 1'11 .i80i0' :00-0 $ j(L m encionado.:;, 
as.seguram para a União uma receita de 116.000:000$ . Pn
demos ampliar e arredondar. a eif'ra, dizendo: - cerca ele 
1'1.8 . ººº :1000 $000 . 

UM SR. REPHESEN'l'ANTE - Dará ·para do is terços ela 
despeza. 

O SR. AMAHO CAVALCAN'rI ~ Estes dados são, com o se 
vê, tirados da arrecadação elo anno proximo findo de 1889 . 

]];' { iO suppôr, senão ·ele ::if.firmar, qnc: o movimen Lo a~
cen clonte d e nossas industria.· e -elo nosso commercio propor-
1:ionarú maior arrecadação; e a cifra conlrncida dos mes n11)~ 
renclilnentos, no seme.3tre passado, j{t é 1)111 bom argumento 
n, es te res1)eito . 

Com effeito. o pr imeiro semes tre ele 1890 consigna comn 
ronda de inworktção e -despacho mai>il.i mo 33. 577: 4,81$1000. 
Calculando- se as outras rendas, m esmo pelo ann o anterior, 
e rlaclo q ur; o scgunclo sr rnes trc p1·or1uza. t·enclimcnto cgmtl f:l fl 
primC'il'o, t eremos: do impo r taeão , 1.07 .15It : 96:2$:1.00; a pro
veniente do dominio fiscaJ Hi.101/' 6 :3::l7$3!tG. o nroclucto eh 
scÚo , (calcu lo) 5 . 600 : 00ü$ ;' do imposto de , indusirias e pro
Ji ssões, IL. 80;0 :OOO'E (augrncnLo cal rm lado); e de outros irn
posl'.o.s', .acima indicados ·e até aqui pertencente.:; á receita 
g·eral, :L.266: 000$; o-u, tudo somrn ado, - rnna receita orclinarh 
ele 134. 897 :'48,81$'5'66. 

Aqui tend0s, füs ., elo Congresso, quanVo posso infor
mar-vos com r elação ú importancia ela renda Que o GoYerno 
da União se reservara no projecto da Constituição. Serão 
rlc 'l 3tl.i000 :•000$ a 138.10·0'01 :000$ na melhor hypothese. 

~gora, importa confessar, é este, apenas, um termo da 
q11ost5.o, e para sua solução seria mister consid·arar. e com
parar amh.os o3 termos clella. 

Procurei saber ele nessoa competente no Thesouro F e
rleral ;·mas, ap0sar ele toda a m inh a soiicil11r!f'. não putdc cl H' ~'ª '' 
a conhecer, com exactidão', qual é a despesa ordinaria 
aclnal, q1rn fi earú a r,a~.'!!O elo Governo r! a l ~ nii'í10 . 

UM :Sr.. REPRESENTANTE - De moela que não pócle 
conelu ir. 

O SR . . :\ :vL\Ro C.\VALr:AN'"J 'T- ConclLlirei. cm todo o c;as<1, 
como V. Ex. vai ver . 

Si é crrl:io que não posso dir.er qual a somma total exacta: 
àa -despesa ordinaria ela Uniiío . porter ei, todavia. apresentar 
sobre a m esma um aalcnlo razoaYel. aliús fundado, cru antn 
j)Ossivel, nos propr ios clarlos offieiaes r,onhecidos . 

O SR. SERZEDELW - Es5cs dados officiaes foram forne
ci elos á Commissão? 

O .Sn . .J\ j\'IARo C.\V.1LC.1.:\"l'I - .For am tirncloB destes clo
C' 11 mentas elo 'Pltazouro. (llf. ast1'ando-os . ) 

A despesa geral orclinaria, qne foi orçada para o anno 
de 18910, fôra de 151 . OOtO' :000$000 . E3te orcainentao não era 
rx,a.~-ge1,a.clo . porque a rln ::mnn n11l1 'f' i·o r t iÍ.llia si il n ri<' ·1·ri~ 
1;53 . 00'0 : 0010$000 . Vejamos, ag:ora., mües do mais, que encarg'Os 
:toram annullados claquella clesp rsa rorn a -nova ordem do 
r:onsa~ creacla pala revoluçfío. 
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Temos a deduzir; despesas · com a :;.!ta admin:stracã.o, 
incluindD a familia Imperial, Conselho de Estado, e pres1-
dencias de províncias: mil e quatrocentos contos d.e réis. 

Serviços que devem passar para a m11n 1c1pal1dade, con
stanties da3 verbas ns. 10, i1, 13 e 23 do Ministerio da Agri
.culf.ura, tacs são: Passeio Publico, Praça da Acciamaçáu, 
illuminção publica, ·exgotLos da cidade; e a verba n. 47 do 
l\1iniaterio do Interior, para limpeza da Ca,p1ital: ao tJodo, treil 
mil e setecentos contos de réis; justiças da f" instancia, que, 
cm qualquer hypothese da _organização judiciaria, .ha de ficar 
n, cargo dos eslados, tres mil e t,anLos cnntos de réis. 

O total de todas estas verbas deduzirlas (em cifras re
dondas) dá, apenas, uma somma de oito mil tresentos e tantos 
contos de réis. 

Ora, calculando que a despesa ordi~aria a,ctual fos?e 
egualm ente de cento e cincoenta e urn mil cont.ofl de réis, 
corno fôra orçada para o corrente anno, deduzidos della os oito 
mil e tantos contos ·de réis acima ditos, restaria para a União 
uma despe.0 a certa d.e cento e quarenta e tres mil contos de 
réi s, na qual, confrontada cnm a r enda calcularla de 136 ou 
i38 mil contos, já importaria em um grande deficit. 

Ainda não é tudo: sobre a despeza ordina1·ia, actnaL 
mesmo sem dados positivos, sobram factos que denundam 
a sua elevação, assás superior, taes, por exemplo: 

O augmento do Ex·e'!'cito e da Marinha e a elevação de 
soldos; a crcação do Regimento Policlal; a creação de novas 
repartições ; o auP"lmento de ordenado de quasi todos os fnnc
cionarios publicos; as aposentadorias e pensões concedidas 
ao:; militare9; o novo ministcri.o crr.Drlo: e. além rle 1.11rlo. as 
concessões de garantias de juros, subvençõ 0 s e outros favores, 
que, embora ainda não pezem .iá na sua totalidade, irão gravar 
pouco a pouco o Thesouro Federal em muitos mil contos de 
réis, annualmente. 

Do exposto, vê o Congresso qne a falf.a de dados completoa 
e exactos não impossibilita de julgar que as fontes de renda 
reservadas no 8rt.. 6-0

• - ainda supnondn-se que tirl'l-~e ·dellas 
o maior proveito, - não .seriam bastantes para solver todos 
os ·encargos do Governo da União. 

o SR. Jo:\.o PINHE!!\O E OUTROS - Apoiado. 
A necessidade de sujritarmo-nos ás duras condições de 

semelha.nte facto1 fez-me, até certo ponto, suppor dispensavei.s 
outra.s informaçoes para o que tenhamos de decidir ... 

UM Sn. REPRESENTANTE ,...- Como? V. Ex. dispensa as 
informações? · 

O SF_t. AMARO CAVALCANTT - Sim. Porque ha uma cousa 
neste p·a1z. que é a menos dispensavel actualmente - é a sua 
Constituiçifo. (Muito bem.) 

Pen!';o, s~nhnres do Co·ngresso, que nesta questão. como 
er:i outra·s, nao basta qnercr quanto se indica de melhor é 
mJSter ter meios e condições íle realizai-o. (Apniados.) ' 

Ha talvez alguem que . ignore que as verbas do orça
mento do corr?nte anno, rel~hvas á deflpesa com serviços, qua 
se dPvem. con~ulerar como divida publica por si sós excedem 
de 60 mil contos. ' ' 

Para '.'erifical-o, bastará fazer o computo da;; verbas 
orçamentarias ns. 1 a 5, e, mais as de ns. 7, 8, 23 a 29 e 3.2 
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do Ministerio da· Fazenda, e as de ns. 14, 27 e 31 do. Mini.steriO. 
d3: Agri·cultum. todas as quaes representam des'Peza certa, com 
mrsteres que constituem verdadeira divida para o Thesouro 
Publico. 

Em tod.as as grandes reformas, quaesquer que sejam, 
e muito mais nesta, que é uma reorganização politi3a, si de 
um lado 'mporta sujeitar os factos aos principias, do outro 
sobrevem a imperiosa obrigação de curvarmo-nos ás leis da 
possibilid.ade pratica. E' asaim que eu encaro a divi5ão das 
rendas ·feita 'no proJecto de Constiluição, a ·que dei o meu 
voto nesta parte. · · 

. Nã.o encaro-a, como o melhor systema que devessemos 
llvremente adoP'tar, sobretudo sabendo que a razão finan
ce'ira será para os estados a força preponderante de auto
nomia real para os mesmos. Sei pela experiencia, como filho; 
que sou, de um Estado que sempre subsist iu, por assim dizer, 
;mffocado em suas aspirações, pela falta de meios. 

Não ponho duvida em votar por qualquer plano ou ex-
pedi ent.e que appareça: melhor... . 

Direi como Jefferson: «A renda do Estado é o proprio 
Estad·o». Mas, tudo isso, não obstante, o facto subsiste •J 
mesmo. com as suas consequencias inevitaveis. Poderemos 
obrar livramente, quanto á fórma da reorgianizacão polit.ica: 
que vamos dar ao paiz; quanto, porém, aos seus elementos 
financeiros, aos seus encargos con trahidos, . temos que obe
decer ao imoerio das circnmstancias. 

