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Declaramos ter votado a favor da emenda do ·Sr. A. Aze
redo, dando direito de voto aos estudantes de curi!O ,supe:rior .. 
maiores de 18 annos. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1891. - Baptista da 
Motta. - Urbano Marcondes. - Erico Coelho . 

O .SR. PRESIDENTE observa que só marcaxá sessão pelo 
Diarilo Official quando a Cornmissão Especial tiver concluido 
o seu trabalho. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minutos da tarde. 

59ª SESSÃO, EM 23 DE FEVEREIRO DE 189'1 
iresidencia do Sr . Prudente de Momes 

Ao m..eio dia, faz-se a chamada ·á qual Tespondem os Srs.: 
•Prudente de Moraes, Matta Machado, Paes de Carvalho, João 
Neiva. Retumba, Francisco Machado, Leovigildo Coelho, J.oa
quim Sarmento, Manoel Barata, Antonio Baena, João Pedro, 
Cunha Junior, José Segundino, Joaquim ·Cruz, Theodoro Pa
checo., Elyseu MaTtins, Joaquim Katunda, Bezerra de Albu
querque Junior, Theodureto Souto,, José Bernardo, Oliveira 
Galvã.o, Amaro Cavalcanti, Almei.da Barreto, Firmino da Sil
veira, José Hygino, José Simeão, Floriano Peixoto, Pedro Pau
~ino, Tavares Baslos, Ro2a Junior, Coelho e Campos, Thornaz 
Cruz, Yirgilio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil 
Goulart, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Lapér, Braz 
Carneiro, Eduardo Wandenkolk, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Campos Salles, Joaquim 
de Souza, Silva Canedo, Silva ,Paranhos, Aquilino do Amaral, 
.Joaquim Mu1rtinho, Pinheiro Guedes, Ubaldino do Amairal, 
Santos Andrade, Esteves Junior. Luiz Delfina, Ramiro Barcel
los, Pinheiro Machado, Julio Frota, Belfort Vieira, Uchôa RQ
dl'igues, Indio do Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Baoellar, Costa 
Rodrigues, Casem iro Junior, Henrique de Cairvalho, Anfrisio 
Fialho, 1Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira., Barbosa 
Lirila, Bezeirril, João Lopes, Justiniano de Serpa, J.osé Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Affonso, •Pedro 
Velho, .Miguel de Castro, Amorim Garcia, Epitacio Pessôa, Pe
dro Americo, Coulo Cartaxo,: Sá Andrade, Tolentino de Carva
lho, Rosa e · Silva, João Barbalho, Gonçalves Ferrreira, José 
Marianno, Almeida Pernambuco, Juvoocio d'Aguliar, André 
Cavalcant.i, Haymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira Lyra ~ 
MeÍlra de Vasconcellos, João de Siqueira, J.oão Vieira, Luiz de 
Andrade, Espirita Santo, Bellarrnino Carneiro,\ Theophilo dos 
Santos, Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besourn, Ivo do 
:Prado, Oliveira Valladão, F elisbello Freire, Augusto de Firei
tas, . Pai.Jla Argol!o, Tosta, Antonio Euzebio, Seabra, Zama, 
Arthur Rios, Garcia Pir.13s, 1Marcolino Moura, Santos P.ereíra, 
Custodio de M8llo, Paula Guimarães, Milton, Amphilophio, 
Francisco Sodré, Dionisio Cerqueira, Leovi:gildo Filgueiras, 
Brurão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Paraíso , Moniz Freire, Athayde Junior, Fonse-ca e Silva . Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Manhães Brur
r eto, Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, Virgílio Pessoa. 
Franta Carvalho, Baptista da Motta, Fró-es da CTuz, Alcindo : 
[Juanabara, Eurico Coelho., Sampaio Ferraz, Lope.~ Trovão,1 

:voa. Ili ~ 



Jacque.s Ourirrue, Ari stides Lobo, Mairynk, ·Fu.rquini iVV.tihrnck, 
Vinhaes, Thornaz Del..fino, Antonio. Olynüllo, Paeífico J\fasca
Tenhas, {labr·iel de Magalhães, L eonel Filho, Chagas Lobato, 
Jacob ela Pa ixfi.o, Alexandre Stockler, Costa Senna, Lamounier. 
A.lvaro Rol e lho , F eliciano Penna, Viottí. Dutra Nicacio, Cor
l'êa Rabcllo, 1~\fanoe l .B'ulg·erHiio, A:sLolipho .Pio, Aristidc:; t\'laia, 
.Gon r: alve .~ Ramos, Cal'los Chagas, Francisco Amaral, Domingos 
.llooha , .Palctta, João de Avelar, l<'erreira Rabello, Bueno de 
·Paiva, Peneira Pires, João Luiz, ·i.·rancisco Glycer io, i.\foracs. 
Barros, Dorni1ugos cUe .M.orae.s, .CarvnJ1hal, Ang:elo Jhnchil·u, 
l\Iursa, R.od olpho Miranda, Paulino Carlos., Rodrigues Alves, 
Alfreclo Elli s, More ira ela Silva, Almeida Nogueira, Fleury 
Curado, Leopoldo de Bulbões. Gui.rna·rães Natal, Antonio Aze
rnclo, Caetano el e Albuquerque, Bollarmino ele Menclonça,Yi\far-· 
f.iano ele Magalh ães, Eduardo Gonçalves, :Fernando Sin.1a .s , 
.Lauro Müller, ·Carlos dn ·Campos, Schrniclt, Lacer·cla Coutinho, 
Victmino Monteiro, Pereira ela Costa, Antão de Faria, ;rulio elo 
.cas tilhos, Borges de Mdeiros, Alcides Lima, Ass is Brasil, Tho
rnar, :Flores, Abreu, Homero Baptis l.a, Rocha Osorio , Cassiano 
elo Nascünento, l<'ern::mclo Abbott, Demetri-o Hibeiro e l\íenna 
Bar,reto . · · · - · 

Abre- se a .se3são . 

Deixam de comparecer, com causa, os Srs. : Frede1·ico 
Snrrano, Coelho e ·Campos, Saraiva, Haulino I:J:.orn, Ro ckigues 
F e1·1iandcs, Martinho Rodrigues,, Frederico Borges, Leandro 
1Maeiol, Conde de F iguei11'edo, Ferreira Brandão, Gonçalves 
Chaves, Doming.os Porlo, Ccsario Mptta Junior e Erne~to de 
Oliveira.; e, sem causa. os Srs.: Rangel ·Pestana, João Seve-. 
riano,, Generoso l\fa.rqucs, Bel'narclo ele Mendonça, Santos Viei~·a, 
Dorning·o5 Jesuino, Alberto :Brandão. ·Cyrilló do Lemos, Joa ~ 
qnim Breves, Luiz ~\forat, Badaró, João ·Pinttefo'o, Americo L11 z, 
l<'ra.uci~co Vpiga, Cos ta. Machado, .Barão el e Santa Helena, Ma.r
tinho. Prado Junim·. Berl.'nardino de Campos, L.opes Chaves. 
Adolpho Gm·do, Costa Jmlior, Ca rlos Garcia, Rubião Junior e 
Antonio Prado. 

~· h cla e posta em cl.iscussão a acta da sessão antecedente. 

O Sr. Casemiro Junior reclama contra a exclusão do seu 
:nome da lista reios Qlle vol.aram sobre os '15 % acldicionaes .. 
Este1'C presente e respondeu - não - ; en lrretanto, não vê 
o seu nome na acta publicada. : · · 

N ing:u em mais faienclo observações, 'é dada a acta pQr 
approvada . 

O SH. 1 º · SgcHE'l'AHIO p rocede á · leitura do seguinte · 

EXFEDIENTJij 

Representação de industri aes JJrazileiros contra o con:~ 
vi"n io comme1reial celebrado entre o Brazil e os Estados Unidos 
~a Ame rica elo Norte. · · 

O Sr. Vinhaes - Sr. Presidente, releve-me o Congresso 
ncc u par mais urna ver, sua attenção, em momento tão impor-
tante, em c1110 a ,'\lação rJeseja ver vot&da a Constituição. . 

O assurnp to , pprérn , que traz-mo á tribuna é ele tal ll:n
porb.nc in , quo vejo-me fc'J"·Qado a Ü' ele encont ro ao meu deSE'JO, 
f1~c'enclencl 9_ .a .atte_\1 Çft (l cl(l Congre~so por poucos momentos., 
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Se. Pr0siclenLe, nestes ullilnos cli.as a Capital Fec1.cnil torn 
iwesencL~ arlo factos anormaes: (!os qnatro poDtos cal'diaes st~r
gcm 01.,évcs, ou, por 1utra, p1·u1estos das clas~es prn letarrns 
cuntra o. estado precario a que se acham reduzidas. 

Qrwl o principal rnoti:vo da situação que atrctvessamos? 
i\'ão r elnct.o r:m d izer cruc o Governo t0rn em grande parle a 
n~sponsabilidaclo 1-lesscs i'ac.to ;; . (A2)ofados. ) 

Com o advento ela Republica, as classes, não só proldaeias 
r.omu as outras. cln socieclarlr, supp unham que as suas conlli
t.,ões de vida viriarn a mell10Nn·, 0 muito . 
• Hoje, passados ,J6 mezes elo faclo auspicioso, essas classes 
esLão mcrgullrncl ü S no rrnu s tnslo 0 desconsolado e c1 esengano. 

Os h omens qLrn vi ürmn subshtnir acruell es que clir·ig·irarn 
durante 70 armos os {!esl.i 1ws do paii, em nada melhoraram o 
estado cl esta r>rar;a; ao eontl'ario, têm p eor ado muito suas con
di(;ões de viver e 1wogTecl ir·. 

Srmhores, sf:li. CilW as classes q1rn se dizem conserva.doras 
da scciedade me taxam de subven;i v.o : de cr uerer arraslar as 
classes prolet;irias para a anarchia, para u nihilis1no. Mas, 
So:nlmrcs, nesta propagancla. a que tenho cledica.clo meus es
forços, tenho consciencia d e eslar prestando serviços ao men 
paiz . (Apoiados. ) 

Ko dia 'l 5 de. rwvcmbro contribui um pouco para o advento 
ela Ilcpublica . Suppnnha que as classes pro lotarias m el hora
riam nas suas condii::ões {]e vida. ·Mas, de, um lado . v1~jo a::> 
Jina.rioas pnora1renL e c:.om ellas o mal- estar elo povo; elo outro 
lado surgem 'In enLiras, como cógurnBlos en1 noite el e chuva; 
se1n peec.cdrntes, alguns arrogam-se o direi.to de vir dirigir o 
JHliZ, (jU8 {jllCI' ]1l'Og>eellir. 

O Sn. MAN CJEJ:, :FtJLGENCIO - São homens conhecidos no 
})aiz. 

O Sr:t'" V1xUAES - Não sei si são h omens conhecidos : nã(} 
os conheço com as icl ~as crue desejo ve.r tercrn o;; homc11.s do 
mou ;paiz . ~ei, perfe itamente, 'qu e são bom ens que viviam 
ainda ha bem pouco te1npo nos quartos baixos elo palacio im
JJCrial, que não ti.nham, absolutamente, ;;onLribuido, 110111 po
dem eonteibuir ainda para o pt'Og'l.'esso clesLe paiz : poi s são 
.colloca.clos, ,justamente, á fcsl.a ria governação rlr_J. Esl:aclo homeu:3 
:cujas i.clóas são reconhecidamente r etrog-raclas . 

O resultado principal el e tuclo isso já se está vendo : Um 
dos prineipacs estabelec i rn1jnios pubhcos ac.ha-sc completa
·mente interrompido em seus trabalhos, com real preju izo da 
~)opulação. 

Os empregado s, operarios e trabalhadores clcsse P<>tabele
cimento foram, pelas injustiças, levados a reagir, pacil)ca, mas 
resolutamente. 

Os opLimistas .iá pm:· ahi dizem que esses hom ens foram 
levados a occ.upar semelhante posição pelos soc.ialis tas e nihi-
listas . · · 

Dirigem-se cmn a cos lurnada covardi.a a mini; mas eu 
declaro que tenho muito prazer em ser petroleiro e nihili.sla. 
desde que esteja ao lado cios meus concidadãos defendendo os 
seus direitos . (ilfo'ito s a1wiados . ) ' -

Sonhores, honten:i. cerca das 5 horrrs d irigi-me ft estação 
da T~sLl'arla de Eorro Central do Brazil.' Encontrei o trafego 
<:n mpleta!11en te inter1·ornpiclo~ o povo agglomcradn. nas plata
fr.ír,:.rns, a espera do conducçlló para os a•rTabalclcs, indigDaYa-· 
·~e, cl::nJ:t!o, r_1ão .9bstante, razão aQ§ empi~egª-cl o.s; o vi m~i8- urn 
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apparato de força publica, de espingardas carregadas. e1 natu
ralmente, promptas a f.azerr victimas e chamar á iQroem 'PS 
vilões que ousavam perturbar a digestão do Sr. Lucena e 
outros. 

Soube logo que o Sr. Ministro da Agricunura tinha ido 
em trem especial a '8. Diogo para chamar á ordem os ousados 
gre.vistas, e logo que lá · chegou, S. Ex. deu ordem para que 
fosse feito fogo sobre '.) povo, que, dizem, estava Rrrancando 
trilhos ... 

UM SR. REPRESENTANTE - Devia fazei-o, desde que se 
arrancavam trilhos. 

O SR .· VINHAES - Não arrancavam, a:bsolutamente, tri
lhos. Os empregados da Estrada de Ferro Central reagiram, 
rna,s pacificamente. 

Pugno e continuo '1 pugna'l.', pelos seus direitos. Desde 
que não encontráram justiça da pairte de quem devia distri
buil-a, só lançaram mão daquell e meio violento quando viram 
completa.mente perdida a esperança de serem attendidos. 

A Estrada de Ferro Central do Brazil é uma esfJrada de 
ferro modelo, que nada tem .a desejar a qualiq.ue·r outra do ex
trangeiro; é uma das pTincipaes fontes de receita, de que o 
Estado póde lançar mão em caso de bancarrota, que não esfJá 
longe, para fazer face ao descalabro financeiro. 

Por acaso, homens que ha trinta .e tantos annos traba
lham ao sol e á chuva em benefici'o da collectividade não têm 
o di!I'eito de ser ouvidos, nas suas mais justas reclamações, 
pelo director -e pelos seus companheiros de directoria? Entre
tanto, a pasta do secretario acha-se cheia de petiQões de em
pregados gravemente enfermos, que não merecem seque!I' um, 
olhar de tal -director ! 1 

Hontem, uma dessas pobres victimas abeirou-se do Sr . 
de Lucena. afim de solicitar uma licença, visto achar-se gra-· 
vemente doente e não ser attendido pelo seu superio!I'. Quando 
fallava, foi inter.rompido por uma golfada de sangue. 

A estes homens que prestam servi<;os ao Estado e que. 
mandam um attestado medico, o director diz não acreditar, 
em· ta:es docmentos, obrigando o peticionaria a vir á sua pre
sença, para examinai-o 1 ! 

Como esta. innumeras queixas ha, que não quero, absolu
tamente, especificar para não cansar a vossa attencão. (Não 
apoiados. ) · 

Já o disse, -e repito: O povo está C'ansado de •Ser espesi
nhado. Tem o direito de exigir, neste rregimen, que se diz de
mocratico. que a lei seja egual para todos, que não haja aqui 
i1ma justiça para o pobre e outra para o rico. 

E é, -exactamente, porque não se lhe faz esta justiça que 
elle pergunta, e com toda a razão, si está ou não em um paiz 
fjemoCTatico, que deve expandir o verdadeiro direito da egual
dade. 

O Sr. Lucena encontrou-se commigio depois da sua volta 
da estção de S. Diogo, quando lhe fiz ver os motivos por que 
Unham sido levados os op erm~ios e trabalhadores da Estrada 
dé Ferro Central a lançae n1ão daquelles meios violentos . 

S. Ex., em minha presença, deu- lhes razão, pois já sabia 
pelas informações que lhe tinham dado que, effectivamente, 
os trabalhadores e empregados da Estrada de FeTro Centrai. 
justificavam a sua conducta tomando aquella attitude contra 
os seu§ chefes e por isso me garaºtiu que i-ª dar propipt!!§ :R!'.º~' 
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videncias, afirf., de que fosse melhóTado o estado actual de 
cousas. 

Mas, Senhores, eu estou perfeitamente descrente das pro
messas dos nossos governos. 

Na occasião do perigo elles declaram-se os homens mais 
benignos, uns philantropos de primeira ordem .. mas, passado o 
perigo, retomam de novo a sua primitiva airrogancia, contí~ 
nuando a espesinhar o pequeno, o desprotegido. 

Eis o motivo por que · tomei a responsabilidade de acon
selhar aos empregados 6 operarias da Estraid.a de Ferro Cen
tral, para não •cederem uma linha sequ.er emquanto o Governo 

. não começas'Se a cumprir o seu dever. · 
O SR. ELYSEU MARTINS - Mas não para arran3ar trilhos ., 
O SR. VrNHAES - V. Ex. me faz uma injustiça, suppondo 

'que eu fosse aconselhar 2.os empregados e operarias da Estra
da ele Fer:ro Central urna medida violenta. 

O SR.. ELYSEU MAR'rINS - Não estou fazendo essa in
justiça . 

O SR. VJNHAES - Eu aconselhei a resistencia pacifica, 
afim de que não se perturbasse a ordem. 

O SR.. ELYSEU MARTINS - A minha observação foi em 
naxilio do nobre representante. 

O SR. VrNHAES - Assim, não o entendo. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Então, desculpe-me. 
O SR- JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. VINHAES - Alü vem V. Ex . , com o seu aparte,. 

fazer crer ao General Deodoro que é aqui um dos seus maio
res defensores! 

V. Ex. sabe uma consa? Eu tenho consciencia de que es
tou aqui defendendo mais o Gen eral Deodoro que V . Ex. com 
a sua observação; porqne, sem rr.r~ approximar delle, vejo que 
tem a infelicidade de achar-se rrode.ado, com raras excepções,. 
rle pessimos amigos. (Apartes . ) 

Estou pugnando pela defesa elo povo, coro o que pregto 
maior ·defesa ao General Deodoro do que V. Ex. dando esse 
aparte. 

O Sr-;,. JoÃo DE SIQUEIRA -· Não estou defendendo aqui a 
quem quer qu B seja. 

O SR. VINHAES - A ordem publica é pertur:bada POil' 
aquelles que não sabem fazer justiça, quando a têm em suas 
mãos. 

V. Ex. me dirá quem occasionou a car.e.stia de .g.eneros 
com que actualmente está a braços a população desta Capital? 
Não foi, com certeza. o pobre. 

Eis o motivo nor que tomei a responsabilidade de aon-
Não, elle recebeu com a,pplausos a Republica, porque 

. suppunl1a que nova era ck pros'])eridades ia surgir; hoj e, está 
perfeitamente desenganado ; a Republica não lhe trouxe esse 
bem estar que tanto almejava. 

Hoje eHe vê-se deseng·anado, por tantas injustiças. 
Quem tem a ·Culpa do actual estado de cousas? 
O SI'\. LOPES TROVÃO - Peço ao meu nobre amigo que 

não responsabilize por iss6 e: regímen democratico republicano, 
·po.rquaülo o que. t emos não é uma Republica ; caminhamos para 



ella, é verdade, mas ainda estamos mais ai5Jiroxin1adcis âa Mo~ 
r1arnltia, que rlcslruimos, do que da verdadeira Hépublicçi. 

O Rn. V1NHAES - Si V. E x. tiv·esse chegado antes, havia. 
de vDr que não ri1'imino al::.~ clutamente o regimen republicano 
1iorquc sou l1rn dos mais iuJ'imos solclados cfelle, e estou per~ 
JeiLarncnlc co nn•ncjclo de oue os estados hão de se. lransl'or
rnai:· eumplr,ta mentn em l'cDUlJLicas, que é o ideal de lo cios. 

O qnr.• ll ig·o a V. Ex . ~ qnB nós precisamos acabar de urna 
Yez coru r.:3Se es p iril:o retrcg1:aclo, com esse espirilo inconc e
hiYel, r!IW se vira para o passado e que quer por forca ti'an
;;;mütir-nos as suas idr~as e as :uas crenças. 

Dissr', e rr1i.i to, <CIUü o .maior mn.l elo ·G r~neral Deodoro é 
1,~r-s e rodeado clR 1i10rnens q ne não têm sabido corresponder :í: 
,s11a espreLaLiva ·e ú sua conti.ança, irn1)opularizando-o, rnvanclo 
ca r[a vez mais fundo o fo ,,,so que já o separa elo povo ... 

O Sn. HEnL.l\r;tuA ~ Muil.o apoiado. 
O Sn .VJNHA BS - ... dr lrnmens qun o esLão al.rai(ioanclo. 

e elle pareeo que não vô ü;"'º. O resu!La·clo, Senhores, é que0 os 
homens sineeros, aque!les que est.iveram a seu lado no dia 
15 ele nnvc!mbru, todos olles, com raríssimas excep ~~õcs, se 
têm afastado ele S . . Ex. ou pela intrjga dos bastidores, dos 
quartos baixos (Llpofodos;, o·ÍJ -por oulro qualquer molivo, 
apczar ele serem amigos particulares e pessoas ele S. Ex. ; 
por que clles dizem, e r epetem, sempre: Nós não queremos 
trimar a responsabilidade dos a-eonteeimentos, para qLw o 
1rnbli.co não possa dizer cC'm acerto que essa responsabiliclade 
r ccal1e sobre os vorrlarleiro.s democralas. 

Sr. Prcs id ent.e, an les cie. rn e0 retirar da trihuna, tenho de 
chamar a atten1;ã1J elo Con~resso para um ponto irnporlantis
simo, que tnmbem Vf~m photographar, perfeitamente, esl e 
n ·overno ::momalo: refiro-me ao decreto n. :l. 3.:'d, de H ele fo
yer eiro dest.e anno, que annexa a ilha de Fernando .. Noronha 
ao Estado de Per nambuco . 

.Não é i.sso uma sem razão, urna verdadeira clescahida? 
Jiim. vespe:ras de se promulgar a Constituição, quando .se 

sabe que o art. fi3 .reza, r:J mu.ito bem, que todo territorio da 
llepublica que fôr nrniessario e indispensavel para a defe~a 
rlella, pertencerá a União, É' n esta occasião que o Sr. Lucena 
nlgou-se autorizado. a annexar: a 1Pernamlmco a ilha de, Fer
nando r~oronha! 

O SR. ALMEIDA P'ERNAJYJBuoo - Perdão; neste ponto não 
Jom l'azão : Fernando de Noronha pertence a Pernambuco ha 
muHos arrnos. 

ro Sn. Jo.:\o DE S1QUEIHA - O nobre Deputado é insus1}eito 
a V. Ex.: rlle qu e lhe re;;poncla. (Jla outros apartes.) 

O 8H. V1>iHAES - :Pr: ço que não m e interrompam; lia 
um nobPn represenü rn te Cjlte deseja fallar depois de mim, o 
r:p.1N·o ser lJ eeve. 

Quem contwce uro pouco o e.si.ado ])llysico do nosso Con-
1 i nenl e 11-ia ele ul,gar .c111c; é do 1.1111 disparate perfeito qum·er-se 
tirar rla l'fnião a ilha elo Fernando. E ' o irnnlo m ai s eslralo
g:lcn cio Atlantico sul. (Apartes .) 
· Deixem-me :f'allar, porque quero ser b1·eve, afim ele dei-
xar a cmLro es le logar. 

A ilba de :Fernando l'i oronha é o ponto mais estrategico 
elo AIJantico sul:. qllero cllzer quB qualquei~ potencia euro-
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, _ UPil'f\ ,rawr um <fosacato ao Brazil, uo declarar-lhe 
1:~~1:~1 '.il,e 11c6c~ss,tLa de um pon lo ele apoio_ a~in\ c10, host1111 z~~0n~~~ Cl'a uma uarrw cujas 1ms•3S de opera1:ocs cs cJarn_ a ·_-:- l ·1 
2 ~1)60- leguas, precisa de an:a1:ja1· naH pr~:;1rn1clad1'.:,; r rs .~ 
co:'í l a um 'iogar o nele pos.;a depositar o seu Li'. n~ 1.-1

1
c '. l 1 e.~ e ele 

pnsitos Ü f) c:nvào; .e a :illrn . .dB _.Pernnndo ,~1 0 Nuru1;11a_ 1, eilJno 
.iú. disse, um ponto i mpc11:'la11L1ss1 mo ela co,.,ta. do. Bra;r,tl. 

o Srt . .TOSE' IlYGl~O __ o nobre Deputado ;p1~rm1Lle-m0 um 
aparle'! 

O SR. V1Nr-u 1;:s - Pois não!. 

J' onh~ i~;\~1~~;;: l~ Y?(~~1:; 1 ~~º Po~;~uc P~1·~~~~~~ lJ·~;f~º E::~~~~1~1_:~;i ~~~ 
clci'>:.e de portPncor ao lpn·; tunu dn. Unrno ·? 

10 Srt. \-'1NHAES -·-Desde qne Pr~rn:unhnco sr, r~omp1·omeltC'r, 
a fortiúea1: Fernancin cli:: ·;:-:oronlrn a i>orlio ... 

o Sn. JosÉ ll-Yo1 ~0 - - Isso está nas faculdarles do Go,. 
YPl'llO . 

O SR. JoÃO DE S1Q'l:E11v,_ ----:- O decreto salvoLl isso. 
O Srt. ALLvIEIDA PEttNA:11-1JfüCO -- Peço liccn~a f1.0 rnru cor-

J'r,ligionario, para · cleclara;·-lhe que, nesie lJOttlu, nfw !(·m 
razão . 

O SR. VJNI-IAES --- :n:' urna. praça dr, guerra i mL1orl anti :ó-· 
oima, que dlwe ser fortiJico.da 1wla TJnião e n~w pelo Kdrtdo, 
que, nalundrncnte, ni'io Lern meios para J'azel-o crnno exige a 
sciencia rla gu01Ta rn-odcrna. 

]J.m:gunto a VV . EExs . : PernamhLrno póc](· desde já dis
Jlôr de 2 . 000 ou 3 . 000 contos para fortHicar a ilha rle Fer
uado Noronha? Não póde, absolutamente, faz,el-o. 

O Sr-t. Jo.t\.o DE -SIQU'lliIBA - 1\'Ias ;póde ser demarcacla parte 
desse territorio , em que, for necessario fazer fortificações. 

10 Sn. iVINHAES ~V. 'Ex., bem se vê que· é mi li lar amador. 

-O SR. JüÃO m; SIQUEIRA - Militar, o que? 

!Q Sn. VINI-IAES - Militar amador. Si V. Ex. fosse effe
ctivo, não me daria essa nisposta. S. V. Ex. tivesse estulla;clo 
a arte, da guerra, saberia que, em uma ilha eomo a de Fer
rnntdo Noronha, a defesa não pócle ser feita por uma só par{ e. 

O Sn .. JoXo 1m SJQUEJBA dá um aparte . 
O Sn. VINHAEs - Não posso comprehender como é que 

o nobr e roprescnl.anle, que aqui votou que, toda vez que fosse 
necessario, para a defosa ela: União , um. Lerritorio qualcrur.r 
1os Pstaclos, esse fosse, do::;locaido, ho.ie ))ensR de modo cli [
Jcrcnte. 

O SR. JoAo DE SlQlJEIRA - /\ bypolhcsc não é a mesma., 
(~ SR. VINHABS - Eu, pelo conLrario, é que não Ltço 

quosLao de pequenos trec-i1os ele minha Palria. 
AI!Les do tudo sou hea:z.iJe.ü·o, e dese.io vor o Br:nil grande 

e . umclo. Mas, Senhores, cunsicloro muito rnai.s r.straLogjea a 
ilha ~r~ Fornanc~o Noronha do· que a fronLe.i.ra do Paragllay ., 

.l. ortanlo,,, nao me p_areee justo que essa ilha fique per
tencellC!o rw E~taclo .ele. l'!:Jt:narnb;ucci .. , 



~ tJM SR. REPRESENTAL."l'TE - Mas sempre pertenceu . · 

O SR. VINHAES - Não estou contestando iss'O .• 

,sou ainda forçado, Sr. Presidente, a dizer aos nobres re~ 
rpresentantes que a ilha de Martim Garcia! é fortificada, só
mente, do lado ele fóra, o que não acontece com o ilha de Fer~ 
nando Noronha. 

O SR. ALMEIDA PERiNAMBuoo - O Sr. Campos Salles. a 
principio, qniz ·deslocar de Pernambuco a ilha de Fernando No
ronha, e, afinal, convenc.eu--se de· 1que commetteria um grave 
erro. 

iQ SR. VINHAES - ,Sr. Presidente, estou satisfeito, 
'já lavrei o meu protesto, quer com relação á gréve, quer com 
relação á ilha ele Fernando Noronha. Sirvam estas observa
relação á ilho de Fernando Noronha. Sirvam estas observa
ções par a demonstrar que, antes de tudo, sou um brazilei:ro 
que deseja o bem estar e a grandeza de sua P!atria . 

Tenho concluido. (JJfuito bem; JJfuitos applausos. O oraM 
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDElNTE declara finda a hora do expediente. 
O SR. VrcTORINO MW'TEIRo (pela ordem) pede que se.ia 

consultado o Congres·so afim de ver si este concede 5 ou 10 
minu tos ele urgencia para .que o orador justifique a sua po
sição no Congresso. 

Consu!hvdo o· Congres;:.o, é concedida a urge,ncia pedida. 
O Sr. Victrino Monteiro - Sr. Preidente, Srs . do Con

gresso, immensamente vos agradeço a prova de delicadeza 
com que acabais de distinguir-me', - delicadeza, aliás, justa, 
por ser esta a primeira vez que ouso occupar a vossa preciosa 
attenc.ão. · . 

Senhores. só deante de um duplo dever, que reputo impe-
rioso, imprescindivel, me 3.nimaria a occupar a attenção deste 
Congresso durante alguns minutos. Trata-se de vir _levantar 
um protesto . r,m nome dos interesses da fronteira do Rio 
Grande d.o Snl, rle q1ie sou immediato repr.r-sentante, e, prin-· 
ci11almente, ele definir a minha· posição deante da bancada 
r io-grandense, declarando o que penso sobre os aconteci
mentos no líticos da actualidade. 

Senhore·S, poucos mezes depois do advento da Republica, 
o illustre Mini stro da Fazenida. o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, 
decretou medidas fiscaes de tal natureza, que vieram de al
g-uma maneira entorpecer o nrogresso e desenvolvimento da 
fronteira ido Rio Grande 60 Sul. em grande parte, ainda', da 
futurosa região ·serrana, estabelecendo zonas fiscaes, que 
reputava ne.cessarias para nõprimir o contrabando, e essas me
didas eram dr, tal modo vr>xatorias e coercitivas da liberdalde 
corrim ercial. ferindo di rei tos muito respeita veis, que o pro
prio ex-Ministro 'ªª FazenrJ~, foi o primeiro a reconhecer a 
necessidade de sua ;revogação, tendo reduzido a decreto o pro
.i ecto apresentado pela renresentação riograrudense. - decreto 
qu e. aliás . não t eve realidade pratica, porque S. Ex. sahiu do 
Minist.erio quando menos esperava, pois só lhe faltava a as-
signatura do che.fe do Esl<ldo. · 

roepois da retiraõa de S. Ex., eu e meu patrioio Sr. Assis 
Brasil. tivemos um3 conversa com o aetual Sr. Ministro d~ 



- 825 -

.Fazenda, o ·qual, com a delicadeza que o distingue, disse-nos 
que ia ,estudar o assumpto, mas na:da disso aconteceu. 

S. Ex. deixou o ;projecto dormir no pó do seu gabinete, 
esperando a pal::wra ·do Sr. Henrique de Lucena. o dictador 
de facto. 

UMA voz - Barão. 
o SR. VICTORINO MOINTRIRO - Sou coherente com o vot<i 

do Congresso, e deciaro qm~ não reconheço barões, nem titu
lare,s de especie alguma. 

fA. MESMA voz - Mas elle assigna-se - barão. 
O SR. SERZEDELLO - Mas não póde, nem deve assignar-se" 
O SR. VICTORINO MoNTEIRo - Mas, Senhores, diz-se que a 

1imitacão de zonas veiu abrir uma nova era de prosperidades 
para o Rio Grande .. do Sul, porque as suas rendas cresceram 
de um modo sensivel. Este augmento, porém, não foi produ
zido por essa medida, mas sim pela revogaoão da tarifa es
pecial, que elevou os direitos a mais 5 o/o além dos 20 %, 
resultado da cobranca do imposto em ouro. 

O que veiu ·diminuir o contrabando foi a fiscalizacão ri
gorosa estabel1?cida na linh':l. divisaria do Estado Oriental com 
o nosso paiz. Mas eu desrjo perguntar a S. Ex. si, hoje, que 
está approvada a Constituição, pretende, ou não, levantar essas 
medidas contra as . quaes protestam o Direito e altos interes-
ses daquellas régiões? · 

Senhores, o projecto que a deputação rio-grandense sub
melteu á consideração do nobre Ministro resguardavaJ os in
teresses do fisco, conciliva as constantes reclamaoões das 
pracas do liUoral, e, por isso, espero vel-o traduzido em lei 
dentro do mais curto pra7.o. 

Feito este protesto, entro constrangido e, ao mesmo tem
po, sem receios nem temores, na apreciação dos ultimas acon
tecimentos politicos. 

E' exacto que concorri para a proclamação da candida
tura do Marechal Deodoro, a qual foi acce;ita pelas com
missões executivas de algumas localidades, não significando 
essas manifestações um desejo, porquanto a grande maioria do 
eleiLorado ignorou semelhante proclamação. 

Mas, quando essas manHestacões traduzissem a vontade . 
do eleitorado, que contesto, eu direi que não acceitaria, de 
modo algun:i, um mandato incondicional, porque .acima de 
tudo está a minha cons1cienoia, o meu livre exame e o meu 
patriotismo. 

UM SR. REPRESENTANTm ·- Está a salvação da Patria. 

tO SR. VICTORIJNO MoNTEIRci - Deante da salvação da Re
pub 1 ic a nada temo, e tudo envidarei em sua defeza. 

O SR. ZAMA - V. Ex. bem mostra que é irmão de Seve
rino Ribeiro . 