E' preciso que um dos estados ceda á União os re
cnrs.os e os meios indi snensaveis para satisfazer as grandes 
de·'1nezas a crue ella esf.á ohrif(ada. muito ernboT'a ahrumas 
dessas provenham de. aicto1s dos governos praticados sem a 
devida attencão para com a ecor:omia dos dinheiros pnblicos. 

E . . si para tant.o não bast.am as rendas. a esperar, dos 
nrts. 6° e 12. se.iam as difficnldar:les solvidas, no momento, 
pplns meios rlo credito. resalvanrlo-nm; muito embora o di
reito de, quanto ao futuro. não adrnittir despe:r,a ou encarzr, 
al:zum ordinario sobre o Thrsouro Federal, desde que passe 
al ém elas forças orçament.arias ela sna 1rcceita; por minha 
parte saberei cumprir. em f Pmno. o me11 rlever; mas, agora, 
seria' inconveniente crenr clifficuldades nes·se sentido. 

UM SR. HEPRESENTANTE - Mas esse expediente não re
solve a questão. 

. O SR. AW.'.RO CAvALCANTI - Te-rilos sorvi1}os in.dispen- -
saveis, ·qne não nodemos desorg-Ç1.nizar: temos o cr_ed1to pu
blico. o oagamenl'o rla divida nacional. a11e não mcumbem 
aos estados, mas continuam a cargo da União. 

UM Sn. DEPUTADO - V. Ex. comm eLte o erro de desco-· 
nhecer ·a sobo·rn.nia dos estados ela União. 

101 SR. A MARO CAVALCANTI - Não; não accoito a theoria · 
do '.nobre Dep:u:t,a;do: em uma F edeDar,ão nã.o ha e·sta.dos snhe
r anos, estes té\m a· rxorc.em a autónomia rl e poderes, que ].h es 
são reservadris nos limites da Constituição; o soberano unico 
é o povo. a Nacão. (Apoia.dos. ) , . · . . ~ 

Cont.inúri. 'S'enlrnl'r..s, eomo temos vist.o das cons1deracoes 
foit.as, as rendas reservadas para a Uni fio são ma.nifesf.a
mente noucas ou insuffi.cientes . Entretanto, ora deante desta 
realidade que a Gomrnissão do,:; 21 tinha o dever àe fixar 
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lambem uma parle certa para occorrer á snbsistencia do~ 
estados. 

O Projecto do Govcl'Do comiig-nará, como r endas exclusivas 
destes, as enumeradas no arL 8º, isto é, o imposto sobre a 
1woprir.d ade territorial , - o imposto de transmissão ele pro
Jllii cda{ie e o de cxp'orl.ação alé 1898, r-cconhecida, eg·ualrn enl.í\ 
aos estados a facn!Jdadc de· trihutar cumulativamento , .aE 
demais ma,trrias não cl·cs;ignactas nos, arl!L 6º e 8º . 

· A' 1cnumernÇão das fontes clrsfo ultimo 'a'L' lig-o a maioria 
da Commissão a.iuntnu o imposto ,so])rn predins, 'O , por emenda 
minha, 'ffll'C foi rejeita.da. dcs'c,i.r.i qne so fiiesS'e o m es1.no i•c
lativamrnt:O 'ªº impüsto1 drJ indus.frias e profissõos . 

Ora, Yê o Oongre.sso qu e as Jonl.es ele renda pam os cs · 
tados são por dc-nnis in sig·nificantes, ao menos presenf..c
mcntc. 

O imposto territorial nfi.o cxislr . 
.Sou. rnt.rc lanlqo. 'ffaq~icHcs que pensam que cu.e; ,Pórlc 

rxi sf.i r . (t1JJ0.1'tcs ) . embora d1• um modo incompleto. por no~ 
Jrlltnrrm ns hases· sr, ientifir.as on l'.rchnica .. :; para cstabclecrl-o. 

E' qursLií.o rlc qne não me or.cnparci a.gora. por niío Sf'r 
::t r:i cr.ns ião maü; opporlu na . 

.. ·Quanto an ele 1 ra.n~rnissiin rl e pl'opricdall c. cllc dera para 
renda. gnral i>. Gílü .. ooo~; eis :l pl'imrira concrssii o Je if.n. an.1 
es.tnclo. · . 

U::-.f 0811 .. REPJU<:REX TAX'I'E - Divicln- s0 isso nor '.:' l parn 
v1~r o qnr rl;l. 

O RH. A:'lr ,\R.O C.\\".1Lc.1:.-<'n - O in1 pr.Js l.o p1·rrlial nada 
a nf] nwn t n a 1.·enrl n. rln .. c·sta!l oi;, pn11q ur. .i :í pcrtr.nr,ia a rs1 rs. 
O nn l.ro impost.o. q11 r. lhr;; foi rC'St>.1·vado. :fo i o rln ox porta\,\ã.o. 
m m a. limil..nJ,iva ·rle ·di11rar st'1mcnte ah\ 1898. C0>nfe,5so. s·e·
n l1 m·1.·:-. 11ão s0i r-omo o Govornn, ao promulgar o seu rl el)1·etr1. 

'.'i ll·ppoz-sf' nn rlir r.i lo f],, fi xar: 11111 srmrnlhant.o termo ' •.rorlns 
sahPm q11 c n lrihul.n sobre a cxpol'taoão é, om Llwsr. a11fi
ncnnnmico, uma YE>Z q11r. µ-rasa a produc~;ão propria rio pa.iz. 
isto· •\ as ~naJs for~\a:s produr. t.oras . Mas que, rnsC'rYado. bem 
on mal. o mosmo i rnposl.n pa1'rt nJim enl.ar a min gnada. 1·or,ri1 a 
dos r·slados. fi·qne ainrln no Gn,·r.rno rlia Uniií o a. p1•11po l-rmr:ia 
Cie inrpor o dia r.rn qu e rl nva ex l.in git1i r -sn r,ssa f'<ml e · d:• 
rílnrla. quando a. vi da f innn.ce iea rios rst.ados rl evr,· r,ontinuar 
:F6rit .rln sr.\1 «J.onlrnci rn eni(n .e. compel.enci.a ; é, com effeito. nm 
zlilo i·ncomprehcnsi\·c·I ! A Commi·ssão ohrou , port.~nLo, · Jwm 
~u ppriminrlo aqnclla. li mitação de tempo. 

O 8 1l, ZAMA - Isso 1\, apen as, a nroYa rlc nt1c nem scmp1·.~ 
a seir.ncia é granel e. · 

O Srt. A?l'L\H O C..1v.-1 r.c..1l\TI - Eslc imrosl ·O ria exporlar.iío 
rr.nrl B rm tocto n paiz 'L7 mil conto:; . 

. R. ass. irn , Yrjarnos : 17 mi l cont.os de cxportaoão, com cinco 
.rn!I do impos to de l.ransrni ssão. 11r 1·r.mos 2•2 mil r,01110.•'. 
nnm os qur n imp o.~ l .o snhrc prcclios r enda a snmrna de i'l' f; ,~ 
mil conlrn;. como 6 rlr P'''l) r. ra1'. r al.ling·iromns a .'2:5 mil conlos. 

J•:H aqui. F:rs. rlo CongTc~sn, n r1n c· toca aos r,staclns rJ n. 
r! i\·i:-ffo foila polo projrcLo. 

. Jii' rx~clo qn e os rs l:aidos lt·m nlf('1.rns o-nlros 1rncr11rnn:; 
l1 ·1hul o.'i , .Ja srus. q11 r, poderão ronsr:rvar« 
. Ma s l nd n~ cll 0:-., hrm ·sahr,mns, rrn rl rm J)fl1Y· clln.s in .~ign i-

J1r:inlrs. r rlal ivanwn (r. 
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1Só no fut nro, si o desrmvolvimenl,o . das , industrias fôr 
desde já acceleraclo nos differentcs estados, porlerã.o es tes 
tirar me lhor partido das suas fontes de renda . . Com ·cedeza, 
o imposto territorial, o imposto sobre o capital e outros po
derão clar- lhes bastante para as sua.:; necessidades; e umn. 
r1rnrnpta revisão elas ~uas lei s fi scacs neste .empenho ,el eve ser 
T!ara Od m esmos tarefa inadiavel . 

Esta esperança, porém, não desfaz as dif.ficuldades do 
momen to p·resente, em que a vicia economica de todos os o-s
tados, salvo um ou outro, ú s implesmente rudimentar , graça.s 
iL mú nolitica financeira até aiqui seguida . rle pretender-se 
/or:jm· finanças prosperas, sem ser o rcsu ltaclo elo clcsanvol
vimen to cconorn ico do paiz. J~sle foi o erro mais girave, que 
f.orn predominado em toda a nossa viela oconornica e finarí.
coira . 

Bem sei que para o momento, ti:aLanclo-se ele despew s 
r ~x l .raordinarias em nm período anornalo de organizaoão po 
liLira , assim cnmo para a Uniã.o, Lambem se deve rá facilitar 
nos f'SLadns os meios hastantes de credito. -

Mas, Scnl1ores, ô m ister attencler: 0 credito fornece meios 
l""o v isorios, rocursos temporarios. Em boa economia finan
N•i l'a , todo o rccnrs-o elo credito eleve ser .~ ati sfeito com o 
<! 11g·mcnto el e novas fontes ele rendas; do contrario, teria mos 
rl c prose!guir neslo erro financeiro ele toda nossa v ida, om 
qno a s,omrna de nossa divida pnblica foi, ,3obretuclo, augmen-
1.ada i1ela n ecessidade ele céíntrahir novos emprestimos, afim 
do Lcrmos com que pagar os anteriores ao seu vencimento. 