O SR. VrcTORINO MOOTEmO. - Eu, que tive a necessaria 
coraigem de romper com todos os preconceitos de famHia, fi
liando-me ao Partido Re,publicano, desde os : tempos acade
micos, com extremada dedicacão, níio recuando deante de ne-
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nhum sacrifício, hoje, cõm a ind ependencía que a firmeza de 
caracLcr sabe ,dar, não poderia cruzar os braços, curvando-rnei 
reverente deanle da f'orçu e das conveni encias rle· momento. , 
(ilpo'iaclos. ). 

Cheguei a esta Ca1piLal convencido de que o Marechal 
Deo:clorn clevia ser o Pre:idente da Republica, e a Gamara ptm
sava elo mesmo moclo. Mas os acontecimentos e tudo quanto 
observei irn1Jrcss.ionaram-me desagradavelnH~nle, e c:begLiei ..-~ 
clnl orosa conclusão ele que o l\fareclrnl Deodoro não está ta~ 
llta,do para occupai' o prjmciro logae ela Republica, falta-llw o: 
cnnac.irlacl e, a :illn.sLrnção, n Jirmeza das convicções. (Apoiaci'os 
e ((jirt1'i'GS.) 
. I!~ creio quo nada poderio. d jzcr a esle Congresso que fosso 
rnna nuvid.aclc . Aincla ulLinw.rnt;nte, p01· um capriclio, despccl:iu 
-do Pod-et' o 11atr iol.ico !Ylii1isterio que c,ums igo 1.i r1ha inici ad o 
o Gm·1•.rnn. •' t"fJUblirn110. (Apoüiclos .- ) 

Esla i' a rPalidacl c, que eslá :na conscirmcia de to Llos do 
Co ngrr~sso R do l)aiz. 

J!: si, 11orvent.ura, csl. CJ (~ongresso l: ivesse a convicção de 
qur a canclíclalu1'a. do Marechal Dco:doro não fosse, por assim 
dizer· ... 

l iNI Sn.. HEPHESENT:\JXT.l: - Não (\ occasião rl c rliscnl.ir a 
cahd iclatura 'Cio Marechal Deodoro aqui. · 

b Si{. VlG'! '.OflI)IO Mo:'<'l'Emo - BsLou em meu direito de 

trazei-a ú, discussão nesta 1.r.ibuna; declino ela competencia do 
nobre rcoresenLan Le. 

JVJ:as ·não houve um cidadão, um indivicllrn sequer, que 
fosse o prini eiro a reconhecer . . . (Tror.:arn-se micitos apartes.) 

E ' a primeira vez qne subo a esta. Lr.ihuna; portanto, ti 
preciso que sejam toleranl cs; ten liam a coragem necossaria 

1p arà oucY.ir a cri tica, e depois venham fazer a defeza. 
l\fos, cleante dos factos que se têm passado confesso que 

o meu patriotismo me, impoz o dever do não suf'fragar o nome 
daquolle cidadão, p orque não está na altura do cargo. (Apar
tes.) 

V. Ex. manifesta, 'continuamente, a pouca consideração 
que vota ao GongTesso; parece que conla com o servilismo 
do ;povo brazileiro. Mas é em nome ela energia dc·sse povo 
qne eu . protesto . · 

Um facto veiu caracLerizar per:fciLamente as qualidades 
elo Marechal Deodoro co:1.10 chefo do Governo. 

Foi a escand alo.sa concessão do Por to das T orres, con~ra 
a qual a representação riogrand ense ·em l)eso protestav:i ener
gicamenLr.. 

O que não resta rluvi cL1. é que a sahi,da elo Ministerici pas
sado foi pda solidaricdacl.) que dese,iava nrnntE~r para com a 
representação rio-grandcnse. 

Enle11'llo qno me cabe uma pari. o dessa r esponsabiliclade, e 
ficante des!e presente r egio. feito au Sr. Dr. Tra,iano Vil'ialo de 
!Vleclciros. ven lJO pro!.c .9ltn· cm nome do Hio Grande. 

O Sr. Dr. Tra.,jano Vi.rütlo ele i\fodeiros, inconteslaveL 
'mrmte. é o fil1ho rrwis diíecto da Jtepubli ca; entretanto, ;~ sa
bido que : esse c1dadão, no ,dia' da prodamação da Republica, 
retiroli-se para uma chaca.rn proxirna a Porto AJegre, e lú foi 
chorar sol)re o 'tumlllo da AIQnarchia. ·• 
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E esse homem conseguiu da Republica ludo, ·o que nunca 
poucir, eoHseguir ela Monarchía. . . ' . o que é mais escanc1aloso e. aL6 mesmo, u~graclante. é 
ciue 0 Sr. J'\•[ inis!To d11 AgnculLura, que Lambem. o r~ :da .JusL1ça 
descesse no p onLo ele ir contraclar com o .co ncess1o~a_r10 do 
Porl o :ela :> Torre s, que, aliá~;., é clcpendcnte de seu !vI1111sl.er10, 
corno r l csr~mliargador da Relaç;ão ele Porto AlcgT~ ! O crue é 
:racln ó q1.w o Port.o das ·rones tornou-se _urna nwc\ida. neccssa
r ia, csl ral 1;gica e inarliaw' l sórncnl e depois rle lrnVPr pPnetyado 
Tia: f'em·P laria ela ,\ gric ull ura o rr.quel' im 011tn dl) ~1" ·rr::\Janu, 
que. a,liá~ , preteriu a ouLl·t) ~ r1u0 a.nlciorrnenlc l u1vu1m fm!o o 
rnr,smo ]J e.ri ido! . 

Drantr, .rir. tantos fados. r·rn que o mR.1'ochal fJ r;o rJoro pa
rcc visar rnais o~ .inLcn~ s~1 1;~ de sr,us anügos do q 11r os da :'fa
ção, o qne de 1111rnsl 1·.a, asiurn.a tica rnnnlP, sua i 1 ir~ariacirlacle ad
miui sl.rativa. rl eclaro . tet'n1inanf'.cmwnl.e, que nao vo L.are1 no 
Sr. J\.farcclla i Dr. orlo r·ó cfa Fumwr,a. 

T~ i\•I ;-)n.. füwru;;R 1•:l'TJ\:'\'n ; - Mas lül e 110 qn em 'fez a He
puhlica. ( Contes'lar;{íes. ) 

{) SH.. BMrnosA L1 iVL\ -- Quem fez a Re,pul1liea foi Ben
,j::unin Conslant. !}la r!ll f·;·os apai-les. ) 

10 Sn. Vtc•ro.ruMJ :Vlüfê'iTliIHO - J.le.:;pm1Ll o ao nobre re·pre
senlante, qu e 11arece nr. '>ta Casa quel'e r p l.'imar pr.la defeza 
ext l'emarla do Marechal Deodoro. 

Senbores, sou o p 1·imei rn a. rrconlwcer que elle Lr:im ser
viços, não só ao paiz como á n e1rnbhea : mas nós não devemos. 
nem [iodemos, iweferir r~sses se1:Yi 1;os. aos gra11 des interesses 
da liber:d acle e da Pal ria. 

t Jivr Sn.. REPrtESE~T:~::-l'l'E - Sim, que venha um outro que 
seja capaz de fundar a Ikpubli ca. 

O SR. Z AJ\IIA - Nós não estamos aqui para satisfazer os 
rfosejos ele quem quer que seja. 

O SR. VrcTORLNO lVIO.N'l'JORO - Senl10res, pela primeira vez 
que occupo esta. 1.J'ibuna, sou. o primeiro a reconhecer que f i
<1uei muito aqucm ela eflpect aliva rlos meus amigos. 

O SR. ZA~IA · - V. Ex. esLá h onrando o Estrudo que o 
elegeu . 

ü SR. VrcTOHLl\O MOX'l'Emo - Resumindo, digo, simples
m ente, que, anle a posição em que estamos collocados, consi
dero como nm de.ver paLriotico r,xpcnder francamente a i10ssa 
u[Jin_ião nesfla eleiçã.o, a que vai proceder-se, .para o ])l'irneiro 
mag1sL1·w,lo da :Republi ca, não nos prcoccupando com o má 
Yon1 arl e do quem quer qu:~ seja. 

ü S1t. A>:nns10 l ;íALHO - Si a volação fosse nominal. . . 1 

O Srt. ~,\.M:A -- Nilo voLarnos nominalmente porque não 
qu r.rmno3. r.. H a outros apmtcs. ) 

O SR. V rcT OHJi..'IO l\fo~·mmo - ~ão res.ponclo ao aparlc elo 
nobre rnpresenl'a 11Le, porque seria isso uma offensa ao Con
gresso . 

1 
~en.l:iore~, vou te~·n:iinar. Acabo ele ser prevenido pelo il

ustre c1d.adao que rlmge DS nossos. trabal.hos .ele que o meu 



tempo 'acha- se ' exgottado, pelo que não posgo dar maior des
envolvimento, como desejava, ás razões pelas quaes acabo de 
assumir esta posição . 

Fique, portan to, registrado que não votarei, em caso al
gum, no .Sr. Generalissimo.· Deodoro da ·Ponseca, q111er a vota
ção seja por escrutínio .secreto, quer nominal. 

Estou certo de que ninguem terá medo de dar o seu voto 
nominalmente. (Apoiados e apartes.) 

Suffragarei o nome rfo um cidadão que, pela sua i!lus
tração, perfeito conhecimento dos negocios publicos, probi
dade e energia, pos·sa concorrer poderosamente para a grau-. 
deza e a prosperidade ;que está re•se·rvada á Repu'blica Brazi
leira. (Muito bem; muito . O orador é cumprimento,d"o po1' 
rnuitos Srs. representantes .) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA: 

DISCUSSÃO DA REDACÇÃO DO PROJ.ECTO DE CONSTITUIÇÃO 

O SR. PREBIDELNTE deielara que entra em discussão a' reda
cçã.o elo projecto .ctie Constituição. 

rSão lidas, apoiadas, e entram, conjuctamente, em discus~ 
são as seguintes 

Emendas 

Ao art. 18. 
Redi.ia-se assim: 
A Gamara dos Deputados e o Senado trabalharão separa

damente ·e em sessões publicas, quando não se resolv·er, po.r 
maioria de votos, que se.iam se 

As deliberações, etc. 
' Sala rlas sessões, 23 de fevereiro de 1891 . ~ Thomar, 

Delfino . - Nina Ribeiro. 

Suhsl ituam-se, no n. 23 do art. 35, as palavras -- da R.epú -
}Jlica -•ririr estas - da justiça federal. . 

No art. 24, supprimam- se as palavras- e fallencia -, 
porqur~ ::t attribuição de legis lar sobre esta materia já est.á 
comprchendida no numero antecedente ., 

Supprimam-se os ns. 25 e 28, por superfluos, á vista do 
principio ge:ral estabelecido no n. 23. 

Estas emendas têm por fim pôr a redac~ão .da Consti-· 
tuição de aq_côrdo com o vencido, fazendo desapparecer dis
.posições redundantes. 

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1891. - JOsé Hygino. 
- Manoel Francisco Machado. - Manoel Jgnacio Belfort 
Vieirn. - Casemiro Junior. - A . .. Milton . - Costa .TuniM . 
- André Cavalcanti. - Joaquim Sarmento. - Manoel Uchóa 
Rodrigue's. - Leovigildo Coelho. - Prisco Paraíso .. - M. J. 
Vieira: - Conto Cartaxo. - Amaro Cavalcanti. - Fi'rmino 
da Silveira. - J . J . Seabra . - João NeiiJa ., 
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Ao art., 50· 

Substitua-se a palavra - . Secretaria - por - Ministerlo. 

das sessões, 23 de feve:reiro de 1891. - José Hygino •• · 

Ao art.1 3º 

. Accrescentem-se ao final do paragrapho as palavras: ,_, 
de conformidade com o artigo seguinte. 

Substitua-se: 
Ao art. 35, n . 10 

Resolver sobre conflictos de limites, dos estados entre si, 
do l:erritorio nacional com as nações limitrophes, e travar os 
do futuro Districto Federal, definitivamente •. 

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1891. ~ Erieo CoelhQ. 

Ao art. 35 

Redija-se assim o n. 1 : - Orçar a receita e fixar· a des
pesa da União annuali:nente, e, bem assim, tomar as contas da 
receita e despesa de cada exercicio financeiro federal. 

Depois das palavras - divida publica - do n ., 3" :- ao
crescente-se - da . União . 

No n. 11, em vez de - tiver logar -diga-se : si puder, 
lentar. 

Redija-se assim o n . 23 : - Legislar sobre o Direito Civil, 
Criminal e Commercial da Republica, e sobre o Processual da 
justiça federal. 

Supprimam-se do n. 24 as palavras - e fallencia. 
Supprimam-se os ns . 25 e 28. 
Para pôr de accôrdo o. n. 37 com o disposto no § 1 º do 

art. . 17, ou supprima-se o n. 37, ou seja elle conservadv, 
accrescentando-se-lhe, depois da palavra - prorogar - as 
seguintes : e adiar . 

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1891. - Meira de 
Yasconcellos. 

Aos arts. 23 e 24 

Sejam reunidos em um só artigo e redigidos do seguinte 
modo: 

Art. _ Nenhum membro do Congresso, desde que tenha: 
sido eleito, poderá eelebrar contractos com e;> Podei' Executivo, 
nern · delle receber comrnissões ou empregos remunerados ., 

§ 1." Exceptuam:.se desta prohibição: 
1.º As missões diplomaticas; 
2." As commissões ou commandos militares; 
3.º Os cargos de accesso e as !)romocões Iegaes. 
§ 2.º Nenhum deputado uo >Senador, porém., poderá ac~ 

ceitª!'. !!OmeªcãQ para: ªª i:oiª!l§_elj!, cQmmissõ?ª Ili _ço_nu:nand,os. 
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de que lrala.rn os mimeros um e dous do paragraphõ anLece
<lent.e sem licença da respecliva Gamara, quando ela acce1ta.ç.füJ 
r esultar privação do exercicio elas Juncções legislativas, .salvo 
nos naso;; ele guerra, ou nacnrnlles em que a honra e a inte
gridade da União se acharem empenhadas. 

Hio de Janl'i ro, 23 de fovcreiro de 1891. - G. B Ps oiird . 
- Jf . Vallaâão . -- Gil U ou.lai'.l . --- - L . Mii.7.le1'. ___, A.1.ru'ilinu úo 
A.m r'1,ral. -- Lauro Socfr l! . - Uc hâa R o1lr'.Í{/1.1.es. - 8 erzer.lcl/o 
(} ()1·1·!1li. - Pcnt la C:"uhnai·ães . - Casemü·o Jimior. - Julfo de 
CasCilh os. 

Ao art . 28 

Redija-se :is;:;im : - O CongTesso, em lei especial, decla
~·aní. os rnws rJe. incou1paLibilidade eleitoral, e garantirá a r c-
1H·ese11 taçfiu. das min.Jl'ias . 

Sala das sessões, 2:3 de fev er eiro ele 1891. - Meira de 
·yasconcellos. 

Ao art. 29 

Supprirna.m-se as palavni.s - garanLirá. a rcprese11la.cão 
·das mi ni:rrias. · 

Sala elas sessões, 23- de fevereiro d e 1891 . - Meiru de 
.'Vascrmr:ellos. 

Ao art . 77 

E.11.1 vez cl P -- sent.ença maior ele dous armos ~- diga-se: 
conde1mtaGão en1 mais de dous arrnos . 

Sala el as .si:•ssõ8s, 23 d e 1'evcrciro de 1891. -- Meú·a de 
,Vasconcellos. · · 

Ao ar.t. 60, § 1 º, lcttra b 

SubsLlluarn-so as rialavras --- os actos ou as leis irnpugn::i-
·dos - por - ésscs actc,s ou essas leis. 

Sala das sessõeíó, 23 de fevereiro de 1891. - Mei1'â de 
Y ascnnccllos. · 

Ao ad. 39 

· Trampcmllcirn-se as palavr·as - dentro ele 48 horas ....... 
iHl'il depois da palavl'a - 1Jrornulgada. 

Sala . rlas se~8 õ es, 23 de fevereiro de 1891 , Meira dé 
,Vasconccllos. 

'Ao act. ·25, paragrapllo· unico 

. Em ·yey, de - nos tres artigos antecedcnLes ___, diga-se: 
n este arL1go e nos dous antecedentes. 

. Sala dà.s Se$sões 23 d e fever eiro d e 1891 . _ Meira dç 
,:Vt1sconcellº§. . ' 

" .. 
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arL. 12 

)de § :l°, diga--se: n. 1n. 

S·1la rla~ ses•õ,, ·s 9 3 de fevereiro ele 1891 . - Meira. ri.e 
Vasc~;i~eâo ;'. - "' ' ,., 

arl. 7º, JJri11citL, II 
Depois elas palavnts - arL. 9•" - accrcsccnle-se : - § 1' . 

. Sala Clas sessões. 2.3 de fevereiro ele 1891 . --- 1lfeini de 
VasconceUos. · 

Ao art . 2º 

Subslil.uam-P.e :is pala.vras - fôr observado o - pcias 
seguintes : - si der execução ao-. 

Sala das sessões, 23 elo -fevereiro de 1891 . - Meü·â e/d 
yascO'licellcs. 

Ao art. 35 

R.edjja-se nos segnint.es termos o n. 23, de accôrdci com o 
tneu requerimento approvaclo iwlo Congt'csso, eonjuncLamen l. e 
cor:n tl respectiva emenda, quanrlo submeLti cla :i 2" votação: 

L c!gislar sobre o Dire ito Civil, Cornmercial 0 Criminal d a 
H.epuli)ica o o Processu::il da ,justiça federal.-

Sala das se8sões, ?.~: cio fever eiro d o 1891. - L eov ia'ildà 
F'i!gve·i·:'.os. 

Aos nr ls . 78 e 82, § 3º 

A rJJ.aLeria do ~ 3º do art. 82 eleve conslitui r dl sposir;ão de 
rnais um p~iragrapll o ,do art. 78, redig'incto-se do segu i;J. I e 
rnnclo, por- ,parecer que Joi esse o pensamento elo ,Gongrei:íso: 

Os· procef: sus militares findo s pod erão see revistos, a 
qualqi.:wr tempo, em beneficio dos con drmmaclos, .pelo Supremo 
Trilml1al Militar. pai:a confirmar, ou re:forinwr, a sentern;a, 
~em CJue possam ser aggravadas as penas da senleuça revista, 
nos e~s:JS o p c: la Jr)rm a quo a lei de terminar . 

S::tla elas srssões . 23 de fever eiro ele 1891. Lcov1:g'ildô 
F'ilai.<e-u·as. __, Rcl'llm/Ja. · 

Ao art. 35 

. St1pprirnam-se o~ ns. 25 e 28, asRirn c umo a val.avra 
fa tl e~J.cía -- ·do n. 2'1, por ser·em redundallles, em vista do 
ve,:nc1q0 .sobre a unidade do Direito 1Civil, ;Commercial e !Cri-
mrn~. · · 

. . · ~ala das sessões, 23 de fevereiro de 1891. ,_., 'Lepvigüdo 
Filctuf?iras . · 

. Art . 2.º Fica p erlcncendo á. União, no planalto ce ntral da 
RepuJ:i1ica, . urna zona el e 1!i.. 400 kilometro.s {]ÜHdrados, a 
qual. . ., de . · 

ArL . G.", § 4 º. Das leis o seri.Lenças federacs, 

.!\.rt. 7", n. 3. . . rl'.slric,çao c!o arL. 9º, § !", :h, 1. 
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Art. 17. . . mandará, immediatamente, ·proceder á nova 
eleição. · 

Art. 22 .... e uma ajuda de custo. 
Art. 30 .... ·e contra os ministros (para art. 49, n. 2) 

nos crimes;, · etc. . 
Art. 35, § 23 . Legislar sobre o Direito Civil, o Criminal 

e o Commercial da Republica, e o Processual da justiça fe
deral. 

Art. 35, §§ 24 0 25. Supprimam-se, por superfluos, em 
vista do § 23 do mesmo artigo. 

Art . 35, §§ 27 e 28 . Supprimam-se, por superfluos, em 
vi-sta do mesmo § 23. 

Art. 37, § 2º .. . Elle dará publicidade ás suas razões, no 
caso de recusa de sancção, ainda. que esteja enCêrrado o Con
gresso. 

Art. 40, § 1º .... que só as poderá,_, etc . 
Art. 43 .... proceder-se-á á nova eleição, pelo resto desse 

periodo, para preencher-se a vaga. ' 
Art. 49, n. 2. Nómear e demittir, livremente, os ministros. 
Cap. IV. Titulo . ·Dos ministros -- substituindo essa ex

pressão a dE>. - Min.istros de Estado -, adoptada no projecto. 
. Art. 54. O Presidente dos Estados Un.idos do Brazil, nos 
crimes communs, será submettido a processo e a julgalllenlo 
perante o Supremo Tribunal Federal, e, nos de responsabi-· 
lidade, perante o Senado, depois .que a Gamara deola:rar pro
cedente a. accusação. 

Paràgrapho unico. Como está. · 
Art. 55, § 8". Supprima-sé, por superfluo, em vista do 

§ 7º rlo mesmo artigo. 
Art. 59, § 1º. Diga-se: ... dos empregados destas. 
Art. 61, lettra d - Supprima-se, por ter sido decretada a 

unidade da legislação. 
- Art. 7º, § 3°. Supprimam-se as palavras finaes de - po

dendo - até ao fim, em vista da disposição do art. 61, §§ 1º 
e 2º. -Antonio E.uzebio. -Arrthur Rios . 

O SR. JOSÉ HYGINo-Peço a palavra pela ordem . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador · 1 

O Sr. José Hygino - Sr. Presidente, acaba de ser lida uma 
emenda, apresentada por diversos membros desta Casa, que 
são, tambem, membros da Commissão dos 21, na qual . se pede 
a suppressão do n . 23 do art. 35 da Constituição. 

Chamo a attenção de V. Ex. para essa emenda, porque 
parece-me que, nos termos do art. 64 do nosso Regimento, 
ella não pó de ser acceita, por ser contra o vencido. . 

O n. 23 do art. 35 firma a competencia do Congresso 
para legislar, privativamente, sobre o Direito Civil, Criminal 
e Commercial, isto. é - firma o principio da unidade da le
gislação sobre o Direito, principio que, como V. Ex. sabe, 
venceu nesta Casa em 2• e 3" votações. 

A disposição do n. 23 não está em contradicção com 
nenhum outro artigo ou disposição da Constituição., 
(Apoiados .) 
· Si a redacção da Constituição foss·e approvada, tal coma 
sr>. acha, nenhuma duvida se poderia suscitar, na pratica, sobre 
a competencia exclusiva, privativa, do Congresso ; para le-. 
~islar sobre as ma terias dq DireitQ, · -



~'.upprmiirlo, poré1n , o n. 23 elo ai·t . 35, é claro que ficará 
-ipso f'acto prevalecendo o sysLema cnnlrario. q~IC a Casa 1·1-
jeiton ern clua:; voLar.;õcs, riela r egra ele que as laculdacles q_ue 
não Jorern cunfencla:-; ao Congrn:;su p e1teu.cem as asscmbleas 
dos estaclcs . (Apoimlo0.) · 

Vê, porLanlo , Y. J:<:x. que, sub a apparenc.ia ele 11ma 
questão ele redacvão, a urn 0m la sub:-;tilu c o pl'irn~ipio ado[1iado 
pelo Congn~sso, pelo sysLema upposLo, e 6 conLra cso:;:;,1 preLen
cliCla a!Lei.·ação do vencirlu que i·eclarno. 

~ei •CJLW u:; :oignaLarios ela emenda se Iunclam no 11 • . '.;!1 du 
cLl'L. 35, L~lll Qu e a ConsLilx1 ição confere ao CongTC\SSO a facul
dade rk lr:'rri0lrtr sulJ·rr: (allr:ncias; e ci Larn , Lambem, o:; 11s. :65 
e 28 rio :n1esrnn artigo, cm CJLW 1\ t·i:sc~i.·vacla au CongTesso a J'a
culclacl c ele leg· is la1· sobre cr i1n cs politicos, de (als1f'icação de 
muclia e du 'l'ilnlus :mblicos ela União, a piral.aria e os aLLen
l:iclos ao Dil·citu das Gr:mLcs . Mas as disposivÕE~s wniidas 
nestes nmn urns sãu meras rcd undancias (Apoiados ), s f.Lo i·e
peLições e~cusaclas . (Apo'iculos .) Tendo o legis lador reservado 
para o Congresw a l'aculclaC/e pr ivativa de legislar sobre o 
Dir0itu, Iei a cnrnneração escu sada d e algumas facul dacles re
ferentes ao inesrno assumplo. 

Fi1·~1ia cl o o prin cip io g·eral conliclo 1w arL. 2:3, Loclas 
aquel!as outras disposições elevem clesapparccer, por su.per
fluas. O que se eleve propür é, pn is. a suppressão do 1 aes rlis
posic~õ es, mas TI Llnca a cio principio gern). (A1wiallos.) 

Agi to u-se cs!.a qur~s lão no seio ela Commissãu, que div icliu 
sr. em clou3 carnpo s opposLos - o dos clefenún·es e o cios ad-
1·ürsarios rio princip[c' ela unidade juriclica. Mas, não p!lclencln 
a Connnissão 0onver!:rn: uma qucsLão tk rüd~te(;ão e1u uma 
CitH:sLão cie w·ine il)ios (A poioilos ) . desde qur. el!a cl cliherou não 
recligil' a CoTJstil:uir;fio net'ta parle ele accôrclo emn o que es
tava vcnc.iclo, abandonei os seus lrnlmlhos, e aprovcilu o 1\11-
scjo para faiee. esta clccl aração ... 

UM Rn . llEP1rnscNTA NTE - ·- E mais alguns. 

O SI\ . .Jos1:: HYClNO - .. . r !ln rnrsrno rnorl o prnc cclci>am 
or!Lr·os 111 cmhrus ria Cnmrnissi'in . 

O arL . 2.3 precisa rir Sür corrigido , s1írn onl e, na ultima 
parf e. qu e fa·ata rlo Direito Ptoccssual. 

Tendo o Cnngrr,s"n adnpf.arl o o principio ela clualidacle de 
Po1for Jud·iciar io , n 1; 0111p 0Li11Llo aos estarins, exclusi.varnrnlr', 
urgani.za1: a.e; suas ,iusLivas O; i101· cr1nsr,c1i.1 cnc ia. 1h;crctar as ::;uas . 
ki~ cio Processo, r• r:\prrssãn ·- Prucrssual da H e1mblic:ct -{[11c 
s1.' iô no 11. 2. 3 d11 ari . 35, rkvc ser subsLituicla po1· e:sta,: Pro
ccssnal ela j11 sli1_;a f w l t'J.'al; 11usl c SL'niiclo nrnmlci uma cnwnda. 

Os auctorr:ls ela emenda a que rne l. cn l1o 1·cl'l"1·irln nãr1 
r1u r; rcm conigÍl', nem cmcncla1·. o n. 2.::l; o que C!LLt'L'r. 111 (~ 
supprirnil-o, se1:\· inclo-se, assim , de um meio incli1:ucLu. pan.1. 
de novo tJ.-r,wrci.n á tula da rli scussão o syst.crn~ vonciclu . 
(Apofodos .) 

Reclamo, pois. contrrt a admi ssão dessa emunrla, que é of
frnsiva elo vc1rniclo. ':'- .invoco a auc l:nri clacl e d1-i V. Ex . , afim 
dr que sc.j::i. olJscrvaflo o n. cg i1 11u11lo ria Casa. não podendo 
abrir-se uma nova. : li scu s~;f.iu s1>lJ1·c urn a ClltesLão jú dec idida 
por du as votações do Congresso. (A.vo'iados.) 

\'nl. III 53 
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o Sn . PnES TPEN'l'E - -0 sr . Sonadoe José Hyg·ino r eclama 
contra a apresenLaQãO el a emenda q ue pro.põe a suppr.cssão ào 
n . 2:1 do arL. 35 elo projecLo de Constiluiçiío. 

S. Ex:. allega que esta suppressão não pócle Ler Jogar, 
porque é contra o vencido. ~ . 

Parece-m e que S . li3x . lem Locla a ra:wo . (A poiados.) 
Ouanclo se votavam os cli.vc:rsos numceos do art. 33, 

aoluaJrn:mLe 35 do pro.jccto , o Congresso acccüou uma emencla 
do Sr . rC'presenlanLc Leovigilclo Fi.lgueiras, que ve iu substi
tni1.· a disposição cio n. 23, nncl e se consagrava a idéa da le
gislaoão sr~paracl a para os csLaclos (1\ po·i aclos), substituindo 
a-t1uclla disposiciio a lli consagra.ela pela ela eme nda elo Sr. Leo
vigilclo Filgueil"a;, que es label ecirt a un idade ela legislação. 
(_L\ z1n·iaclos.) 

VoL;:icia essa emenda, r ecordei. ao Cong-1·esso que iam-so 
votar os ns. 21 e 25 cio art. El3, ora 35. onde se estabeleci a 
cnmpoLencia para o Congresso legis lar sobre fallenc i.as, crimes 
po!iticos, etc. Po t• essa occasião o m esmo 8 1.' . Senado r J oo,é 
Hyg·ino r eclamou quo essas dis posições esLavam prejudicadas 
pela votação da emenda cio Si:. L eovigildo Fi lgueiras; res
pondi, en l.ão . :1 S. Ex. que não me pareciam prejudicadas essas 
dü;pos ições, apezai' de r econhecei: CJLW envolv iam reclundanc1as1 

qu o só ao Congresso compeLüt obv i.ar. (Apo'iaclos.) 
Por occasião do votarem-se us ernendas em 3ª discussão , 

o Sr . Leovigilcl o Pi lg1-rn iras, anLes da emenda approvacla em 
2ª cl iseussão, olJ t enclo a palavra, explicou ao Congresso CJUlo 
t inlia havido mTo n o modo ele formular essa emenda; que a 
idéa de S. E x. C! rn estab..çlecer a unidade na legislação civil, 
c l'im~Md e cornrn1;rcial,. mas não ela processllal; S. Ex. mostrou 
que a emenda o8tava mal redig ida, r:' p rovou que sua intenc5o 
era CflSa, fa zendo o corifronto com o sys l~ema de organiza\;ão 
.judiciaria qu e oHerccera . 

Ao votar- se a emenda ao n . 23, tornei lJem dara ao Con
gTes$o que .s.c ia approvar a emenda, salva a 1:edacçã.o, par a 
poder harmonizai: a r eclacção desse nmnero corn o que estava 
venci elo quanto tí unidade ele legislação . (A.vaiados .) 

Conseguintr>rnen lc, esLá bem claro que a Lh ese estabele
cida no n . 23 é, em toei o caso, clelibera\iãO do Cong-rcsso . 
(í\·h•ito bem. ) E essa deliberação não pócle, absollll am onte, S('l' 
alteracla !toj o, quando só se trata ela r·ed accão; pócle-sc modi
ficar a fónrrn., rnas sem a!Lerar a cl eliberaçiio do Congres;io. 
(Apo·iados. ) 

Por isso, o que o Congresso poclerú faz er hoje ó, man
tendo a disposição cio n . 23, modificar-lhe a r edacção. de ac
côrclo com a cleclara\ião elo auctor ·ela crnencla, o sup.primir, si 
CJlllZ< ~r, os 1)S . 211 e 25, por conterem di sposições reclu nclan Les. 
(Jlí'uitos apcnaclos. ) 

Nessas condi ções, a l\!losa não piJd e sul:m wLl8r ú r.li s cHs~Go 
a emenda que propõe a suppressão cio n. 23. (ltlu ilo bem! 
M·uün bem! ) 

VOZES - Não osp eravamos outra cousa ele V . Ex . 

O SH . . PHEsm~N'l'f~ antes ele comeÇar o del~aLo, lemlJnt aos 
oradores_ que ~o t,ern de. occupar com a 1:oclac\;ão elo p1·ojccLo, 
que a drscussao e restr1cta: elevem limit.ar-s0 a Jaz er a ol'i-· 
tica da redacção; fóra deste terreno não consentirá discussi.io. 
(Apo iaclos.) 
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o · Sr , Erice Coelho -- Tomo por testemunha a V. Ex., 
Se. Prcf.;idcnte, d0 que fiz a ltas dHigencias, afim de tomar 
p:n l;o no <J dehal0" do projocto consblucional, quer na 1 ", quer 
2", ·quer 3" discu!"são. . 

Si não ronsegm far.er-me o cL vir pelo Congresso sobre a 
rna~eria , rn:t intcn oão, simplesmenl:e, de desempenhar o man
dato segundo os clictarn es elo meu obscuro entendimento, foi 
porque as discussões for am trancad as antes que me tocasse, 
Hem u ma vez, clofallar. Far;o esta declaração solenne, afim de 
a toclo l.empo re.salvar-mc ele censuras por parte do eliLorado 
fluminense, que poderia extranlhar meu ·s.ilcncio a respeito 
elo varias ])onl.o.s 1ue foren1 os interessesi do E stado do Ilia de 
Janeiro que represen l;o, corno os da União. 
· Ve~1b o á tribuna, tarde , para criticar o projecto constitu-

(jiooal naqu illo que se m o afigura aclaptaoão inconveniente 
elas insti tuições ele out r os poYos ao nosso paiz, mas ainda a 
Lempo de denunciar, ncsla /1" discussão, flagrantes contra
dicções, a lJar daquellas que foram aponLadas pela con side
rê1vel C')mmissão do Congresso, podendo ser corrigiçlas com 
l)oucas pal:wrus. 

·venho ai11cla a Lr:m1po, Sl'. PrcsiclenLe, para lavrar um pl'o
t.esto contra o,s a1:g uições injuriosas que urn illu sLrc represen
tante pe lo DistricLo Feclcral atirou ao povo fluminen se, cm 
frente ela ban cada onde oc.cupo o t i ltimo logar . 

O SR. OT.lVElRA P INTO - Não apoiado; Jogar muito sa
liünte. 