Prnscgn indo. direi: Embora cerlo. muito certo da in
-~11ff iei nnria das fontes de renda ·que fó ram partilhadas, nem 
rrnr· isso rloixarei de subscreve i- a, r,orno necessidade impos l'.a 
iwlas nossas concl icões. 

Quanto ~L União, quando c.hegar a no.:;sa vez ele faz0r e 
:i pproYar o orçamrnt.o federal. rlcvcmos eslu dal-o verba por 
vnrha, n on Uío saberemos cumprir a nossa obrigação ácerca 
rla economia · e app licação dos dinheiros publicos, nada con
srn t,ini!o que possa levar ao clcscrcclilo publico. 

A rnr·sma norma ·ele eonrlucta, é de r sperar, terão, sem 
rh1viíl a, ns repre:sentantcs nos rstaclos. 

U:M Sn. JlRPHESEN'l'AN'l'E - :E alé lá? 

O .Sn. AMARO CAVALCAN'rI - Atú lá, nã.o .~e arrrceie V. Ex.; 
os estados terão bastante p:ü1:iotismo. como nó6 oulros, aqui 
sr.ns r eprrsenLanlr.s, para não cle,;;fallecerem cl eanlr. das rlif
fir.11 lrlaclrs que o momento e as circnmsl.ancias lhes impõci:n. 

De hom on mau grado, a União e ns r.stados hão ele r.n
rel'.:\r a s11 a nova ex is l rncia, com os elcmenl.os qne nos vieram . . 
elo Brasil - Irnpe rio . . . 

E is ahi irnrque já .tivr, occasifio ele pon:clr-rar qnn a 
f~isc n ssão ela rnaLeeia rl ns arls. 6°, 8° r, :12 não necessitava. 
ser n.diacla. 11 nc1os ns dados que no ;; forem forneMclos, não nos 
habilitarão n. m11ltipl icar a rf'c0ita, qu e é a nossa actnal n o
rr.i;;;:; i<la,clo . 

O Sll. Auc:uwrn DE FRirnrr.\S rhí 11 m apartIT. 

O 811. AMMto CAVALG,\N'l'I - Eu nã.o cnn,,irlero,. senl1oro·s 
rln r.ongrr,c;Ro. ·n. União separada rins rsLarlns, nem os esLaclns 
scp::rrado~ rla União. En co11 sirlero a Nal)fío Bra;>,i \flil'il, cujos 
~ompromissos tomos o dever r igoroso rle rospcitar e cnmpril'. 
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Senhores do Congrasso, n ecessito ainda occupar-me de 
um ponto, para o qual chamo a vossa attenção. Quero. fallar 
da emenda relativa aos 10 o/o tirados do imposto ,,obre impor
tação . Já sabemos, pelos dados que nos foram forneqidos, 
que, si a renda da importação fôr calculada sobre a base ar
recadada no anno pas.sado, ella dá 89. 1000 :000$, o que quer 
dizer que, para os estados, ficaria deduzida a importancia de 
cerca de 9. OtOO : 000$. SL porém, a renda fô_r de 1•q17. 000 : 000$, 
baseado o calculo na arrecadação do ultimo semestre, po
derá ser elevada a mais 10. 000 :•000$ a importanc'ia que a 
emenda propõe em favor dos estados. 

A renda da ·importe.cão, é preciso notar, desde que este 
p'aiz está oonstituido, foi sempre aquella que forneceu ele
mentos financeiros estaveis; podemos dizer que sempre vi
vemos das rendas aduaneiras: nunca tivemos outras senão 
insignificante<; · 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senador que está 
exg.ottado o seu temp10 de fallar. P·eÇIO que restrinja seu. dis
curso o maia possível. 

O SR. AMARO CAvALCANTI - Obedecerei a V. Ex. 
I<'ui um dos ,que votaram pela emenda dos 10 o/o, e vou 

explicar ao Congresso por que. 
A penuria dos e·stados é conhecida (ApoiJculos), as fontes 

de renda, que lhes foram reservadas, não dão presentemente, 
nem sequer para a metade das suas despezaB. (Apoiados e 
apartes.) 

A maioria dos estIJ.dos, que contribue com parte ma
xima para essa renda chamada do importação, como a Bahia, 
iPernambuc.o e Pará ... 

UM SR. REPRESENTANTE - ' Não esqueça 03 pequeninos, a 
que V. Ex. pertence. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Vou na ordem; lú chegarei. 
Alagôas e outros, nem sequer, no momento actual, podem 

tirar vantagem de algumas das fontes de re·ceita que lhes 
foram reservadas. 

Pernambuco e Bahia, por exemplo, não teem imposto de 
exportaçã.o (1l7Jofodos e apai·tes), por.que a producç,ão destes 
estados, consistente, corno é, de assucar e algodão, não suo
porta imposto de natureza alguma . (Apofodos e apa1·tes.) Tal 
(- a baixa do preço de taes prodnctoa, que .mal oobre as des
pezas do custo. 

Em visLa de taes condições. rnc pareceu justo que a 
maioria dos estados, digamos, d.o Espírito Santo para o Norte 
e incluindo alg'llns do Sul, como Santa Catharina, Paraná e 
outros, contribuindo com somma constante e ás vezes avultada 
para o imposto de i mpnrtação (Apartes), reservasse para si, 
ao menos no primeiro período de 3Ua reorganização, em que 
as suas despezas avultam e cre·scem necessariamente, uma 
parcella dessa receita, que é certo e arrecadada dos seus ha-
bitantes. ' 
. Porque, attenda-se~ bem, o projecto lhes consigna outros 
Impostos; mas esteR nao existem effe'ctivamente (Apo:iados); 
lhes dá o imposto territorial, que não r,úste, lhes dá o im
posto de exportação, ·que não ha ou não póde haver geral
mente. (Apoiados e aparfo'O.) 
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. Que 5e reserve, sem duvida, para a União o imposto de 
importacao, é natu~al e consentaneo; mas nada impede que, 
ao menos, como rne10 transitorio, tire-se deste impos to que é 
rea!mente arrecadado d?-s fo~oas vivas dos estados, 'porque 
deriva do seu commerc10 e mdustrias do seu consumo em 
geral - uma parte minima que auxilié aos mesmos estados, 
· . :E!' verd.adc que, em aparte, se me interroga: como dis-

tnbmr praticamente estes 1 O o/o, si alguns estados que pagam 
0 imposto_ de import.ação, não teem alfandegaa e, conseguinte
mente, nao ha meio de saber-se a cifra do seu rendimento 
respectivo? 

A' primeira vista. o aparte. parece de grande valor e pêso, 
porq~e, em verdade, bem deii ,,lf: "~ en, que, tratando- se agora 
ela ctlvisão do patrirmonio naciontil J)1·asileiro, todos os estado;; 
ficassem egualmente aquinhoados. Mas attendei. 

10 Sr.. PRESIDE'-'TE - Observo ao nobre Senador que a 
hora r egimenta.! está exgottada. 

1()1 Sr.. AMARO CAVALCANTI - Mas eu não posao deixar de 
concluir; não hei de deixar meu pensamento incompleto; e, 
por isso, peço .que V. Ex. consulte á Casa sobre se me consente 
continuar por alguns instantes, afim de nã-0 cortar o meu 
pensamento. 

Vou, porém, terminar; e, corno ia . dizendo, bem desejara 
obter a maior egualdade na repartiçãn do pa~rimonio nacional, 
mas esta repartição é desegualmente feit.a, digamos toda a ver
dade. Eu só veio a dcsegualdacle, por toda a parte ... Ha estados 
que teem centenas de leguas de terras devolutas, e ha outros, 
como o Rio Grande do Norte, .que não tem uma sequer; ha es
.taclns, em que ha. portos de avultarln cu3to por seus melhora
mentos, e outros que, sendo me·l'bor dntados de meios e 
melhoramentos economicos de toda ordem, poderão mais 
:facilmente prosperar, e caria um dell e.:; continuará na posse de 
tamanhos bens, que são, comparativarnrmt.e, verdadeiras des
ep-naldacles. Ora, a.ssim sendo, que muito é que na divisão de 
uma renda transit>0ria, ·como é a dos 1.0 o/o em questão. nrí.o 
se possa aproveitar equ.almente a todos. mas que se attenda !Í 
sua maioria, ·que aliás são os ne'Ccssitados? 

· Ahi têm a minlut resposta. Prefrwia que me dessem o~ 
meios dr. dividir as forcas econornicas com a eg:ualrlarle cnm 
que se deveria fazer entre ns successore!'i do natrimonio na
cional, 011e sãri as anti:ras províncias .. . Do contrar io, não veio 
g-rave inju.,t.iça em nrivar Minas e Goyaz, que nãn . teem al
Janrle2'as. ele uma parcelb de r endas, quando Mmas tem 
melhoramentns que outrns não teem. e .quando Goyaz tem 
t.errfls -crue valem uma riqueza, e muitos outro~ esLados não 
as têm. 

E' prPr.i;;o o maior patriotismo, senhores, na sol11cão das 
actuacs d iffic11 lcl aclc~; imporf;:i, nií.n esqurcer q11e todos de
vemos cnoncrar, nn razão rlas forças e mrios rle qur disprnnos, 
para o melhor Axito po~~ivcl da nascente federação. Onem 
mai8 tr.m, melhnr pn~ir1ín ncruna; tem nnr issn mesmo. a 
obr igação e resnonsabilidade maior nesta obra de patriotismo. 

Ae-oríl. re:;ta- mc disc11fir a auestãn de hflncos de r.micisão 
r,rira combater o mononnlin, qne ren11to idéa prejudicial e 
infeliz rm noss;is cnnrlicões. (Avnfrt.dos.) 