O SR. ERlCO Com.Ho - Com a emenda s uppressiva do 
pn.r·agraph o do art. 2º, corno foi Yo f.aclo velo CongTe~.so mn 
1ª cli cussifo, cu e outros ill u. Lrr:s cnrnpanl1ci1·os de b:rn cada 
ti ·: C\111n::; c m vista r evigorai' os iwin(~ipios co11s ig11allos n ns 
arb . 2° e .~" lo projecto : o art. :!e, l [ll C consag1.·a a un idad e 
le1T il.n,l'iul, seg undo a co nfonuaçfo geogrnplii ca elas r-1111 igns 
pr1 vin c ia,. elo Tmpcrio, ao p1·oclnrna1·-sc a HcpulJliea, a 15 de 
nuvom lJJ.'O do 1889, alirn de clefin i1·cm os ac l:ua es csLacl o.-;· o 
n.rt. 4º, C[lle consigna os p1•oceito.· a 1uo el eve cingii.·- . ·Ó a 
J'Ol'mac:;ft.o d novos ef\tados. , 

O Congresso recusou a í' lirn in ac.:.5o iwoposl.a por mim u 
ou Lros 1·epresenta11 tos flu m i.nuns s, ela suppressão li o para
grnp ho nnico elo art. 2º, isl.o r\ o Cong1'cc•.so legis lou p:1.ra 
:1. J1ypol. ltcse que t a lvez não ,·enlrn a se reali zar', e, o que 6 
111ai :< , nhr iu uma excepção odiosn. DO art . lt", a qual fere as 
tradições 11oliti cas cio E s triclo qu · r ·rn ·csenLo n es la . r:ri sa . 

Ao passo que, pelo n . J3 do :wL. 35 elo pro,i ocLo, o 
Congres:o c:o nfc1·e ao Logi slntivr:.1 o rdi na1:.io a facu ldade el e 
rnu lar n Ca pif.al FNle1·a.l r111n.1 cio e como e nl endcr, n o arL . 3º 
r\ú i1111· il1 :1: id.i da a lran s \' orr,11 (j in. fiu. Capil.a l. _\ o p:·1;;so qur no 
:-.r-t . . 'i.º a. J1i1:rn <:11.:iin do \'11l.111·u:-; c:-;1.nrlos Lit:a il1'pcn il 1•11i.l' i\1 i 
u.:-1:-;!C 11 Li1 1H•11l.1 1 Llas assclllbl1'·a~ 0s ladt 1:1e;.;, i101· flua s .-;c:;sl1r•s l~ 11u 
,;ceuli\' as, nn ar!:. 35, 11. 1íl, 1} Cu11g1·r~Hs1i rrn 11 1'1;1·e :in . l , < •p;i,; l:~ 
Livo 01·rl ina 1·iu o pud t: r rle cfol irniL:.u·. du l.rn1.;a1· 1im i '. 1~:'i relaf. ivrL-
111onle êlOS acbwes esLados da Un iiiu, - assurnpto csle snh1·(; 
c.1 qual o arL. :2" nito :ulmitl o cluv.iclas . 

f~l<: n\1 ci1 ·cs, r,omo YOS cJis;-;c, n arl. . 2º es l.a !i clcce, em Ll'l'rnos 
l)el'omp l ui: i o;;, que os acl 11 <tl' S osl.adu,; ü•.6ío ris m esrnas l i11lia<1 
ge.og t·ap'J 1i eas r1ue tinharn as :m liµ·as provineias no rnomnuLo 
0111 qu e foi proclamada. a Rcpublir:u, a 15 ele novembro de 1889, 
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8 n ai·L. ôl faz ela unidade territorial o caractetistico elos e.,·1~ 
taclos, sem refceir-se á hypoll1csc cio arL. 3º, relativa á mu 
dan ça ela C:api Lal . 

· "\ lLcn dr nclo-sr, ú hy.pnUl1 ese ll o arl. 3º, em visLa tloal't. lh. 
. vó-sc que estai; Liisvosiçõcs niío sr~ co1ubina1u, pollern, me::;1nu, 
dar luga 1· a c;un rli cto enLre o C0ngTesso, el e um la.do, e a:; 
assembléns lcgis laLiv as, de outi:u, na c1nes LJ.u do cler1m e1111Jra
men l.o cio ter1 ·iLLJL'i.o para se est aJ1elecc1· a napiLal F ede1·a l . 

O n. l'L . ·1º ó frisante deLerminanclu que us e::;L;1,dm; . nlio 
podem se di,·illir, incoi:porar- :;c , ou lle ;·rn ernlJ 1·ar-su seu1 a 
auclicncia das .rnsp ccbvas assr.mlJ11:as, em dua::; sessõus üUll
::;ecu Liva.:j , L' a av provação · do Co11gl'e~so. 

Tanlu u artigu a que at;alJu de mo rder i1 ·, qua1 1Lu u 
art. Of>, uccupa 11 1- se d;;i indivi s'b i lidafle Lc1TiLu1·ial, seg1rndu 
os limites qu e a:; antigas prnvi.ll cia& ti11 lrnrn no :wl.u d1: i;e 
p 1·ucla111ar a .Ilopu l.diéa; po ~'tan l.o, o cli sposLo n o n. '10 du 
ar L. 3;J nu.o SE: asa t;Om os i:;rieci]Jius exara los uo;; MLs . :.;0 

u G5 Llu pro,i edo const itucioual, e csLes estilo cm a.11Li11orn ia 
com a mater i a ci o art . 3" . 

Ex(ra nl10 qu e o Congros ·o 1: tenha absLrallidu de ouv i1· 
a Asscrnbil\a Legislativa elo EsLaclo do Rio de Jaucirn, a q1ml 
incLnnbc, ~ eguml o os princi pios co ni::agraclos nu art . /1", dai·, 
ou negar , acquiescencia ú f'oTrn aç ilc: do E stado que, de J11-
turo, 1:csu ltarú ela trans:formaçã.o el o D isl r,icLo J<'edcral . 

O Sit. Fn:1 NÇ.-\ CAnV ,\ U JU - A Capital Fccleral mmc:1 ::H: 
J1ü el e Ul'ganizar como Estado, po1·1crue basta dizei: que alé 
falta - Ui e agun. 

O 8rt. EH.ICO Co1•;LI-Io - Dir-sc-·ia c1uc o DistricLo i<'edl'!'al 
uunca Jcz parte da antiga provincia do Riu de Ja1wü·o. 

Mus, l)crg·tmtarei : Doseie quando ? Desde 15 cfo novemlJ1·u 
de 1889 ? · 

O Sn . Piu :swr>N'l'E - Observo ao nobre representante que 
es Lá 1infr ing·i11clo o Hegimento. 

O Srt. J<;11.1co COELHO - · Peço pcnlão a V . Ex . 

O SH. Pi>.i<:s1u1,wm - A r.l isc u.ssão eleve ser rcstricLa á 
cr iti ca lia reclacçúo aprcse nLacla pela comrn iss ií.u. (J\.2wfo.dos. ) 

O Srt. En1co 'CoELHO - Com u rnspc il o que V. Ex. rn e 
mel'ece, ,íá como eiclaclão, já como P resi dente do Congress(I, 
pe\;o- ll w CJlH' não leve a mal que en procure clar a mai.111· 
Jatitude á, m i11 li a arg nm cntação re.lativa ás incongruenorn~ 
que acn.JJo de as;;ignal a1· na r edacçúo de p1:0.i edu eurtstil 11-
oion al, v is!:o corno f i z grarnle mnpe nl10 vaJ:a d 1;:;11111pe nl 1ae 
n '"s lu par!:icu laJ: o mandato que :i n c~ foi conri ali u, ·e, e1!1 1·c
ianLu, sü :i u l.Lilna lwra 6 que eon;; ugui v it· ú L'i: iJJuna . 

Jl e1iu, •pois, li cença a V. Ex. para me c:xpliem o uw l lw1· 
possivel, co.rnu o caso exige . 

O Sn. PHESrDGNTro: - O nobre Deputado vc 111 cliseu Lit· u 
\'OIW iclo, v c:11 apreciar as cli spos;ições da ConP.Li 1.ui 1,;fw, vrJT1 ~r: 
en volver cm qucslões diversas elas a que u GongTcsso cslú 
adstl' ioLo. 

·Ora, es!.al>elec i.clu o prccedc11Lc, depois el o ·nobre Depu
tado, v i1·ú1i outros Ol' adorcs cli scutir a Co nsLitu i 1)i11 , e, ass i 111 , 
ser :\ cm11p l ctanHml.1.\ burlaclu o i'i.m que se t em cm vi~La, quu 
6 discutir a redacção. . (Apoiad os. ) 
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.o SH. E1uco CoEI,uo-V . Ex. trnha pacicncia. 
() SR. Pn ESIDEN'l'E -- Ernhoea com rn11 i l.o iws ar, s0u obl'i

<>arlo - a cl.unnar o nobre Dc·puLado ao Lül'l'l'llu ria discus.Jio. 

e o S1>.. J~ 1uco COELHO -Esfou apenas e~l <liJelccr'nrln ns 

1wcli 1ni11a!'CS .cJu meu arg-L1rncnto, parn, clepois, c11nclui1· cu1n 
i·e~pr.i l . u :'i rer:lacc,.üo dn p1 ·ojr,cLo, 11n 1·c1. Lie_ ó rlis lo quP ~1'. 1.c:t la, 
nu so u o p1·11neH'O a i ·cco11lieccr, e nuo me alusl :11·r 1 umn, 
l inlta í.11'sLc proposito . 

O Sit. · TJBALDlNO DO . b1MtAL - E11Lãn rlit<i:t ll a log·n n. rc 
rlncr,üo . (A.po'iridos . ) 

O Srt. l!;nrco GoELHo -Sr . Presiclcnl!', s i en cnnsrguir 
drrnonslral' que a cidaflc de S. Srba:Liiio, lrnjr Di ~frit'L 11 Fc
rlc1·;tl, c1.·a rial'i".c inLegranlc ela r.x-provincia do Rio dr Jn
Jlrirn, te1'e.i ivso fact:o provado · que as incongr11r11cias qur se 
nolam na 1·crlacção cio projecto cons titueional rl1'\·rm ser sa 
nadns, ria m esma maneira que ottl ens, apo11Lacla,; !Jr:la Corn
ni issiiu el os 21 , no sen tido elas emenda .· quu , .- ou levar á MC'sn. . 

Srlll olwigaclo n all udir, rapiclanll'11Lr, aos Lp1·1110s Prn c111 e 
n nnht•1: DcpuLarlo a QLW !Ja punco mr rrfori se clirig iu nn 
E:-: lail n fi o H.io Ci<'l Janeiro . 

S. J'i:x ., qne ve iu aq1 1i 11 isc.uhi1· a conve ni r, ncia ela mu 
r'l::uwn 1!a Capila l Federal, r>. .iusLilica1' n, l r ai1siiglll'acfio <lo 
'J) is l.ril'l11 Fcdl'1'a l em novo E stado autuno111<1. rlísse do E:-:ta<ln 
flil l\io <l c· Janr.i1·0, que ten ho n sullitla. 1lo11rn rl ;J 1·Pv1·rsPnla1·. 
o íJlll' ningur.rn nes te Congresso ouvin clr ni'a<lo1· ;1lg111n cnm 
l'rlnc.:iin a este ou outro Es!aclo. 

O Sn . Frt.\NGA CMtV.\L no - Apoiado . 

O Sr.. EHlco Co1,;r;i:rn - Pe1,;o lic.:ença ao Congrçsso paea 
tcprocluzil' suns palavras, e, á vista ela gTaYidnde das propo
siçõe: offcnsivas ao povo fluminen se, ha elo !:azcr jus! i1.:a ú. 
insistcncüa com que procurn r.ebatcl-as. 

O illus Lre representante, que é ui.n mor;o nrniLo disLincto 
n todos os respeitos, e a quem tributo sincel.'a amisadc', d isse 
o scguinl.e, que muito mr. rnag·ootl (/,d ) : 

«Vós não tendes t radições ou ili.slol'ia q u e não S<'ja a 
nossa . 

«Nós vos povoamos e fornos ci\'iliz:w-rns, lu clanclo com 
o inclio. 

« Onrlr. csl:í a vossa llistol'ia? 
'.< Quac: são as vossas traclir·õ.rs? 
'< Cil.aj-m<:: um só J::wLo, ui11 ·'só rl sses grandrs· moYi

mnnLo_s que :ao o orgu lho de um povo? 
«Nada tendes, dependentes scmrire de nós, r ainrla ' 1inclr.s 

aqui para o Congresso com essa i1retcnsl'ío :n1ti-clel1locrnLica 
1fo ahsm·,·er a Capital Federal. 

«Qual é a vossa gloria na vida nac ional'? 
«no todos os estados do Brazi l, elo Norte e do Sul, 

grn11d1:s e pequ.enos, vós_ sois, talvez, o un ico que nilo tem 
t.rucl1r;oos proprias, que nao pó de aprcsen ta e um gTanclr. acl o 
cívico. 

«Vós ropresr,ntaes o oclio rural conlra a ciClacle elas 
marchas ciy icas, elas kcrmrsses co nlra a cirlnclf\ a!Jo lir ioni sla 
é i J.o o que Yr.ís repre. cnLac:-;,' iinpeniLentcmcnlc. 
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« fii quereis glorias, tornai~as de nós emprestadas, tomaU 
um pouco do nosso 13 ele maio, que chega para o Brnz.il 
inteir·o. 

«Não roclamacs com a hiistoriu nu mão. Apontai facLoR, 
trazei paru esLa t r ibuna datas, si so is capazes. Bn vos desafio. 

«Mostrai que não Joi esta cidade qt1c y os foz rH1scc1.· 
e existir. 

«Nem nome tendes. Como vos ohamaes ?' Estado do füo 
ele Janeiro . A cidade fundada pol' EsLacio de Sá, em :l el e 
março ele Hí65, e que desde o seu primeiro rancho foi. ci
dade, deu-vos tudo, até o nome. 

« 1~ stado rural em clecadenciia, cujo desl . .ino é problcma-
tico. » • 

Co11clL1iu o citado orador, que confessou amar a Cn11ilDl 
Foeloral ató o canal elo Mangue (1·iso), como osl .:'1. no sem ri is
cm·so, e, quo, ontrctanlo, abalanç~ou-sc a oHcn clP-r nos rr'p1.·r
scntanlp,s Jl.uminenses na.quillci qu e temos ele mais c<ero, n<es 
i.l'adi oões políticas do Estudo do Hio dr, Jancirn ... 

O Sn. Ji'RANÇA CAHVALHo - Apoiado; foi uma Yerrin:t M'lll 
,razffo conf.ra o povo flumin ense . 

O SH . Eiuco CoELHO - ... cio scgll1intr, mocln: 

«O Eslado do Rio ele Janeil.'o, sem l1isloria, srm tl'::t
di ~:õcs, sem no me, con1 a lr1.vo1Ha pel'Clicl::i, corn a l.er1'a c:in
•:nrfa e cxgoLLada pelo c::i,fé, vai agora, tarnbem , 11 aturalnw11 Ir: 
como mllilos outros, rP-cebcr grandes levas rlo irnrnigrnnLr:s. 
Cumpre que tom e cautellas, parn que, ao meirns, no ssa sa lYDr 
::t 1 ingua que falia.» 

Sr'. Presidente, é minha a vez ele p er',e;unlnr ao illustre 
rnprP-scn lantc do DisLricto Federal, que labor'a iin, s up posiçã o 
de que n cir.larle de 8. · Sebastii5o foi que comhalcu o ínrlio 
e civilizo\1 o Estado elo Rio c]p, Jan eiro, com qu o forcias 
Eslaci o de Sú repelliu os francezes no seculo XVI, srniio foi 
eom os inrlios elo outro Indo ela bahia ele Guana hnn1 , ienclo 
:í. sU Q frrmle Martim Affonso el o Souza ? 

Perguntare i ao illustre ropresentanfo com q11 o olomrn Lo s 
se formou a cidacl é, não do EsLacio de Sá, como r,s L:'1 no 
rli scurso ele S. Ex., mas de M·em de Sú, ~ruo fundou ~ c\i rl acln 
elo S. Sebast ião no rnorro do Castello, ~ Mem de S:'1, e nfio 
l~st.aCJio do Sá, que apenas levantou urna forLificar.,fin cnl1·c 
o Piio de' Assucar e a Praia Verrrrnlha ? 

Pergunto com que gente se povoou a cirhrJr. ele. l\forn rlr\ 
S(t, e se manif!VP, :iá nflo digo no seculo XVI, m as no prin
cipio do seculo XVIII ? 

· Com que tropas F'rancisco de Castro rnprlliu a invasiío 
Duclerc, senão co 1 os :fluminenses, por nma parte. n os rni
W'Írns, por outra, sob o commanclo do Antonio ele All111 querrr1.rn 
Coell 10 ? 
. O illustro r epresenLanLe do Dis!ricLn Federal, f ! LW r, 
lmstanl.e instrui.do, não co11srill:ou, co1·tamentr, a Hisloriri 
qnanclo fez tão grande carga ele accusacõc.s no povo flu mi
nense. Eu abro a Historia ~1a .mesma pagina íflW S . Ex. nfío 
quiz ler.Quero chamar a sua attr:t1r.ií.o, prtra nm focfo 110-
eoicc, qu e se deu na mi.nha terra natal, (\ clr: quo eu muiln 
me orgulho. Trat ava-se ainda ele repellir os fra11cr.z es r: 
hollanrlezcs colligados, quando ConstLintino rfo lV!í'nelau, :í. 
tesla dos indios ela serra ela Sep\i.aLiba, elas v isin l1n rwr1s rla 
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c~dade ele Calm Frio, _e não ele Sepetiba, como dizem alguns 
Jüstoriaclores por equrv_oco, deu comha!;e na embocadura da 
JagOa Ararnflmo, aos ~m1m1gos ela colonm, que ex.cr eia m toda 
a sorLe do deprodaç.oes . 

o SH . 'fHOMAZ Dm.l'TNo - Mas, cfllt\ll1 ora esse Con stan
tiTJo Men elau ? 

o Srt. EH.tco Com,no -- Senhores, o illustrc reprcs:;11 tanl o 
do Hio ci o Janeiro '.n?stra-se despercebiiflo das concll.çoes so
ciologi cas que pres1dlram ao de~envolv1rn~nLo da c1daclc do 
nio dr, Jane iro, como pr.es1dem a formaçao elo tocl:is as c1-
clades. 