Pre-cisaria egualmente restabelecer a emenda ao art. 11, 
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que me parece indispensavel . ao .systema que vamos instituir ... 
O SR. BAPTIS'l'A DA MOTTA - Dá licença para um aparte? 

,hí, está dada a hora, e ha mais oradores inscriptos . 
O SR . AMARO CAVALCAN'l'I - Eu peço a V. Ex. , Sr. Pre

sidente, que consulte a Casa sobre si me consente fallar na 
segunda hora, porque j·á estou inscrip to para fallar segunda 
vez., 

O SR. PRESIDENTE - Não posso consuHar a Casa .. 
IO ISH. AMARO C,\VA.Lr.A NTJ - Então, ou mo as!'ento. 

(Avoiarlos, mu:ito /)('rn. ) 

• 



Impo1·tação .• .. ... . . 
Despacho marítimo . 
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Extraordin&ria .•... 

Impo1·ta.cão .. . ...• . . 
Despacho mat•itimo. 
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Orçamento g·eral de 1890 

RIO DE J . .\.!."\EIRO 

1~''"'~1 mm-. 

ESPIR11'0 
RIO 

s.rnTo BAHI.\ SERGIPE ALAGOAS GRADE DO 
:Município P1·ovincia. NORTE 

neutro 

48. 958: 380$ 1:240$ 60:680;$ 8.6i3:1l-!O:; 6S:200l i . 000: 2003 8. 0711:7•0$ 
193:8101 160$ 

93H 
57:2708 2:-190 

9:57! 
59 :4\lJ~ 

4. 789:170 - 123:710 :!. i46:61l0i 72:260$ 142:810 .ôOS:OiO" 
26.023:850,3 i.045 :Gll0$ 107: 32 970:250 71:800" 200: 4\l i.4U:53ó$ 
3.7H:.\90$ 77:1li0$ 23:710,& 528:940$ 4.2:520~ 70:820 548:650$ 

82. 779:700$ 1. i.25:000i) 316:350$ ii. 317: 100$ 2 27:270$ i.423:830$ iO. 71l7:520$ 

MAR!NRÃO l SAl'\'l'A 
S. PEDRO DO 

PARA' AMAZONAS S. PAULO PAlU .. NA.' RIO GRANDE 
OA.Tf!ARINA. 

DO SUL 

2. 046:000$1 6 .155:120$ 545:10ij 5.877:940$ 2ii:i10! 524:800$ 5.H4:30~ 
9:000' 23:950 ' 1:50 37:51l0$ 6:130 G: 500J 25:GOO 

180:0001 , 2.558:\lll~ 260:000 3 . 899:790,3 231:7e0 52:000$ i'57:80 
203:100 786:61 1i2:100~i 2.G20:900oi ill4:350$1 1136:700,; 1. llS4:2iO~ 
120:900,51 378:710.$ 41:200 4'7:07 33:910~, 54:050$ 531:700$ 

2.545:000$ 9 .906:380$ 1159:1l00$! 12.882:990$ · 737:220$ 804:050~ 8.5·13:510$ 
1 1 l 

Sommas recapituladas 

~fü!~~;~~.'.·:.~:-~~.:.: _:_:_:_:_:_:_:,:.:_:_:_:_:} ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~.::.:.:.:::.:.: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ExtraordinaL"ia. ........... ..... ... , .. .... .... .. ........................ . 

.j.\6:290$ 
3:490f 

7·4 :350 
94:230$ 
41:550~ 

659 :910$ 

MINAS 
GSRA_ES 

-
--

i.633:700$ 
191:490$ 

i .751:190$ 

s11.140:oow 
450:000$ 

15. 030 :=000~ 
38 .3611:00 
7 .780: 

150.769 : 500~ 

52:000! 
6:830 

73:810$ 
68: 4.6~ 
ll:44 

210:540$ 

GOYAZ 

-
--

50:830* 
7:690 

58:520$ 

CBAR . .\
1 

i.3i\l:OOOi) 
4.:0003 

i30:000lt 
-!85:700$ 
90:150$ 

2.028:860$ 

:MATTO 
GROSSO 

324 :160.,i 
1:030.;; 
\l:720.0 

68:6-00$ 
30:350$ 

433:860$ 

PU.UHY 

248:800.i> 
760'• 

·19: !40* 
40 : 890~ 
38:250,i 

386:840.3 

LONDRES 

13:470$ 
860:400$ 

873:QGO~ 

0\ 

""' >"-
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ARRECADADO 

RENDA CONHECIDA'. 

Ordinaria: 
1889 1 ºsemestre d9 

1890 

Importação. . . · . . . . .... . 89.025:052$887 53.320:602$966 
Despacho ·maritimo, . . . . 520:357$482 256:878$084 
Exportação. . • . . . ...... . 
Interior ..... . · ....... . . 

17.268:312$775 8.703:879$914 
41.068:314$350 18.37~:338$754 

Extraordinaria. . •.• . · ... 
147.900:037$194 80.653 :713$718 

12.160:706$583 4.212:!~3$928 

160 . 060:744$077 84:865:857$649 

A attender, com relação ao art. 6° da Constituição: 

a) Arrecadação de 1889 : 

Importação e despa-cho marítimo ..•... , .. 
Interior (bens, serviços do Estado) ..... . 
Interior (sollo do papel) .......... ..... . 
Mais: (indu1'trias e profisRões) ......... . 
Idem de transporte, vencimentos e do 

gado .... . .............. ... ............ . . 

b) Arrecadação e calculo de 1890: 

ImportaÇão. . . · . . ..... .....•.......•..... 
Interior (bEms, serviços de Estado) e·gual 

a 1889 .. . ... ....... .... . ....•• ••• 
Interior (sello de papel, calculo raznavel) .· 
Interior. Imposto de industria e profissões 

(idem) ... ........ ..... . .......... ·. 
Interior. Idem de t:ram'Porte, vencimentos e 

do gado (egual a l889) ...... , .... . . 
Exclue penas dagua, 868 .179. 438, predial 

A attender. com relação ao art. s0 : · 

a) Arrecadação de ·1889: 

Imposto de transmissão de propriedade ... .. 
Exportação. . . . . . •........... , .....• .. , 
Sobre predios. (da receita pMvincíal) cal-
, culo.. . . . . . .......... · . ... . ... .. •,.•··. ·~ · . · ~ 

•. 
89.545:410$369 
{6. 076 :337$3 '16 
5. 1 !H : 5fi2$R93 
4.669:050$940 

1.266:480$929 

116:748$:501$114 

i07 .154 :962$100 

16.076:337$346 
5.600:000$000 

4.800:000$000 

1.266:f.8i9$920 
3.786:6rn$6SO 

134.806:488$566 

5.617:477$765 
17 .286 :312$770 

3.000:000$000 

25.91i3:790$53() 



DE.SPESA E · . .aE(]EITA PROVINCIAL EiíVI1 ~1.888-181819 _(') 

i/h·pvincias. 

/ 1 Amazonas. • .. l·.··· .. _ ... - ~ 
2 Pa11á •••• ..•. _ •• _._., ... ,.,.,_ .• , 

,. 13 Maranhão. "' ,., ,., ,.,.,. · -· ··: 
'4! Pi·auhy. . .. . . . ......• 

15 üeará ••• ,., •.·:· •· •. · .• .. . , 
6 Rio Grande do Norte ..•. 
7· :l'arahyba .. · .--..... . : .. 
8 Pernambuco. , • , . . . • : •.• , 
9 Alagôa,s .. . •. , ... .. _ •.. ,. : . .•.. . , 

10 . Sergipe . .. _ ..... . .... , 
11 Bahia ... . . ..... .. ... ,.,., 
,12 E·spirito Santo. ~ ,, .,.' ..• , 
;113· lho de Janeiro_ ..... . ... . , 
14 Mmas Geraes 
15 S. Paulo .• ,._ · .. _:. :;. : . :, 
116 Paraná .. , •.....•. , .. ·:· ' 
17 Santa Catharina .... ... , 
18 Goyaz. . .. . . .. . . ...• _., 
19 Rio Grande do Sul. ..• 
20 J.\fatt_q G1·0.~~o • • ,._., •. _., •.• , 

Despeza 

11 .802 :921$600 
3 .• 07.3 :672$383 
767:14~$892 
1244; H 0$091 

1.103:551$48'3 
1434 :575$418 
5211 :857$306 

3:. 577 :870$950 
819:432$51'6 
673:964$932 

3.345:101$171 
646:849$500 

4.300:256$28'41 
3.474:000$000 
4.080:318$200 

922:671$360 
365:974$000 
225:330$982 

2.843:345$409 
230:126$464 

Recei_ta . 

1 .980:847$000 
3.995:131$000 

715$906$099 
236;579$093 

1.062:093$56a 
. 398 :520$481 

524:857$396 
2·. 822 ;269$120 

674:101$334 
800:000$000 

3.213:726$396 
903:300$851 

4.399:256$28-4 
3. 4''711: 000$000 
.4. 149 ;000$000 

922:671$369 
365:974$000 
191 :373~i172 

2. 83 4: :.!1)0$000 
'?46 :2füJ$502 

32.890:414$108 33 . 110:876$863 

Receita p1·ovincial por ti tu los _( •) 

Direitos de importação .. .. .•. • . 
Ditos de consumo de mercado-

rias nacionaes .•..•.. .... .... 
Ditos de e;xporLação ... . . . ..... . . 
Diziinos .•....... . ........•... . . . 
Despacho mari timo .. . ...... . .. . 
Decima predial .. . ............. ., 
Imposto de industria e profissões 
Decima de heranças e legados .. . 
Imposto sobre compra e venda, 

excep to escravos ( transmis-
são de propriedade) .. . .... .. 