As cidades formam-se no meio social, como os pontos. ele 
ossHicaçrt0 n o org·a.nisrno arnimnl, na phrase de um nol,a·y rd 
pscririLor; desenvolvem-se absor vendo, ele proximo cm prll
ximo 1.uclo quanto ·existe de bom no tcrriLorio adj :teentf', sr ]t'lõ;'.ãü CIUe SC caracteri.za por i.udo quanto ha dr.~ m1~ 1l 1nl' 
cn1110· sexo. eclado, vigor, riquezas; é assim que ·a f: l'i clucll~:' 
0 r~ cm1st. il.1Írm, e dahi. concluo ·que a cidade elo Rio de .T:i
nr,i L,O, qun (• ·nr:ig inarfo. o essr,ncialrnente fl nm inrms·ro, fn i obra 
ela::; l':nnili:ts abasLaclas ela ex-proY inc,ia elo Rio ele ,fanci ro , 
['()i ol1ea dos Soares de ·Sou za, dos •Carneiros, dos 'J'o ixc ira 
LP i IPS e el e outras illustrcs familias fluminern;r,s, •(jUC, com 
sen s ca1:i i Laes, cmn sua actividacle, anima1·arn, clesü"trvolvcra m, 
a etrlaclo do Mom ele Sú, r,, cm ulti ma analys·e, l)ovóa1·am -n·a, 
ponrur: está prnvaclo, é das le<is socioiog;icas, t:Juc o ·tl esonYol
vimento rn1merieo ela populaç[w Das e.idades so Jaz , nilo imr 
uma progressão natural, p elo augmento .do s rn1scimcnLos 
s11!ire os obitos, mas por uma emissão, parte v inda do cx
traHg1yiro, parte dos campos circumvisinhos . 

Sr.nbotes , o Dislricto Federal faz ia parto ela cx-provinr\ia 
do Hio de Janeiro · ap 1füas cl\ivorgla i:iela administr<:1ção mu
n ic ipal , constitu indo u1n 111unicipio .mi gener-is, chaJnado por 
i s2 0 n:wsrno neutm; porém havia unidade de territorio, hav ia 
a n1csma or igem c~a l)Opulaçã.o o, sobretudo, un·1idade poli tica 
e ,judiciaria. 

Portanto, s i. vamos respeiLar, pela disposic;ão do art. 2º 
!r, 6. este ponto que quero pêr erp l'elevo), o principio ela 
unidacl0 torriforial, da unidade. pol1itica e ela unidade judi-
1\i:r1·ia, em olisrrvancia ús cornütlerações r!tlC ucaho de fazer 
:io p to,jec lo constitucional, ,que co11sagra o pr incipio drt in
Lc12Ticlncle elas antigas provínc ias, '1.tansformadas, ho;j e, em 
es l a.cios da Unliã,o, cl eve ser retocado o :üL. 3º, e no caso 
que seja muclacla a CapiLal da Republica e () Dist1'icto F',e 
:Jrmi.J pre tenda constitu ir-se Est~"tdó autónomo, el eve ser ccrn
su lla rl a a Assernb léa Legi.slaLiva do Rio ele J::n11;iro, aJim de 
cli zee s i consente ou nfw i1a cessão dessa porc::i'\o clc seü Lcr 
ritonio. 

O Sn. Pnr,;s 11>1M~'E - rssn rntrJn tem corn :-t roclacçüo. 

O f~1l. ~ri 1 cri CoF:LTi:n - Es l:m1 di smiLi nc!o a ::i11Lonornia elo::; 
prirlc ipios, cons ignada no pro.iccLn, Sr. Pr' Ds iclci1lc. 

O SR. PrrnsrrmN'L'E - Lornht·n :in nol1t·o l'CDt l'.Süntanto q1ie 
isso nnrla 1 r•111 com a r1•d:icçfío do pro,locto . 

. o 81:. JLrur:n COE'LJ-to - V . Ex. vê q\10 rlc vez em quando 
:iri11l1 co ft rerlançf\.o ns consicl etaçfüis qtio esl,ou fazendo. 
(füso . ) \To11 Lcrrn :mat, com poüc%1S considerttr,õ . s ma is. 

. " 
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O illustre revrcsentante do DisLrict o Federal, que, .a pro
positu da trans l'erencia da Capi Lal ela .Hq111blica, qu iz apurar 
prirnasjas cmn o povo fluminense no terreno elas tradições 
lti storicas, 110 l.erreno cio abolicionismo e ela proriaganda re1m-
!1licana, eommetteu graves injufrtiças. . 

A ver clacle é que a cidade el e S. Sebast.ião sempl'o foi 
a c idade elas ker1nesses, das marchas civicas e elas, :fBSl.:1;.: 
nholicionistas ; mas não é menos ver.dade - e si :iireciso t:i'll.' 
,invocarei o testemunho elo illustre fluminense .Tos!'~ rlo Pa
troc ínio, que Joi a alma do aboli ci oni sm o - qur, mais do 'CJLH l 
nqui lravnu-se em Campos de Goytacazes a lucta, em rarne 
cios cuptivos, graças ao destemido cidadão Carlos ele La cprrfa , 
nlvo ele oelios e perseguições. 

Si eu ·qnizesse reportar-me á épooa mais rc mota ela nossa 
chronica negreira, referi.r ia por ·miuclo ao Congresso um 
ep isodio que muito honra ao povo :fluminense, e a mim par-
1.icularmente. 

Depois ela lei ele 7 de novembro de 1850, 1quando a inda 
11ü.o ~e ti nlia feito na costa do Braz1il nenhu.m apr is·ionamcnfo 
ílc na vi.o traficanl.e ele negros, a não ser nel::t Marinha ex-
1 rang·e ira, um magistrado pobre, qu e exercia seu carg'O' na 
e i clndc de Cabo Ji'rio, Estado .elo. Rio de J anei.ro, - desse,.; 
rno(!OS briosos, ela tempera ele Viveiros ele Castro, .que col
locarn o Cl1m1wimento elo dever acima das condescendencias. 
rlo r~ rnpr,nho e ele toda a sorte de /intimidações -, o baclmrrl 
.Tacinthn José Coell1o, cujo norrrn cito com orgulho, pn1'QL1 0 
l.1'ata- so do meu proprio pa:e, n,prisionou n 11rimeiro nn.vio irn
groiro chega.cio ela costa d' A:l"rica. EsLe facto ciue abriu a sério 
rios feitos rnrn a nossa l\1farinl1a ele g·uerra praticou, sempre 
ó unia ci ircnmstancia que honra o Estado do Rio ele Janeiro, 
no tocantr, á campanha contra a escravidão. 

No terreno da propag-<n1ela republ icana, posso dizer ao 
Congl'r,sso rrue ao tempo em que o illustre representante elo 
Distrieto F'wleral ainda 115.0 tinha assentaclo pm(;a nas fileiras 
da Jlepublicu, no Estado do Rio de Janeiro existia um nuclco, 
que luctava, :'t cusLa do todos os sacrifícios, pelas 1icléas crue 
v ingaram a 1. 5 el e novembro. Esse gTupo , que tin ba -á sua 
fren ir' P r anc.isco Vi«:i ira de Almeida, hoje juiz de Direito na 
Vrneira de S. Paulo, Virgilio Pess.ôa e o ol1scmro orador, 
organizo11 mn club, formou um parl';iclo o n.i.anteve um jornal, 
em g·urrra ahrrLa com os partidos ela :Monarchia, :no rnuni
cinio ele 8. ljliclelis, 7º clistricLu .. , centro elo consnrv:ttor i ~ 111r1 
H11 rn i.nense. 

Pu~·navarnos pela Republica, e abriamos claros nas fi
lr• i1' ;1:: contrarias .. sem olh.~r sacr iJlic!os , por amor ú id_éa . 

Nc ss.r:~ tempn, o Partido Rr,pub hcan.o da Capital Fr.elrwal 
estava disperso, r. a prova é que Quintino Rocay11 va. caltirri 
do ]Jeclestal da pl'opaganda, envolvido 110 Dlobo, a sua cla
micle, como r.lle escreveu, sem que son s coinpan l1eiros po
líticos lbe cxf..cnr.lcssem a mão. 

O SR, PRESIDEN'rn-V. Ex. está muiito longe ele dis
Cl'ltir a rr,dacr;ão . 

O SP .. Eruco COELHO-Vou terminai~, Sr. Presi clenl.o. 

. Nesse tem po, um illustre rr.prr sentn.n hc por Pr'rnnmbuco 
iwsta Assrmbléa vr.h1 cks,sr. E s larln rnt.r.nckr-sr r:nrn n::; rrpu
)Jlic:rnos ela Capil.ril do Trnperio , por partr· dr' srus rnrrcli-



SH -

gionarios comprovinci.ano:;, o c!Plmlrlc foz cliligrncia:; 11ara 
rrnco nLral -os . 

• ra cid ade · ele S . Sebastião 11 avia, sórnenLe, um club 
rnp ul)licano p lafon ico, que lirni Lara-sP a c11t1·ctc1· u1 na csr.nla, 
dP11omi.nacla ela Cance lla . 

No l.eercno ela aboliçào, da~ lud as r ep u bl i cfln ns, .romo 
tln s Lmd i(iÕOs coloniacs, em t udo ·isso, n Es_tarlo cl11 R~r 1 il o 
,l;111 oi1:0 ganliou sorn ma de vicLoei·1s, Sr. Pn;s1dP11Lr. l'.1 1nl111·111n 
0-1caho d ·mostrar, e é isso qu.e vim hzcr ·cio ali o ela l.r1l)lln a. 
lavra rHJo um protesLo contra os impro1w1·ios quP 11 nr.·:trllll' a 
q uc me tenho referido ousou ati ear á fac B llus .t'l' Jll'rs1•11-
Lan tcs ql1c se senl~am na b-anCiltla l'lum inensc . 

VozF.s-Muito be-m; rnuiLo brm. (0 01'Clllor· é r·nm1J7'i
mr:11 trcr.ln . ) 

O Sr, . Rm'UMBA (p ela ordem ) - Sr . Prc icl cntc, poe sre 
muil o breve o que tenho a dizer , 110~;0 a V. Ex. que rne 
rli spensc de ir á tribuna: iallarei. mesmo de minl1a ln:irwada. 

nc umn, l.igeira leitura que fiz ela Const i l.1tiGão oi alJoracla 
JJl'la Commi.ssão ele R.edacçã.o, conolu i qu e, lrnYia urna ce eta 
i1rnnngrucncia entr e o art. 78, •CJllO se aclm no li l1 1J o. 11.º , 
qunmln tl.'a.ta das - qualidacles de ciclcuüio /lrazil.ei1'u, r o il.l.'-
1.ign 8?, que se encontra nas Disvosir;ões rwmes, - i11 cn n
~ 1· urn cia, que mais me despertou attenção .por dizer rr,spcito 
n a~s~1m pto s mi.litares sobre õs quaes Live a. honra clr aprr
~cnli11· rtiver sas ·emendas, que v i a.pprovaclas pelo CongTr~su , 

O :wt . 78 diz que os mi liLarcs ele leem e ma1· tr1'lio 
foro especial nos clelictos militares, que esse lôt'O l'.Ompoe-. L' -á 
de um Supremo Tribunal Miltitar, cujos rnembeo, se1 ·uo Yi
ln !ici.os, e cios conselho necess-arios para a foi:ma\;ão ela. cu lpa 
r ju!g·arnento dos (}rimes, sendo sua organização e al.Lribui
r:ões l.'cguladas por lei especial ; o art. 82, tratando· ela rr
Yisão rl e processos :findos, cm rn.a teria cr imina l, 11el'lniL te qu e 
o Supremo Tribunal Federal possa, em beneficio dos co n
dernna.dos, e em qualquer t empo, re i'urmar, ou co 11firmar, as 
sentenças, dizendo. em um cios ,'C ll ó:i paragr.ap J10 :0, que sua.s 
clisposi<_;,ões são extensivas aos processos militares .. 

Parece-me, Sr. Presidente, que, crear.los, na Consl itu ir.:'\o , 
rlois tr,ibun.aes superiores, um civil e ottl. rn mil ilal', arnJjOS 
rlrvcm, sómente, occupar-se rle assumplos q11r llw íliss<'l'rm 
l'f' spci Lo. 

Si. o art. 82 faculta ao Supremo T-rilrnnal Frclrr:tl a 
rry isfio ele processos findo s, o ar!.. 78 Larnhcm o <h'n razPr, 
Lrnl.ancl0 de process-os militares; não só a hôa log- icn isso 
rioonsellia, como, principalmente, li a verá uni rorrn iclaclr ·nn 11·; . 

Peço, portanto, a V. Ex. qne rcrnolta :'t Cornmi::;si'io rle 
Reclacc5.o elo prn,iecto a emencla que l.ivn a lrnnra. ele ::in 1·r!
Hf'.11. Lar a este illustrado Congresso, rnanclanrto sup pri111i1· o 
§ 3º Llo u1: L. s::., para sc!r collo0allo , tanibr.m, corno § ;]" .no 
al't. 78 , ri caJ.Jdo, assim, ambos os1 tr ilrnnn es, ci.vil n n1i lila1', 
com poderes, c.onJericlos pela Consti l. 1t1i(;fio, ri ara 1·ov1:1· pro
cessos, JJodcndo em qualquer tempo, e .-ómr, nte en1 Jw.nPfi r,io 
ctos c.ondemnnclos, refo rmar, ou co n[ irmar, as sentP nr:nc; JH' ll r.s 
lav.raclas . 

São r.stas, .' r . Presid ente, as cons icl eraçõrs qnr. tinl1 :1 ri 
:fnzpr : e agradeço a V. Ex. r, no CongTrssn n 1 <'1'-lllf' iw i'

rn i l.L ido clizel-as. (!11.uito bern; midtn /! cm .. ) 
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O RH. GABn.rnr, DE MAGALHÃES - Assim é que, cu ·cruiz~ra 
que i odos procedessem; fallou sómente sobre a LonsL 1LL11 c:w, 
1üín sr; perdeu uma só ·ele suas palavras . 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Sr . PrcsirlcnLe, elo poi s dr. 
nprirov:ir, por occasiã.o dn, 2" votação rlo iwou.ecto oonsGitr1_
cional, :i omencla que offereci. :í Ll'i spos içU.o cio n. 211 elo n.rl. : :j , 
com o inLl1ito do res taurar a lo oorrespo11d enl.c n . 2A (lo 
art. ;:;3 elo projecto primitivo, substiLuido, nn 'lª votaçi1o, 1Jr•l1J 
principio da legislação separarla . o CongTesso, ern ':_lia _s.ahc
doria. acloplou, dcfin1itiv::tm ntc, UO votar a Secçao IlT, o 
svsl.e11rn aá1ericano de orgunização elo Poder Judicial'io J'r
cicral , reje itando a emencla substitutiva que .apresentei o cm 
qur. iwocurei conciliar o ,mesmo systema americano co m 11 

::mi sso, moclif·icado pelo modo lo composi.ofí.o desse PoclPt'. 
1·nns:igraclo nas constituições elos E stados Umdos, rlti. Cnlo111li1n 
0 dr. Vr.nczuela, e rejeitando, tarnbem, :1 cnrnnrla R11bsl it.1 1t. iYa. 
rln K i ll uslros i·cprcsr,nt:mt s o Sr. Amphilophio e outros, que 
r·sln l1f'!roia o sy.stema allemüo ele ma"1strn.tw•n do P<l:iz. 

Pod endo, enLrctant.o, 11ine e1· ao Clongrcsso qi.w c:-.:i.s.La nn·n 
r.0rl.a ir1t~ol 1 c l' t:Jrnia r.nlrc 1R ti;rrnns rb ernc11rla qt 1e oJJm·nc1 1~ 
Joi ::111p1:ov:icla, i·cs Lnbc'.l ecen clo a uniclaclo elo Dil:eil'.o (;[vil. C1·i
rnina l o Commere i.ri l rla llrpüblica. e o sysLmna atno1·icm1n rlP 
01·::;-an izaç:.ão do Poclr:r Jurliüiario, ,iú clcfinil.ivarnnnLo a1lopl.::t1lu 
p elo Cnngrrnso, polo C'quivoco n. ql:lc póclc rJal' Jogar. J'i canrlr i 
rerligi ria essa cm o nela 1 al qual se .aclia, pm<q Lrn noclm·ú parnc1•r
CilW 1•u propunh a nessa emend a. f.a1111JmJJ, a unidade llri Dieoilo 
.P.1·ocessLrnl, pedi "V. Ex. a pal av1~a. i1ára oHcrccer um l'í'quc
rirnento on. m·clcm a ficar a Com111iss1'10 tmcarrcg·ac:Ja ria ull.irna 
redacr. .. 10 da ConsLi'Lu i<:ão, aucLodzacla a redigir a 1.'<'spccliva 
di sposio5.o, rl e m odo qc10 se harmonizo com as da Seuç:ão l[l 
do l)L'o.i•2c lo, relrt li vllH á 01~ga11 izaçlio elo Poder .Tudiciar io J'r.
rlr·rn l ad oplada pelo Cc.rngn~ssr:i, i·cr.1uoriirnml o qllc r epul n n os 
tern.108 rJ o aeL. :37 cio nosso Regirmm.lo, parn o firn de. sub
me l Li.da a nova vo l.ar:~in a minha crnoncla, se,ja votada, salvrmcio
~c ':t reclaccão qn e prnpCin ho no rnosrno requeri rnenl o, que é 
o sc'.guintc (Zê) : .. 

"Tendo ::ddo o el o re$Laurar .11 disposição elo TI. 2 11 do 
ar !,. 33 ~elo prunitivo pro,iecto de OonsLiLüi ção, sttbstituinclo a 
o:xpt'es;;a:J cocl:if''ira1' pela r!'Xprcssão Zeg'islo.i', o . p ensatll enf o. 
rg1c p1·os1 clrn á r.rner..cla que offereci. nà 2• dlscu~si:ío rll) me 1.11n 
1wo.iec lo, ao correspondente n . 2'1 ·do art. ::l3, i'cqueit-r1j patn 
r;y1[ar-::;c rnco.1J e1·r,ncia en t.re os Lurn1ns dessa enwnrln npp1:0- -
vnrh, fl o systerna dr, nrganizaçã.o do Poder JmUcia1: io fcclcr-:i.I 
adopLaclo velo Co11gT0,.so, c)ue soja auctorir.ada a Comm issiín 
cneanogac1a ela 1.1ltima rcclacç5o do. Constitui(iã,o a redig ir nos 
seg11li_:l.cs, termos, ou nos qi.rn -melh ores lhe parecerem, a di s
pos1çao ·no n. 2tí r.l o .ar.t. . 33, si. fôi: do novo aprn·ovarla aquclla 
erncnrla: 

''· L s:g islar sobro o D.ireiLo Civil, Corrimercial Q C1.'i111innl il n. 
ltn1n1l.rJ 10a o o P1 · 0L~ N1~a1:1.l rla jn~1.iça J'ccleral." 

. . S . 1'1., - Sala rluE .sessões, 1G rle Jcvei' cito do 18\JJ. -- Lf'o
'1Yt(fililo F?Juueú ·as." 

_ . f~.i; ndo-n.10 nermil.ti 1Jo, Sr. Pros ide nLc. :l'unela1.nenLar o rc
~PL1'1· 1~11c1:t1: ,~1~1() ar:aho rir:. ler, uti lizo-me il esse clircil.o, par:-: 
,,omhL)tc1 c,e .. Las prílp\11rn;oes honl.crn avançadas nesta teihrn;~1 
p elo illu strc congTcss1s l.a o Sr. Leopoldo el e BulhõPs, n:fo r-
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cadas por apartes (lJ meu cli stincto collega C!,e de1rnta1:~0 ba
l~ iana, o não menos il ltrnlrc. co11gross1sla o Sr .. J\r~1p,1i;~npl~~o 
Bol'elho, elos quaes o p rrn1r:i1·0 prc l.encl?u .dernon '3 11 a1 .. '._'.' 1.1!.e
feroncia do sysLoma da L eg 1 s laç,~to sep.ai.aclLt,. corno rna1.-, . co,.1 -
c.:;·ntanoo com o pri nci pi o cio rogrnwn 1eilcra1JsLa! o o sL·gundu, 
~ Jll apal' ICs., ]J J.'OClll 'O LL Sêtl i1•11La1· u Jl1COlllplLi.llJJ l ~dariL' 1•nl1'1.) .? 
syslc1na da n nicladr. tio U1ePilo r. orla 01·wa111r. ~<;ao ilun l1,',La i\<1 
1.lnriei· Jt1dici ari.o. consag1:ado pela Cnn.H L1 Lmç,ao dcL-; ]<,si adof', 
Uni dos ela J\mcr ica elo NnJ'LC o arloplaclo jJOl' este. co·ngTl'f;Sil . 

Pi·opo1l.l10-mc, por isso, ·SJ.'. Prcsir.le11Le, cm 'llrlr·za tia ílo ct-
1.rina cio m inba r:moncla, demonstrar:. 

1.º Que nenlrnmrc ineornpatihiliclacle li a en[r () o sysl 1'nirt 
da mürl:::cle do Direito privaclo. em u.rn paiz qualquer. que Sl' 
L011 lia já organizado on VC'nLa a oi:ganiiai:-se nelo r,•ginwn Jt·
rl1·1al. ivo, e, pari ic1:il :nnw11I'', nm 11 nosso, <11 lcnlas as st.ms <'~-
1wciacs cond ições or4ganicas rlc o:xis l enr. ia social ,. e. o. system:t 
a:nerieano rle nrganizar:ito duali sl a rio P nrlee .J11il H·ia1·111 , 1'0 1110 
n in ~erp1'l.'lam l.ocíos Of; riu l1licislas qw· o r· ~ l 11rla ra1 11 0 o a1.i-
11lnudem; . . . _ . . . 

2º. Que é iwefceivel mni 1Lr.rrnos a· un.JCla1le rio JJ11·r1 lo Pr1-
vacio1 0 rnai. va li oso lega.do rln 11ossn THl.Ssail o pti li l i1·D, 1·1·111·111 
:!o systc.1T1a clr. eolonizaçuo em que cnco 1.l.lramo~ ai-; rn iz1 •s 11 r1 
JH·ilbanLc evoluçl'ío :o;cir.iologica. porque, em pr1urn mn i:-' i!D 111:' io 
Sf'C'u lo clr.: v irla poliL ica a.ulonoma, poclemus, po1: 111nn. 111r·1·m•n1a 
Hi~volução , ini ci ai· a rn<ris J1clla r, a. rnaü; pu j aril r lia ~ ·rrí1·rn ·1s 
rl1• gov1;1·no, a irmos, agora. po1.· rnóro 1· s 11 iri lo rl n i11ii lu.1.:D11. 
'i•n t.ar uma c:xperü:mc i :i c!o rli vers icl '.lrlo de lcµ·i sluçõl's, ::;rµ 11n.1 o 
us r·1pr.ichos ou Lendencias, lal;·r r. inr.011vrrn~i r. 11L rs, ria~ IPgi : .. 
lrtl.111·as elos osLados, facilrn an Le sn.iciLas ao p r Nlom ini o rio 
paixões ou cphcmc:>ros inierosses 1.la pol il it!D · 1n c<:L l, poclenclo 
conv~rLer-sc cm Uff! elomon Lo de dissolu1.;i'io rl es!a gnrncle 
Pn.Lr1a, que ?1U'.i.1ea al:"11irou á fodoraoão senft.o panL J'ol'Lit'icar 
cada voz ma1q os Iacos de nnifío do povo l_1e::tzilon·o pela rnais 
solida e fructifcra fru.Lorniclacle, co.operando todos. qner in
c11v1c1u <;tl;i quer _ collectivamenfe, já nas fm1cçõos ela viela nrnn~ ·
c1pal, .Ja nas funcções da vida provincial. jü nns :1'1mcr:õPs rla 
v1rl a nacional, para o scn eng1·andi:0 i mr·11I o n JT1·r1g·1· n1,so 
co mmum. (Apoiad0s .) 

Passo a demonstrar, Sr. Prcsirl e nl e. 

q P ocl_er Judiciario federal. organizado romn o Mg::m iznn a 
Const1tmçao elos Estados Unidos dn Anwt' i ca rln Nnrl n. n cu:i o 
sys:.crna ;1á .fc:i dcfinitiv::rnirntc arlnpl:1ilo iinr oslr· Cr•ngTn~ s n 
na Consi:Jtu1çao Forleral qnc, flll1 poucns dias . scr:'1. n. 11n:-:sa 
9-ram!u l 1't fl_:!nclarnr;1üal, (• uma nntidar'lc n10 1· arrinn l n ii.nlil ie:1, 
1s l.e e, n orgao da Jei Huprrmn tlo i1a i z. o rl irrctor ela .iu sl 'c:a, 
qu°í f~ ~· maJ'i elnvacla J'unrr;ã.o cios go,1e1 ·rins, 11 rrn / rlJ rir> _r11·n·1;'i 
rtw,r c1e loclri o s:.rslrm::i, rlc gnvcr no qu r; rsln.mos nq:rn111za11rl o, 
o arhrLro, emfi r:n . cn lr·c 0 Covr.rnn ]<'crlrl.'al 1• ns p,·n v~ ·1·nns ilr>s 
C<; l.ados. nrn·11ur: a sna rn .i.;;sãn pl'inci;ial (>. rlrl r·1:111ina1 · r> s li
m;lrs cl:J Poder 1!1.1.ITc n Govc1·n11 .Fc•1l rrnl 1c ns rios r·sladr•R. a:'; ~ i '.1; 
comn ~s limites rios pode1:1:s rk· rnrl:1 um ilf'll0 s . 
· ~ por !SS? CJ1l e w~ rl iz, r:o m i·aúín, fJllí' [1 i11 sl i!11 ir:fíll rln 
~nclci. Jurlic:1ar10, r.orno rnl.idad e nnliti ca. :l'11i ·~n1ia ins1·nçfi0 
r;i;'.s . • ~I!H"ri~anc~s, _porcrti•' a Ern·opa: n Pm 1»11 •fn11•> n foglal ••1'l'a, 
Juil1<1 1 ~ o rnst1tu n ; corri r· ~sa .im·i sili t'. 1:ün , , 
1,.. ~· yerducle que os jnize::; ing·Jcins, :i.pc s n~: ila. 1'1111h1•r' irl:i 11 

''1º cnticncla ommpotencin. elo parlamcnfo, ,,0rnp1'' ' 1lol't.:n1 lf'l'aJ11. 
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sobre todas as leis, a sup1·ernacia elo C]U O elics chamam a 
Ccnnmon law, que consisl8, antes, nas ,ga1·anLias rla OranrlP. 
Char-t.a aos cl :ir e i i,os inchvidu aes . e sociaes rlo que. i:ncsmn. nos 
procedentes Jucliciarios adopLaclos pe!a,_ c onscie11L'. ia rrnbl ie:i. 

J\fas os americanos. dando á Lraclt\,mo inglcza o earacl rr 
ele mna institu ição, Jizcram cio Poder Juclic iar io urn Yerr'ID
cl oiro pocler politico, . cori1 _os meios 1egacs 11.rcessar 1os. para 
Iazor Lrimnplrnr a so !J0ra111a nnc10nal sohrn a l/l'(',kn(lJil a_ ::;_u
lrnrnnia. cio cach E stado, e mantct o cc1ml1br10 ela Lons l 1.l 11 11: <11 1, 
oni:)()ndo barreiras ús usurpa\)ÕDs elos oul.ros. rJous pn rl :· 1·e~ JiO
liL:.cos, L egislativ·o e ExccuL1vo, e rla11clo :torça L)OS i1 1va ans 
cl ir cib·1s <los cid::tclãos. . 

Assim o Poder ,Tudie iari o, orga.ni:rnclo segunclo n sys 
tema arnm~icano, corno um. poder de ,jur iscl icção politic.a. nãu 
adminisLra, em caso algum, a jusliça ordinaria, islo é, não i11 -
teryom em n egocios da compeLencia cio Pod er J u clici:uio a9-
minis lral.ivo, ~cu j a organizaçao compete a carla Estado, senau 
qu::rndo esses negocios aHeclam ás leis poli licas ela União nu 
aos lraLaclos vor ella celebra.elos com juizes cxLrango:iros. 

Em summa, a compcl.encia cio Po clri· J udiciar io po li tirn 
limita -se a manter a l e.~ isla()ío polü ica ela Naçfto eonl 1~n, as 
vio laç;Õ e3 dos outros poderes, fcderaes e lnea.es, opponrlo um 
Jrei o iwat ieü ás violar;ões elo Dire ito "Publico, r J' ri rl il'ieamlii 
os rlir eitos dos cidadãos; u eornp el.cncia rlo Pocl ee J111 li e iar .io 
administrativo, organizado em cada Es lar lo Sf'g·unclo sua lf'i 
eonsLiLueional, li rni ta-se a aclrninisLrar e app li car as l1 •i s rl n 
Dil'eilo Privado, par.a terminal' por doe i.sões cquil fl l irns as 
c011Lenclas entre os eidaclãos, a ·proposito {le srus ll irf'ilri s . 

Dahi si~ vê. como bem poncl cra Las lal'r ia. qLrn 11r~ nhn111 
inconveni ente hav eria, apesar d e só se havm\ ai é o ·Pl' rscni.c. 
comtituido o Poder Juclici:ario como poder .pol:i.tico nos paizcs 
rle rcginrnn federal, em consl.iLu il- o, lamboni , cm p3.izes con
solidados ou un iLar ios, onde é, ás vezes, mais eonveni entc e 
nec.~ssar i o, aü~da, que' um Tribunal S11p1'erno Lenha jrn ·iscliecão 
politica, para mante~' a ConstiLui çãri; 01wonclo- se ás vio l.a(;õcs 
elas leis orclinarias l~ dos ac los do Governo aos clfrc il ns garan
ti cio!' na mes rna Cone; Li Luição. 

,Jú d es l. a roflcx8.o poclcmos, logica1nenLc, conelu il' que 
nenhuma incornpati11iliclade ha rnl.rc a u ni dade ri o Dirri ln e 
a insLitui ção de um Poder jucliciario l'·nmo Pocl c1' pnli l iC'n. in
clrpend enl emenle da i nstil.u ir{ão cio Poclcr J url ic iar in :1rlrni
n is l.:»'!. livo, rles.L inado a appl icar a:; lri s rio D irPilo Pt·ivar ln. 

\\.Jas ah i esl.fic SLory, Brice, Kon L C! on! ros rrnbl icis l.as a.rnr
p·ieoanos, a rechunai· para cada u rn dos r• s latl os ri a Tíniflr1 
Arn0rieana, que, ern seu Governo especial, sàn Ulli larios. a 
insli l.uiçiln de SS (õ Porlcr .Jndic.ial' io rio ! il ico, afi 111 rlf' rnani.l'l' o 
D:irc it o c:onstit11cional ele eacla um rl cll es con lra as viol:1çõrs 
dos rlireilos · inclivicluacs e uiciars rlos cidadãos nr ll es resi
dentes e consagrados em ca.cla u ma dessas eonst it uições loeacs, 
prove nien l.es de alguma lei de s eu Pod ei· Lclgislal.ivo . ele a lgurn 
actn ele seu Governo on, mesrno, cl r:.• alg um a duc isào cll-l seu 
Poder .Tuíliciari.o adminisLraLi.vo . 

. . C:ra, si os CJUe descobrem que incompat ib ilirl acl e cn t.rr, a 
unidade do Direito Pri\.aclo e a dua lidad e de Pod er .l udiciari o 
fundou- se no systema ele organizar;ão politica cios Eslnclos 
Unidos da Ameriea cio Norte, porque 'a li é rluahsta !orlo o sys
lema ele govcrnn e s(i se jusLiJ'icu a rlualirlarl ro rl a rnag is ll'alura 
por se bave1~ mnnti do a eacl :i. l.!:s latlo cn1111w lr•n cia pa1·<:1 lc-
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12 islar o;obrc o seu Direito Pr ivado , - devem sel' logicos. con
vincln em CJll C a op i rnãu claqt1cll1~ ti.noL~·n.) iS 11.\\b lic{stas_ am e: 
ncanos, qu e CU IJ JIJJ 8Jl !a1 (l,Jll a Const lLUH:ao 1;los . Esf~clo S um.do~, 
é absul'cla, por.que, s L. 1J D 1t·ello I~1·1vadu e urnLar tu ern c;ida 
Estado ria Uu.iãu, se1·nt 1uuomi~a l 1vel curn PS:)e Dn·"1l.n 1m1-
l.ariu rir~ cacl11 E sl.C1clu a 1nsL1l.mçan dr: rnu Porloi.· Judwrn1·rn. pu
litico 1·m cada um ::!n l lr;s ao lati a riu seu Pocl r~1:. Judrn1a1 ·1u 
adrn inisl ralivn, qne Tll ' lle~ app l wa ao:o casos par lH:·tda1· r·s .a~ 
suas 18is 01·d imwias. . . 

Mas, nftu ... , o q u L' r' alJsurrlo 1" su 1lXJÜl' 91w ux i t;la Lal 111-
(;umpal. ih il idetc<c enlr1•. a un1 dacle 1~ :; l<•g1s.l aÇi<LO e1v 1L 1;01 .1i111:' 1·-· 
cial <' C1· i.1rnnal elo pa1z ü a rl1v1san tl n Pnrlr·r h1il1.cian11 c1 1L 
Pndm.· Judic ia1·io nulilü·11. orgfw ria 11• i ~up 1 ·c 1 1 1 a ela Ornão ou 
da de cacla ·n:st::1dc1, e Podrr .Tucliciat'io acl rninisLru.l.lvo. orgüo 
ela .iu ~ l.iço. 01'ciim,yia cn1 ~ada EsLado. (iliv:il os, apoúidus .) . 