Sellos das paLent.es da Guarda 
Nacional, arrecadado pela · re
ceita geral. . . ..••. . .••..•.. .. , 

Novos e velhos direitos, provi
mento de empregos, mercês, 
papeis forenses e demandas 

92;315$333 

1.944:599$462 
13 . 961:868$952 

537 :864$106 
92:642$0/2 

2.814 ;080$151 
1. 439 ;915$794 
i. 2ti2; 111$665 

313;200$872 

7i()•: 580$697 

257:526$941 
• 

(*) Segundo orçament2s e balanços das provincias .. 
· ( ·) Este quadro nao confere exactamente com o an-· 
terior mas se-r·ve para base de calculo, por conter todas as 

fontes de 'receita provincial. 



l\fatricula elo Lyceu .. . ... .. .... . 
Dc~conto ele vencimentos e pa:;a

menLos Jeitos pelas repar-
tições fiscaes . . ..... . .. . ... . 

Emolumentos . das repartições 
provinciaes .... . ..... .. . . .. . 

Peclagio, taxas i t inerarias par
tagcm, etc. . . . . . .. .' . .' . . .. · 

lrnposto sobre loterias :(capital 
e premios)/ ....... ... .. .. . . 

Procluctos ele !otel'ias (beneficio) 
Imposto sobre escravos (trans-

rnis:são e taxa annual ) .... . . 
rrax.a acld icional sobre todos os 

impostos ...... . .. . . . ...... . 
'Rendas elas es lradaz. de ferl.'ci 

cu s lo adas pelas proviucias . .. 
Dila ele bens e proprios pro-

vinciaes ... . .. ... . ......... . 
Mullas por infractão de leis e 

regulamentos .. . ..... .. .... . 
Cobrança da divida acLiva ..... . 
lleposições e restituições ....... . 
Ilencla ext.raorclinaTia, do evento. 

não cla ssi;.l'icado, ,prernios e 
donativos ............... ... . . 

Auxi lio cio eofrc geral para 
a fo 1·11a po licial. ..... . ...... . 

;n; ' ';' g :88'!$000 

219:335$851 

·283:928$767 

1.899: 232$583 

230:975$400 
206 :370•1]i000 

G38:621$083 

3!)6: 10!!$'758 

1.3G3:2G2$:l01 

180 :·G-21 $929 

147 :ii1$801 
81\J :1050$54.0 
2311 :::362$705 

520 : 626$888 

31. 319 :281$977 

Despcza w.ovincia/ 1J01·. lil'lllos (*) 

Assembléas provinciaes. . . . . . 
Secr eta rias das pr e;iiderwia1:1 . .... 
A.dmini s tração e arrecadação das 

rendas . . ...... . ... . ........ . 
Ins Lr ucção publica . . ......... .. . 
Culto publico .. · . . . . ... . .. . ... . . . 
Instituto vaceinico ... . ......... . 
A.posentaclos, jubilados ou re-

formados . . .... . ........... . 
C:urp0s de Pol ieia .............. . 
Cadeias _:__ sustento. vesluario e 

• tratamento de pro:o.os pobres 
e outras despezas semelhantes 

Tllmninação publica .. . .. . . ... .. . 
Subvenção a casas de caridade e 

·l10spitaes ........ .. ........ . 

1 . 226 : 008$!t9!J 
79;:; :005·$6H1 

3. 504: 170$5fd, 
7. 18'6 : 727:$31016 

98 :123$107 
22:067$76'7 

1. 1i30 :!Jtí2l\i59H 
5 . 5'01 : 538$8'.~7 

1. Hi9 :6;30$718 
' 1.4.17::511-J.$/1311. 

G'S9 : 109$0\J\) 

( * ) Estes algarismos referem-se ao excrcici.o de 188i:i 
:l886, mas servem- de estudo comparativo. 
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'8ub .~i llio ús cauJ<ua~ 111u 1ti ci pacs .·. 
CaLeebcsc e eiYilisaçfío de i111.li os. 
ü.J.11.·as pulJ lir;as . .. .. . . .. .... .. . . 
J~s ll'adas cli; forro eu::>teada::; riclas 

pruvi1ieias . ... , .. .... .. ." . .. . 
Gatantia de juros a cstraclas de 

fcl'l'O . . ........... . .. . , . ... . 
:)ulJvc n<;~ ão a eompan hias e em-

preza.· de naveg·ação ... ... .. . 
'D i La a engenhos ccut!'acs . ... . .. . 
Jn m1igraçiio e co loui saçãu . .. .. . 
Jul'OS e arnorLi:rnr;ão da Lli.vida. . . . 
l~esli l.u i5;õcs. e i·cpusições .... ... . 
hxCl'ClC IOS trndos . . ' . .... ' .... . . . 
Dcspczas clivcl'sas e tJVcnLuacs . . . 

G::í: 1GU$000 
'7 :3 '72:Ji'77G 

2 ' 8\J~ : 5t7 /1·:j;08i 

J.351:0'71$08í1 

:l .22ü:978$5 üV 

750:407$529 
38 :964$585 

í2 l: il99$150 
;3. ltfi3 :!i 2MW 1 

2!i'7 : 8tiü$3frl!• 
l AOU: 105$091 
1. 228: 533*34 !1 

37 ' 158: 110$367· 

Divida passiva p1·ovincúil em 1888-1830 

E~'l'.\ IJ O~ 

A u1 n.iouu.::; . . .•• . ......•... .. .. 
Pal'á .. . .. . ....... . .. ......... . 
?liaL·aul1ão . ......... .. , ..... .. . 
Pi>t ulty • .••.•• • • •.••..•.•.•. •. 
(Jca. l'á . • ...• ..•.. . • . ••..• . . .. . 
}{io GL"audc i:!o NoL·tc ....... -.. 
P::.rnltyb:.t .. . ........ ..... , •• •• 
Pet·rn\ mbul!O . .. . ..• .. . ........ 

~~~~f~s-_'-_'._:.:::-_:_:.-·_. ... ·::-::::: ::::: 
Espil'ito 'r.nto .... . . ....... , .. 
Hio <lc J a neiro ..... .... , ... .. . 
J\Cinn.s Get·acs . . ... ...... . .... . 
l:.<l.t•:tuá .• .•.• ••.• .• • . ......... 
S. Paulo ... . .. .. ... ....... , • . • (3) 
Smttn. C<l.tliat·iua . ... ...••. • . .• 
.Ri o Gt'aud o do Sul .. .. . , . .. .•. 
Goy,tz . . .... .. ................ . 
MaLLo Grnsso • ••••••••.. . .•• . • 

Jo'Ut-;D .\Dh (! ) 

a. 3g4: ~ou;;ooo 
1. 023; ooo.woo 

~U2: 000~000 

43:818$300 
1ô5: 750$1000 

"/ . 624 : 400$()00 
156 : 100$000 
731 : 400$000 

11.660:400$000 
682:800$000 

s. 034 : 900$000 
S.011:717$210 

732: 9()6$000 
i-1. 652 : 763$999 

1<12 : OOO!tOOO 
3.227 : f:21~S!S 

30:800);000 

fYI}; ººº~ººº 

- (2) 3.0mJoooo$OOO 
i.317: 168$016 4 .711:1168$010 

1. 023: ºººªººº 158 : -13!~0SS 360: 431$08~ 

31$; 032$91:3 
li9li: 712l\90il 
5():278$063 

36i. 3; 115$292 
3•)7:977$298 

i 8:05"/$17G 
1. 028 : 864$000 

1.290:168$063 
3 . 761 : 555$708 

23:312$800 
575: 340$000 
22:000$000 
39 :11lll$S17 

391:851$7ti:J 
882: 492$007 

7 .680:6781)06:! 
5!9:2iõS29~ 

i.551l:377$29õ 
H.660:400$000 

300:857$176 
\). 063: 764$000 
s.01!:7t7S210 
2.027:16<$063 

18 .414:319$701 
155: 312$800 

~l.\)02:061$818 
52:800$000 

· 238:79Y$817 

60 .325:367$827 10.311:143$187 (ó) 73.-l5ô.5U$0H 

(1) •.r,t\ve?. so b este titulo Jiaja ve rbas, que não re presoutem rlivída ittu dr. ~w
pria.mentc dita ; ma,s as cifra8 que damos csta,vn.m classificados, como Lal, uas peças 
offidacs, donde ex tr1thimol-as . 

(2) Não poclemos discdmina" :1. funclcida (si lrnvia), e o. '(t-iictiicinte . 

(a) Incluo a import::.ncio. de 6.512:763~91!9 de adeau to.mento de jlll'OS go.rnuticlos it 
Estrndo. ,Je F el'L'O cTe S. P at!lo e Rio ele JM1e iro, pag·os pelo 'l'JiesouL"o Nacio nal. 

(4) Este total devia sel' superior a.o fi m do a.uno de 1889, segundo ::.s previsões co
lhido,s dos mesmos do~umentos de que nos servimos para indicai-o. 

_3_5 



ô Sr. Thomaz Delphino - No trabalhô de dotacão á. 
J>aL1'iá · da · ·::ma l:ei f'undamontal, isto é, :do . r~conJheciIDjento e 
cocli'f'.i~ação sümrnal'ia dos princ~pios . rn;iximo~ fio .. Pir·cit,o 
Publwo empe.n:ho l.uda a mrnlia boa '.:un Lade, de modo qu.e, 
attendêndo aos; l'éClamO.S da opinião. S~rei , O mais breve, O 
mais conciso possivel. . . , . . . . 

·Tratá o tibulo 1 º do pi·ojecto de Constituição do estabele
cimento da Capital da Onii1o. Deputádo p.or esta cidade, a 
occasião · é opportuna para que me . pronuncie a respeito. 

-· Ó'Sfi.. OLIVEIRA PINTO -: Não ·se trata: da mudança; falla
.se apenas na hypothese .de se ·dar a· mu:da:nça: 

'o SR : T.r-ro.M .... z DELr>krno - J \istamente: 'í'alla-se, no 
titul'o , 1º nó eslabelecimDhto da' capifal, e ha . émendas .à isso 
relativas'; . '1:ioi· 'co'nsequencia; é para mim,·· como dizia',· Depu
tado . .P()r - ~~t~. cidade, o momento opportuno para pronunciar-
me. · , 

Na instituição que para sempre pereceu a 15 de novem
bro do anno pas.sa.do, a Capital foi r~onstantemente rna;ntida 
nesta cidade, quer o interesse da familia reinante predomi
nasse, quer as necessidades .. geraes fossem .rp.al comprehen
didas . 

. . _Era natural que. na ápQc.a colonjal, o temp_o . do Brazil 
pO'rtuguez, fosse a séde do Gov.erno no 'littoral, na Bahia, pri
meiro, .e depóis no Rio .de Janeiro;. porquanto só. uma pequena 
margem', uma ri.equena faixa, · junto ao mal', til1ha civ1liza
ção e. recursos, e era necessario ir pou.co a pouco levando ao 
interior o prédominio dos · posfoidcirés. · · · · 
. ;' i' :.~ i( >~1 M_ot~archia_.,. que_ é a centr.alizaçã~ polit!~a e. adminis
~r:ãt\vp,: -.c011vn1pa .a í,i;x:açao ne-At:;t p1dade, si ella: Jamais á' arre
dti.rià. 'daqui, é porque desconhecia ' o seu proprfo intetesse e o 
dà" 'Náç'ão. Erti.- .·1Jattiotico;· · elevado e politico que· tivesse .o 
ar;.rejo·;pe leva;r a ; 0.~P.ital p.a~r~ :o · intei.'ior, que p. col)pca~ ~ c ·na 
zona . central, ... d.Qnde ella, . _q)lp,. de tudo .. ctHipliiiha, ·· que .. tudo 
Unl{a ) iaS mãb1!,,. pod eria , c;spq.Jlrar beneficfos de · todi '. Ü,l'-dei.n, 
resdl\!j:ínclo, qttM}·'irtvôlunt&riàm~üte, os grandes problemas nà-:
cignaes. li.a imm1graÇão, dô_' povoamento, da utilizacão cto· te't:. 
tít'ôtto; , ela viaçàn~ · tbclas â'.S ' grandes .exigencias publicas que 
4~R·p,f!d1T:gs e d~baterenios · ·~d?i .·, :·, . :.··~·· . · : 
· .; , )~.hi, .. no intei:;10r, na lüo~a çom · o:S el ementas· 111'1iosiJ1 L'o;; . · ~ 
~'.g~~~ivos, cqrtj. 1~s : sertõ~s; a . civi~izaçãà frr~dia~i3: ~cim :fac'i-: 
h4~de ,.; para todos os pontos; o llttoral seria c1v1!1zado ·por 
s'Úà 'y~z pelo · O,c.earw.. Bastq, () , oceano P,ara dar civilização .á 
costa . do Brazil: . •. · · · ·· · · · · · · . ·· .. 
. :,,~- N ~1:tt~P?-bli9,a,; : n~, ·I}epubl~.c~ !ed,Q.rativa;. governo essencial-

li!énte êle . descefü'rahzaçao, em quê a~ !Ibe.rdades publicas 
sao g,aranbclas pelo . self aovernr13-.ent, pela autonomia commu
nal, ao mesmo tempo que a Umao · recebe toda a: ·força e·todos 
os e1emep.tos para manter-se inteira e erecta perante as ou
tms naço.cs, esta . muclança ele Capital não ó tão importante, 
P.:8.111- póde P'.'.9PlJ.ilf.1',, P ..tD?S•nJo ,r~·s~1ltado progress ivo que a i.rli
<:I~hva .coraJOSa. ~lL Monarc1ua foaria. Comtuclo, é . ainda. per-
feitamente Just1fi.cavel a mudança. -· ·· '" ·.:. ' "· .. · 

Pó_de par.e,cer "á Pl'.il!leirq, ,vista-, sendo eu moço, seµi. o 
P~~9,~WW df~ · ~1,1rµ µpm,~cJ~~tp ,,, acel;l,aI,J.~q d~:. r~ce~J;i.~ . d1J~ta ç..i\i.ade 
u sua con lll:hç.a , na. · S'4ª ~. ,:vq_taçab, . . e- o seu ·mandato;· . . quê :'ha 
qualquer c_ousa de 11.1grati,..qao ~o ,que cligo . Mas, . S,r.. Presi
dente, o R10 de Jan01To nao é gr1ande por seT a .Capital; não 
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)1re·wsar-ia . dos ouropeis ·da, Gôr~c, ·nem cre ,. s•er ·.a · séde ;onde ~·e 
lJQd:lgni'garn ·08 :l'epr@E:H1tanLes elos· estac;les autouomos púa se r 
uír1 dos maiores êmporios commerciaes do mundo ' uma das 
fnaiore~ _ , pi dp.i;l ,~9 . df1, Amer,~ca_. . _ , . ; . , ;. · : uii: . · .',._ · .. : i 

O Su . ÜLIVE!liA PIN'l10 - Seria a •Gapilal commercial o 
nêt1hd!11tL\Ü, .óJübofa tiãd .''füsse a Capital politica, o não d es·e-
jamos que istq _ .S\l, . rea),i~e . . ,.. .. . , .. ·. , , . ,,.,., , .11 • 

• ,i• Q Sn-. -THOM'AZ DELPI-il.NO ~ -- E'A•he: bastain te. 'para: a --. SU•a 
pujança e prosperidaill·ei .sem pre crescente, ~-e • me . .refei'irei ape-'
nas· á· sua 'fac e .. ma:be:rial; ' á sua exten sa;."sêgura ; e formosíssima 
hahja ele Guanab-âi•a; 11scnr ·rival no ·mundo;- quEli rccebe '· o se-u 
cu-nlf'à e o seu natural desaguadouro dos productos de regiões 
centraes .: · · · . ,- - . 1 

Na Mona1·chia, um inconveniente da Capital, si luadlJi. ::cqui , 
cnPll' <clesorg·::imização· completa. 1 dos serviÇos •:tmblicos, ' a p er
turl'lação absoluta em todo o rn.ecanismo governamental;' s i se 
pr0duzissc urri ataque ·subi to; uma ·invasão,: oú m esmo um as
Stldi-©; c0,tf10 :·:ná c Repübl'iúil . é · s1<.rn1prn•. lJOSSi:veLfüvar: c0.tr:1 i Ntl: 
i)iflez para· ponto -diverso. elo t erritorio os poderes-: poüticos 
geraes,. sem desmtlem ·sens ível•, ao .passo cru e: · os• ·municip·ios e 
os estados colllinuam a rege11 e adm inistrar os seus interesses, 
o incbriveniente diminue muito. . r _;·: 

Comtudq; subsiste ainda, e P necesasrio: crue nem p0r urn 
i'l'lsLautB possa; · a · es tabilidade política e governamental soffrer 
abalo- ou,; inter1mpção ; · ··" " ..... ., . · .1 1 . • _, 

Outra razão, ;Sr . Presidente, que me leva a desejar TfUê se 
rnuLlc ··des Lu. cidade a ·Oavila l da União, é que 'Sümos u ma po
pula~ão de, !!Q,Q , m~l .almas, . . 

. :· Ui'i1 ''SíL REPídl SENTANTJ~ ~-· Púece· mais üma co'lonia ex-
trangoircJ._ do, ,r1t~o um.a ., ~idad,~. braziJe.ira. , _ 
..... o SR. THOMAz DELPHINO- _,, I iíso ·não é· exacto, ·não tem 

raZ".a0 · o nobr>e · Deputaflo-. Nós · lan(}ámos Bohre todo 'O Brazil, 
n a i\fonar ch ia, o influxo poderoso de cmltro civilizador de pri~ 
meh;a .. o.rdem: 1 • • ~· 1 

,.,. j \· • -i , · 'i ' H • • u· 1 ·•• ;·1 r ~'. :.n" 
.. · Somos rn-:i1 a. grande popula,,1 ão e, sent:lo a Capital .da União~ 

perderemos . dos· nossos . direitos políticos, como aconteceu ' •á 
Capital .da 1Jniáo .1J\meri0ana(,• não : podemos• -p e.rdet' 1esses cli
reito'.5 ,. nós., .. pophllaoão;_ ele, pelo menos, 1100 . 000 almas . . : 

r .:'. p01· outro lado, Sr. Presicle11te; a· Capila l :uniona·! não· se 
seu.titi a . talvez mui to bem no ,,:i11eio:. da ·multidão· da vásta· ·ci., 
d ade, ·. por sua natu reza , agita da, por ~ua n.atureza, "t'.lrnbe'li1, 
.de vez em cruando, a lgum tanto r evoluc10nana. E' sabido que 
n os Estados Unidos ela Amcri ca elo Norte os differ entes 1 . .esta
clos t't~rn g'erahnentc, por capiLaes. pequenas cidades vou9t• 
p op ulos-as :: ·a :séde ido gov'(iruo do Est~clo el e" ·~o;v~ .1Idrk nao 
é a r iquíssima cidade desse nome e s im a m s1gp.1ficante A l
bany . · •, .. : '· ·· ·: . -, . .. 

·.' .' A• .11istot:_ia:· da gl'amle Repl1blica , ela outra ~nrerica é a' este 
1'espeito muito instru ctiva. -·Em .1 ~83 , _funcq1orrando ·. o: :con'
~gre-sso cm Philadelph:ia; :Qerante· a .1mm m enc1a de u:m 11taqt~e 
proj.ootado· , l}O'J.1tra · elle; · mos.tro-u-se o po·der local, cuJo ' aux!l w 
foi .i•eolamacl o, t ão .. ft' io,. tã0 ·pmHSo press11roso- ··em ·:a-cud1r, que 
foi riecessario ao Congresso mudar-'-•Se para i Nova Jersey.. " 
, ,,}, .. J'./em -.·a pressão da:,_ multidão: nem . a •li'é"r;i ewe-qcria <tte um 
governo .. local, con'v.ém ·ás Livres e calmas de!Iberaçoes dos re.;; 
presentantes da soberania popular . 
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Quan lo a ca tJilal ela Uni ão Ameri ca na foi Jixacla em Was
lliugto11, era esta a penas u rna pcQucna cidade de 70 a 80 mil 
h abitantes .. . 

UM SH. HEPRESEN'I'AN'l'E - Hoje é uma grande eidade . 
O SH . T HOMAZ 'ÜELPHINO - Seus habitan tes, por dispo

s ivão ele lei, perder am os dircilos politicos, n ão possu iram , 
corno não possu em .. nem asse inbléa ele r epresen tantes, n em 
Senado, e, pagando inipos los, são, cnLre lanLo, os unicos cida 
dãos nurLe-::m1crica11os cru e os não votam . 

E.s tú, S1' . Pres idente. os la anomali a moralmente ~wceita . 
Sú perde 1ia União Americana os seus direitos poli ticos .qu em 
os quer perder. ningucm sendo obrigado a mor ar em vVas
lü ngLon t ) sacrificnnclo-sc a b eneficio ele todos ns interesses 
de alguns. 

A Cariital ela União B1·azi le ira, cre io 111.1 0 estar ú, isto na 
upi u.ião g · I'al, não .L] eY·C e:; tar co!locacla n em ao Norte, n em ao 
Sul, nia ~· de rn oclo a r ecehor a inilu cncia dé ambas <ts gra:ncles 
divisões te1:ritoriaes, num ponto central, traduzindo, ass im , 
a nos'sa ltan11onia. a no:sa confra lqrn izaçãu e a nossa forç;a. 

'l'antos argumentos se poclem apresentar para que es
te.ia muito afasLada tla costa. como algum tanto clell a approxi-
macl a. · 

:\ la s, n5o Ll cYe s t~l' :cm duvi.da, em caso algu m, uma im
portante cidade. Um limitado espaço de territorio, ele v ida 
.q ui eta. singela, ~ ocegada, nas mesmas condições poli ticas em 
qu e "e ar; lta a CapiLal ela H· ·puhlica ,1.:incrica11a. eis o icl ea l. 
L11eran1os nó:;, ü rpila.J :Fcdr 1·al adual. com a mudança, politica, 
administrativa e, mesmo, commercialmente, porque na lucta 
por nós proprios empenharemos mais activiclade e mais es-
for,ço . · 

Lucrn. a Un ião . .por.cruc o seu Governo es b~irá .firme, s·em 
1·acil lação nlgunia. o seu. Co111g1·csso livro e sem quaLciuer p.eia. 

Lu crar ia a incla o E siaclo para on,clc fosse a nont Capital, 
]JOl'q u r. por· ma is que 00111 es;;c11cia as novas i.i1süLui(;õcs scj ani 
cl escentralizrucl oras, antigos h abiLDs inve•terados farão com qu o 
por 1nu ito tcm]lu ainda . ao l'edor do centro uniona!. uma 
geaucle somma de interesses se ag ite, e disso 111 8' advir iam , 
pelo .111ci1 os 110 ponto el e v ista cconomico, evidentes vantag·en s . 

Facu !Lancl o o Hegimcnl.o apr13sentar na segunda cli s-
0u :ssão da Con:;Li 1 u i<)ão cnwnclas. eu e a bancada da Capital , 
aproveitaremos a disposição rngimental nara estabelecer não 
,.;!) a Capital ela 'Hc1rnbl ica, eonw tan1lJcm- as 11rJ'ssas condições 
·tl1 ! 1!xiHLc11cia, corno Es tado autonorno e Jcd eNt:do. a CJUC Lemos 
fu~. . 

O Sr . Oliveira Pinto - Sr. Presiden te, lastimo p ro:fun
t! arncntc c1ue mr; scj a dada a palavra quando apenas para 
:f inclar a hora regirnonlal faltam 1.5 m inulos . · 

Era intenç;ão m inba discutir a mat eria suj eita a debate, 
~ 1 ) 1 11 Jaze t· ncstr. Congr esso esforços de r h etorica. ou affectar 
ulo1quencia, qu e não possu o (!'Vão aiJo'iados.> · 

Era intenção m inha discytir màteria irnporLante, po1~que 
acreclüo que, em mo~ento tao solemne como este qu e atra
ve~.~a a nossa Patna. e esse o 1dev.er ele todo aqucl le que t em 
a . comprehénsão clara elos seus deveres cleante da imp-onencia 
elos aconteci mcn Los que :nus eerca1n ,. e, ~nteetauto, forç.ado lJela 
fatalidade da hora, veJo - mc na contmgencia ele não poder 



.ferir a im1Jortante questão da descrirninaoão das rendas e a 
IC}Ue é ·relativa á competenc.ia exclusiva da União para crear 
bancos de emissão . Nestas condiçõloS sou forcaclo a cons umi r 
os minutos que restam, respondendo' ao illusÚe representante 
ela Capital Federal, que, n est e mornento. acaba ele· fallar . 

. s. Ex. es tú do accõrdo ü0!11 Jl0S•l:'O ern C]Ue a mudança ria 
CapiL::tl .deve se tornar u·l1'1a Pea.liclade . Não ·deve ·ser o ·Hio de 
Jncncirn a Ca;piLal elos· ]I;sLaclos Unidos do Brnzi.l : d c-vcernos pr11-
cui:ar um ponto collocado entre o Norte e o 1Sul. ao abrigo das 
contingen.cias a que púcle r:sl.ar suj cüa esta Ca']:ÍiLal, e, a.li, r c
Jll'cs.or1 tanrlo, a L1', u rn .S'nrnclo p:vprl crirnu .r; 1 cmenlo ele r~ onfra 
ternização . 

Disüorclo elo nobre Deputado quanto á maneira de pensar 
rl o S. Ex. relati vamentc ú constituição da Gapi tal Focloral 
cm um E ·tado independente . (Apoiados. ) 

.Parece-mo que, uma vez .que o Congresso delibere muclar 
a Ca.pi tal dos Estados Unirlos rio Hrazil pn rn. outro 1ion Lo , 
a r; iíladr, elo llio rlc .Janc!iro, ou, antes, 0 rnun.ic ipío neuLi:n, 
elevo fazer parte integrante elo Estado elo füo ele .Janeiro, 
rle cujo tcrritorio foi desmembrado 1Jnicarnentc para repre
s.entar a rni.ssão do :Ga1Jil:al fJo rrnperin cio Hrazil , 1l1ojc Fis
Laclos U nidos elo Brazil, so.JJ ·a Córma rrmublicana. 

Sr. Prrsi cl011Lr\ (\ prnciso qu e o rJi.gnm os. a cielacli'! rio fiio 
de Janeiro não tem um verdadeiro carne Ler naci anal; parem 
antes urna: colrrnia em que protlorn'iria o 0\e111ento e:;:lxangoirn; 
não tem feição alguma que lhe dê um typo elo nacionaldacle 
clis tincLa. 

TJ j\{ Sn. REPFIESEN'l'ANTE - T0.rn as tradir;ões elo pn,Lriol is
mo re\·olucionario as mais antigas. 

O Sn . ÜLIVErnA Prn'ro - 1.As tradições ele patriotismo re
volucionaria as mais importantes tem o EsLaclo ele Minas Ge
nw·s. a lguns .cio '.\fnrlo e n Hio :c;:errnd1: rln Sul. ;\ ;;- l'l"\ol1Lç:ií1•c; 
no Hin de Jairnirn. si lêrn lriu rnpibarln , 1·m gi'l'':tl. n pm·o nfin 
sr) . -tem agitarln . • conservando-se afasLa·c]n Cins ar;rmtec imenlns. 
e s1í das rcvohicõC's trrn vis! o as r•nnscq11riwia.' f'avnravr is r11 ·1 
rlesfavoraveis . 

. Na r.i rladc rlo lho de .Tai wiro prnclor:nina o í11rlustrialismn, 
a Rvirlez rlr fortuna. Cl n5.o o c ivi i:>rno . 

. UNr SR. n.EPHESENTAN'l'E - E' uma grande cirlaclc omle o 
commerriio ha ele pr0clominar sempro. 

o Sa . Ouv1wH .PJNTo - Sr. Presidente. como eu disse, 
as .rar,õ r,s n,lJ.r,gacla-.; j'l (' I n nobre Dr:pu UH!n são ri 1·nr:•1lr,n ti'"-', emn 
relacãn / 1. 11ir1.rlanr.a da Gapila l ; a no s·s.;:i d 11· 1~1·s· e11cia esta ~11-
mr-mfo quanto ao p1'oc~odinir1iln q1n" r11wa1nns lr·1." cnn.~ocut iY ~-
1.nr.ml.c n cissa muclanc:a. quanln ao CflW sr" rl!wa lazrr Lio mun1:
cipio n eutro o da cidade dr Hi.o ele J::u1riro. (M1.1,ftos r9Jarles) 

ü~ nnlwe s :J)c pu t.mlos rli s1;utam: eu, ÜC'. pnis, co11L1mrnrr•1. 

O SR . :PnEsHJEN'rn - Allm1çãn. 

o Sn . ouvr,1n.\ PTNTO - Sr. P1'esirlenl e. j:'i. 1•ra escasso 
o ir,rnpo qu1• rn~ cab ia. r• ns nobres Drpul:arlnq. naluralmcnír 

·por rnuíla Jir11eY·nlencia, ti 1·arn-rnr ainrl.a alg1rn s rnm11lns; 111:t.;; 
r>.u sr'1 elevo n,grad ec.,r1·-HH•s, p1.11·qur'. enm sr'u" aDadrs. anenas 
rnr, a lrnfarn. nr-sta Lrib11na. facilitanrln ass im o des~, mpcnho cl:i 
rnissfio quo me impu;1, o q11c é , uninarn enl r. respor1cl nr ao nobre 
nnpnl.aclo. 
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O que pretendia discutir e!'a a questão da discrirn~nacão· 
das, renóla~ cla ·•Uni .~e e dos .·estados e:· fr.; !'Jtie_stãO'· ·fIC>tl -ban~85·, 
que ,g_, talvez, ainda mais importanté do que ·aquella. · · 
, .. ·. ó Sl't.' 'BE'ÚLAQUA ~ Fe"ità '.a: n1ui:la11Ça ~dâ 8ápita1:· l~~ .pa
rece, ,qu~ a cidacl,e .dQ Rio nãp, deve .. ser)nco;rpo:rada a nenhum 
Estado, -e si,\11 ,q1\e (lflvemo~ .mai;itel-a como :$sta<;lo :-:--- tYI!O para 
qrgí\nizacão. dos . ou~ros,, .estqçlps; ,(1Ap«1•t.q . ). '· ... 

' ií" O ·: S~1 • OLtvFIRA' PtNTÔ -~ ·Si'. 'Presidente, ouvi com a 
attenção ,que· me n·1e:re.oe sempre . qualquer co llega, o aparte 
proferido pelo nobre representante pelo Geará. Mas, . :Sr-. Pre.,. 

iiidente. aue Estado typo é cs~e que .Pretende ·o n;obro pepu
taElo.? Eu nãn comprehendo o pensamento de S. Ex.,. não sei 
o qne seja Estado typo de . orgai;iiz\).oão federal, , _porque o 
modelo da nossa organização ó um umiao, a Federação,-O :·self
fJQVenirnent, a vida 'autonomica, a ·vida , muuicipa-l,. a1 vida 
parochial . . (/j.partes.) 

· ü SR. PRESIDENTE - Attcnção! Quem tem a palavra ·é o 
Sr . . Olivf(ira P~nto. , ,.:, . •· 

O ' SR . OLIVEIRA PINTO - Quando orava o nobre Deputado, 
eu ·disse que · estava d.e perfeito apcôrdo com S . . Ex. O Rio 

de ,faneiro, . sem duvida a cidade mais importante .cJo Brazil, 
devi.a . e. clevé . continuar a seJ: . a. Capital comi:ncr.cial· e, talvez, 
oÇDT].Omica do paiz: 111as, entre capilal economfoa çm· commer
ci.in.L e. :Capita1l .J_jol itica, vai muita diífferença; .(;Ja;pital politica 
não é uma grande cidade, com immenso cnmmercio, i· com 
u1uitas . industria~. com grande populac.ão; e . ~. Ex . . mesmo 

foi o primeiro a apontar, nG.,1exr.n1pln. c),a .Amr.rica, «:]o .Norte. 
onde não se foi huscçn-. .Noya-York para sua CapiLal, mas a 
pequrma cida de de VY-ashin,gtni;t . · · 

Que ra?,ão 1.iveram · os americanos, muito mais praticas . 
do que nós ela raça latina, quo somos fatalmente in1a15ina
tivm;? Qnizer.am evitar: qw; uma cidadr clr. ·~ ·r::mcJo pooulacão, 
ó-xposfa, no çaso ele urna lucta. a ser esr:na·gacla p.cJo inimigo, 
o Governo Federal suj oi l.o ús consequ enc.ias des.s·as luclas q · rq
tiraram a Capital para urna cidade el e pouco n1ovirne11Lo, : n1as 
ao' -abrigo desses perigos. E que · razões p0derosas p0oderam 
actuar no nosso espir ito para -não seguirm·os · essa orientação? 
,. 1 Q nobrf:l · DBnnln.rlo im1i gliu .nnir.. arn .ent~H'~ª f'Hª opi-nião dn 
mudança da Capital; mafl marif·c·stando , o d~_s.ejq ._ clc .ciue esta 
çii9.;We BB çonstitn1J. . et11. .Esl.aclo. · · , , .. _ , . 

· M<li;_ ~onhrwc ~. n::; esforlo 'J. não sr crrnni na me'nLc dos 
l egis]u.clor e~; n~o ·póde o (O:.overno, não póçlc o Congre<>so 
crear estados . IO's estados c1•cam~se quando têm elementos 
propriOs. como que n11turalm ente. E não v.cj o razão alguma 
q.u~ . )\lfüto eW favor :ela maneira cl1: J1f:.!tsar do nob!'e De.t)U-
tado. · . . . 
. Estou ele accôr·do quanto . ~L prirnefra . parte·,· a rnuclanca 

da 1Capital. o 1s11ste11to conJ, ·toda a convjccã.o, com toçlo (! vi-
1{91'., a emenda assignacla por, mim. 1w\o . !:3r . Alcino , Guana-
bara e por outros r cprescnLnnl.es elo Rio el e Jane iro. . 
·. _ {jrcio que V . . ;v;i'.. e. 9 ·\j;Qngresso me :rar~o à .iustica de 
acr_editar que não Ç!efe11do 8()11Jelbantc maneira de pensar 
N~~~/if:~~~e: pelo. fa_cL: de , s~r, -r~r.i:c 3 cptante do ))3stn,rlo do R}o 

_,J. ·sei.'fa inbsquf~hó esse . úrocei:litnenlo, e creio qúe só qtie·m 
noste Congresso nao me conhecer de perto póde acreditar que 
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seja esse o mov~l ela minh1a aLt:iLucl c nesta questão. ::'1füo, se
nhores, t~ntq mais que se trata de uma simples reivinclicacão. 
Era t~r:ntoT10 do ll10 de Janeiro, foi separado 11ara exe~'cer 
uma funcçao: cessando a funcção, o territorio . deve vo ltar a 
fazer parte mtegrant~ do terriLorio de que fazia parte. 
. Sobre . esta questao, que consid ero acLualmenLe de pouea 
upportancia, tenho. provado que entre i nell a com toda a con
vicção, e _não me .alarguei porque tenho neeess idad c imperiosa 
-d e -chscutir matena 1mpor'Lant·e em r elação á discriminação das 
ren_cla~ e prmc1pal-pente em relação á qu estão elos bancos d2 
em1ssao . 

Vortarei opporLunamen te á tribuna. (Muito bern. ) 

O SR . PRESIDEN'l'E dá para ordem do dia 15 do corrente 
a .cC!_ntinuação· da pr imeira di scussão do projecto de Const i
tmçao. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas ela tarde. 

~ª SESSÃO, EM 15 DE DEZBMBltO DE 1890 

PRESIDENC IA DO SR. PRUDEi\''I'E DE MOHAES 

Ao meio-dia, fez -se a cbamarJa, á qual responderam os 
Srs . Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes el e Carvalho, 
João Neiva, Eduardo Gonçalves, Costa Rodrigues, F r ancisco 
Machado, Leovigilclo Coelh o, Joaqu im Sarmento, Cunha Junior, 
José Secundino, Manoel Barata, Antonio Baena, Joaquim 
Cruz,. Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joaquim Catuncla, 
Bezerra de Albuquerque Junior, José Bernardo, Ol ivr.ira 
Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto . F irmino da Sil
veira, José Hygino , José Simeão, Frederico Serrano, P edro 
Thomaz Cruz, Virgilio Damasio, Saraiva, Domingos VicenLe, 
Gil Goulart, MonLeiro el e Barros, Laper, Braz Carneiro, Campos 
Salles, Ubaldino cio Amaral, Sanlos Andrade, Generoso Mar
ques, Raulino Horn, Esteves Junior, Luiz Delphino, Ramiro 
l~arcell os, Pinh eiro Machado, Ju li o Frol.a, Cesario Alvim, 
Americo Lobo, Eduardo \Vanclenkolk, Joaquim ele Souza, Silva 
Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Mur
Lin ho, Pinheiro Guedes, Bclfol'L Vieira, Uchôa Rodrigues. 
Indio do Brazi l, Lauro Soclré, Innocenc.io Serzedello, Nina Ri -

. beiro, Perlro Cherrnont, Matta Bacellar, Casemiro Junior, Ro
drigu es Fernamles, Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nel
son, Pires Ferreira. Martinho Rodri gues, Barbosa Lima, Be
zerril, João Lopes, Frederico Borg·es, José Avelino. José Bevi 
laqua, Gonç,alo de Lagos, Nascimento, Alm ino Affonso, Pedro 
Velho. Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio, P edro Am r.-
1•ico, no11to CarLaxo. Sá Andrad e, Retumba, Tolentino de Car
v.a lho. Rosa e Sil va, João Barbalho, Gonç,alves Ferreira, Jos6 
Mariano Almeida Pernambuco, Juvencio -c1e Aguiar, André Ca
valcanti , Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Meira de Vas
concellos, Pereira de Lyra, João ele Siqueira, Luiz de Anclrarle. 
Espirito Santo, Belarmino Carneiro, Theophilo dos Santos, 
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