Quan to, porr·rn, ao Lhrc1Lo Pruces ~ual, Sen.110res. 1·. Llllll 

nií.o pórlc de ixar- se i.l l.l rluirln' ::i, c: on111 Dtencia para l 1.~g1~lu1: 
sobc·r~ elk, cnmpd incio an Congr:csso Nae.ional l eg i slar ~ohrn o 
Dir2it.o Proccsstrn! :in jnslir~a fo clcraL r: , compeLindo á lcg1s
~atur::i, dr, cada J::sl ado l ogi slar sobre o D i.rei.to Processual ela 
;rusLica ordinar ia, <"tttr1 ndm1clo - sr; a r1u c, cornpctindo-lltrl urg·a
nizar, r.orno melhor 1 IJe pa.crcer, c1 sim Pocler Judicíario n.clm1-
11isLrativo, e, al r\ si assim o .inlgar eonvcnienLc, o seu Poder 
Judiciario rioliLico, para manter o cquilibri.o el o sua constiLui
ção, é necessa.1·io qrn' lhe cornnila o direito ele l egislar sobrn 
a Juri~rlicção o compdcncia ele sens tr ibunaes, sobre os r e
cm·sos elas deeisõ es cksl es, sobre as Jó1·rnulas elos processos, cl c. , 
1>.m surnrna, sobre o íJllll fü s,scr resrw il:o a es te ramo llr: lr' g is
laç;ão em !Jarrnonia cmn a organiza(\ilO elo Pod er Juclicial'io, 
que cada u m arloptar cm sua lei fondarncnbl . 

:Por issu foi Qu e propuz no requerimento, qu e acabo 1le 
apl'e;:enlar, fosse a r 2specl.i.va di.spos i ~\ ÜO consLitucional rndi
p;ida, de accôrclo com o vencido Quanto ú organização do Poll c1: 
Jndiciario :Federal, n c;,: trrmos rn1 qur, o fni 110 n. 2lt elo art. 33 
do ]lrojcclo rn·irnil.i vo. 

Passo. agór-a, a rlc rnnn s l1 ·a1· a convrrni(mc.ia rir, mantermos 
para a Un ião ,llrazilr ira a 1rn i rlailr rln nirr•iln Civi l, (Jorn
n10L'C .i al o Crirni nal . 

Sou rins qur: pr•nsam, Scnho1'1•s, CJ LW não lrn l aço mais 
pod eroso c l r~ soli cla1·icil arl e r'ID um po vo, qu e não h[!, um prin
cipio mais forLifícaclor ela uniclack naciurntl elo que o Di t'Oi.tu, 
cwalquer que soja o rcgimen rir: governo aclopl.ado noe esse 
PO\' O 01 1 r,ssa nar;ão. l' epublicano uu 1nonarcl1i co, unil.ai:io 011 
l ociel'at1vo . 

i\~as L0•rnos n D.i1'1• i Lu Puhli eo. qur~ conee 1·11.c ;í s enru'li\:i'í!o:s 
ela mr islrmeia soc ia.l rio ::: cirlarl[(o s rk L'lm paii, c11ns i1l1•1·ark1 c;umo 
JJrwo , cm suas funGr;iícs twrnnnni s, o o D.i1'2i.lo PJ'i.varlo. r1uu 
L'Qr,;·,erne ás conrlir;ões ela v;da moral dos iml iv irlu os. < ~ 0 1 1si
cle 1~arlos comu pr.~ r,;,. o a s , c~ m seus ac l os parLiculaer:s. e.mlrnra 1 i 
~ ªL" S . aos inl.erc~~es gura t:s da socierlaclo, mas com 1·ola11CT0 
im1riedial.a ú ~afisfação dr, s11as n r.cessidacl es . 

O D irr.iLo Publi e.o rlc n::-1 povo deYe ser unn cm rl11nlo, 
seglmclo a organização noliLi ca cl.a :l'ól'rna de govern11 · q1rn ell n 
adopLa: mas, q1.ia:lquu· qu r: sr,ja r: ssa org·aniza\iãO cl r, fórrna rio 
g~v0r110, e pol' mn is a11ai xonado qu e seja o amor p clns c·xpc
noncias poli tic;as , u D1eei!:o Vrivnclo, sobrr tnclr1 rm um paii, 
como o nosso, nnd1c~ as origens JrisLoricas, as trarl iGõ1~ s ela v id a 
mo1'al, os costumes, os 11ab11os, os principios rla coriducta geral , 
a r:i.ça, a lmgua, em summa, o espírito ele nacion·aliclacle Bão 
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os moemos em qualquer porção ele seu, aliás vastíssimo, ter
ritori o - 0 Diroil.o P rivaclo, que. J· cgula os phenomenos111ais 
irnpor lantc.s da viela, social elo_ v·1d~\.'l~l~o, deve SOE lllll liJ.1'10: 
rlrwa cons tllu1r um nos laços mais usLr ei Los . ela um ao, nm elo:; 
estímulos ela cooperação de todos. ~s as~ociados para o pro
gresso mor al geral, uma elas .concl1çoes sine. q-irn non ela mlo-
"Ti.dacle d ei uma naçã.o. (Apo iados e apcwtes .) . . 
º \• s propr ios. defensores. da drrn trnia. o:;,;p cr1men lal1 sLa ela 
c1ive1·51c\[lc\c de k gisbr;.ões 5~1v1s, cornmcrciaes e crnnmacs, nos 
difforontes os Lados da Um ao Braz1 lei.ta. r eoonl1ccem a 11 cccs
sicl:v lc> de clr~ixar-s1 .• :'t cornpeLenc1a elo. C!=Jngresso Ji'oclm:al .1e
uislai· sobec: di\·er sos ass rnnpl.os clu D.1.1·e1Lo Pnvacl,:i. Assrn1, 
~on' relaçã.o ao Direito C1vll, volaram pela m sll l.rn::;ao elo casa
;nen\ :J civil com o ki fecloral, e oi'forecoram emendas sobre a 
] ib 8t'cinclo ele 1 estar e a cl op lar. Com relação ao DireiLo Corn
mcrcial. ass ignantm ern enrlas, e vot[lram pela compctencia do 
Conl!.Tesso F r; clc•ra l ])3r:1 legislar, un iform emenLe, sobre a fal
~ ono'Ia e ~obee o Direilo .Mni:i Lirno. 

Gom relação ao Dirci l.o Criminal, Larnbcrn assignaram 
omrndas, e poe r.~lJa:,; Yolm:ain, para que fossem lois fc.dcracs 
as r e lat ivas aos cl'i rnos poliLicos, aos .Jc falsiJicar.;ão ele mornfa 
e dcs 1.ilnlo.:; J>lJ l1\icos da U ni i'.í.o, aos comrn un s commeLLiclos nu 
alto mal', aus al.Lcnl.ados ao Dil'eil;o. das Gentes e á niraLaria . 

Mas. S1:ml1 ot·cs, si uc',·e ser uniforme uma lei sobro o r,a
samPn l o; base ,juri rlic.a ela :l'an1ilia, que é para o organismo 
soc ia~ o qu e a mcdulla r! parcl o m ganismo in livi rlual, uni
\'orrnc2. rl evc~ rn ser todltf; as leis reguladoras elas relações ju
riclicas que rcsu lLam cl r.ssc in1portanLe phenori1eno sociologir,o, 
e, por conseguinte, todas as leis cujo con juncl.o consti Lue o 
Direito elas pessoas . 

Tmnbem [ldmiLLir que se.i am rrniform cs as Jois rr lal i\aS 
ú \'allcncia, e não aclrnitti1' que o sejam Lorlas as ouLi:as pre
sc1•ipcõcs do Dire i lo Cornmercial, pois .CJuo Locl as ellas, clo,:;cl1: 
as CJtte ostabelocom as qualidades proc1sas p ani ser-se eu11 1-
nwrcianLe, até as que reg;ularn as transacções mm·canl.i s, as 
olJJ'lg'ações elos conlracLant es e as concli ções das socicclad cs 1.: 

companhias commcrciacs, não podem deixar ele t ue inti m;1 
con;rnxão com as rru e i·cgularcn1 a Jall enoia é urna i11con-
grm•ncia rnanifosLa. · ' 

E ', f.ina lmenl.u, vio lal.' o supremo prece ito ela ,ju sL ic~a . r1un 
é a roiac;ão dos acl os lnFn::i.nos r:om a :m a recompensa OL:l a sua 
Pº !1.ª· o om v irl.nrfo do qual unrn acção commcl Licla pol.' h on.1 ons 
d1H orr~nles rno,s scn:!ü ll1 an Lcs como agonti• s rlovc lel' um t' r)
suHado scm nlhanl c, 110 p onto rl e vis l.a elo casí.igo ou lla rcoom
p~n sri . o pretender q1Jc certos m: nnes aHectcrn a todo o urga
n.1 srn0 11ocrnl, e r.erlo:; oul.l.';1s,. apenas, <io s seus orgão:;;, llarn o 
hrn de serem ptmidos us pr11neiros r.om penas cgu aec,, e o:; 
oulxos p c•clrrom fi,cJ.:.o c,L1111 prmas cl 1ffcrentes, segumlo a Jc•g is
laí;. ~111 l "~·al de t:acr a um llcsscs org·ãos. 

Scmlioras, ni.io ó s111J t il , .como ponsarn alg 1111 s, a dis Li1wc:.f'lu 
entre o r cg1m1:m e.onlcde1·rtl1vo e o regüne 11 feci'.:raLi\'O. e! 1\ns 
ropuill ier~ s ele rcg1mcn foclera li vl' propl'iamentc dilo, ap enas os 
J<3;;t.act os 1Jmdo~ ela . Amet·rna elo . Nodc e a ~u i ss a rnantivo1.·au1, 
nan p~r ten Lativa do expono!Jcrn pohUca, mas 0111 resp·cil<J ;'(;; 
l.racl1çoes o :10 cl 1re1Lo l~onstitmdo cios csLaclos a1.rnexaclos. a 
rllvorfj J.clacl o cl.o . lcg1slaçao sobro n DirciLo Privado. mcsrn11 
por r.Jlie ambas Llv~rarn mn;ens confodcraLivas. -

EnLrctanto, nmguem ignora a desordem elo cusCunrns LJU O 
resulta, nos EsLarJos Umdos, da desordem das leis parLicuL:i.reB 
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do:: cliJferentes estados; () si corn r elação a todo o Di~ei!,o. Pri
vado ainda não foi, lú, arplieado .°. rcmer.!10,_ que _Ja_lo1 ap
pl i cndo couLl'a os i ncr:ssalli" es ~~onH1cLos ele Juriscl1cc;ao_ erttr~ 
os tfr; crsos es Lnd os. p r, la mu!L1plw 1claclc ele leis re laLJ vas a 
rá ll cne ia, , q u~ J'orún todas 1mbmeLLicl11s po1· urna l e_i Jedrn~al , 
ó p0rqu1; nn Consti i·1.1ir,.fto tl a Urnfto Americana ha d1.spos1çoes 
.qun orpbuJ:ai;.arn ossa p1·óv 1rlenc1a, r~<! rnodo quo sorrn. neces-: 
sat·io, p1:r.viamenle, rnformal- a, t~ nns sabemos qu_e u c1uas1 
irnposs [v ol uma r e-rnr rn a 11ualc1u er rJe.ssa Consl.1tu1çao . 

!\ia Suisrn. po1:óm, e11; cu.i a Con stii.ui ção ni'io h a lanlos 
cn:harneu.· [Ja1:a 111 r ll i ria" rir, la l onlc rn , clcscl::l r1 11 c Sr.) Just1-
J' i qun.1n "'p oe l!rna raF.fio cl8 i1d ercssr fe deral, ,' abemos que j á 
esLá lll1i l'i cadO ele lodu o Di rn iLo elas OJJri ga(;Õcs, e ha JJL'O
ou nciarla le nd cnci a ú. 11niJi ca6to el e !()el o 1) Di r ei lo Privaclo . 

Poi s. quand o pa izes c11jas origens hisLoricas, tradições, 
erençns, lingua, raças, cosl urn cs e liah.itos são essencialmente 
clifl' rr011Les clns n ossa~. i·stão eomprollonclenclo a nccessiclade, 
para rnanl,cr a sua i nl cgridaclc e 1 miclad e nac ionaes, rio con
vcrtrr n Dit·c iLo Privaclu t;rn 11m ri o se us mais sol.id os laços 
J'cclcracs, ha:vomus nús do cl csprczae nssa ins tiLui ção r;on.genit.a 
el e nossa c iv il i1,a\; fw, pnra Lenl. rtr 111mt o:; pei:i cnc ia fl e rlivcrsi
rlade f.l (• l ;·g·isla1)ín . c11 rn ICJflaR as 'Pl:Ol.iahilid.adcR rl c virmos n 
nos a1.·1·cpcnclcr, 1~m 111n i.Lo po uco Lcmpo, desse ineflcct.iclo 
ensaio ? 

Nilo imil.crnos, 8enl1 01:cs, o flo1:irnano, ifJu e olJt ·rn adiii
cialm onl e i 1ma, fl or· m:.1i s hon iU1, dupli cand o uma e mui tas 
voz1)S rn1t:l J'l o1: sc l\•agr.rn 1101· meio el a multipl icação elas pe-
1.a las, 111ais cu ,io i11·rn luclo não p as .~a el e i1rn monsL1.·u , o rJ e LL1l1 
monstro es l. Bril , p ol'que as pcLalas se cl eso11 vo lvcrarn á cus la, 
elos estam es ! · 

· "Os 1ibenom enos sociaes, diz Spencer. têm sua 01.· ig;cm no. 
pl1cnornenps da viela ltumam• imlivi dual , (]tlf' , i1nt· ~ ua. ycz. 
1.crn BLrns raizes nos plrnnomcnos vitaes em g·ci:al. " · 

_.As suc1edarl es s[lo org:misrnus v i\·os u. :;omo lodos os ol'
f\J Jusmus, lôm si 1as l ei.s 11iolog i t:as, l]n e pr1'si 1l cm aos suus 
do ·1.1uus, u constitu em, vo e i sso, uma f111't;a rio 1·(;s ist1'11c ia aos 
umlamci:i cios lcgis lacl orcs cmvit·i cns . Ji;ll:-is não se 11 ock 111 
l'm~nc111ar de seu i1assiaclo,. i1orq11e to clos os se us plrnnom cr1os 
cs l_ a~ , fo1 · ç~Jsam cnl e, li gados :i sua r s!Jru cl ura, ú su a cons'Li -
1.wç~r~ r ) a n;ü rn -c1.:a ri os c·l :;mcntos analomiuos rl c cru o se 
eompoclll . Evolu crn , 1.nas rio accônln cum as s1rns IPis na-
1.t tr.ue.s; e as ''e ro1·mas poli[ icas não pi:otlu zcm a sua ae1:ão J1 e~ 
n olH.:a ~obre seu s d · ~·ti nos r;i. e!Jas nãn se haRrnrn nas lcg·iLimaR 
nsp.1ra(;ors .:l n povo ;; ni'iu se co11lol'll1am co1 11 os clúlos ela 
expon cnc1a . 

. . . . !': ~: l e Cong1:es·so, u raclicafüm 10, _d o um laclo, o n. lradi
c'.u 1 u ~.1. .u~o,, tl c 01:11 m, em rn n plP1/,o cnpr icl1os(J , qu e foz 
lc '.1. 1,~J ~ J~· . ª _labuta (lf!::; dous 0av.alll: 11:0::; qu u i:;u J1n,l ma.111 po 1· cli 
:u~cn~1L~ _s;1JJ,~:c ~ uur d1' rn 1 ~ e:-;cwl11, rl equc. ·ad a u111, 11u vunlo 
crn,1 CJ,u.c . ~~~- 'L\,c1: l! 1l.ln1· ailu , ::;~1 \·rn rnu~ 1.'1. c~., n. 1n cu1.:•t1 11 cnmp i·u-
11 11,:1:,;L ct Cclll::;a da Ttu1·o ltl!; ao, e CU Su la1;n volns JJO I' rjllü Sej ;i, 
clcc1r. ,rJ11 ns::;r, p! P1 lo cn 1 u1·Ll l'll.t a núo 1·fr a Pª""U' 'L'S c u ~ i'l s · 
a JJl.rnr rktde ! · 'º' ' ' ·· ' · . . . 

Vozi~s-1\Iuil u l1em; rnuilo bem. 

(O 01·1.uim· é curnprimcnlwlo po1· ·n1:tdlos S-1·s . ccmu1·ca~ · 
si~l as,/ 
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Consultado, o Congresso consenLe na retirada ela emenda. 
Ningu om rnai s p edindo a palavra , é rm cerracla a .. cli scussiio . 
o S11 . A l\B J{Q CAV,\LCA'.'i'l'l (p c/.a ntclt!m ) - Sr. _Pres irle1ll c, 

sendo inrnuT1•era s as nmumla<i r1fl'e1:r cicl a ::; á 1·erlac\;au rio riro·
jeeto, r equC'iJ'O ::1. V. ]~x . l)LLC ::;ubmetla ªº . Congresso o . sC'
guinl.e : q111· as mes111 as C!111 e1 1Li a8 suJalll rl1•sLie lngo r emecLicla::; 
ú Cornmi~sfü1 rl 0 Jle1J.ae<.iào, ri. .qna l, 'l_'.eco lhcnclo-s1,1 a urna dac; 
ante- ~'a.la:o , purl erá clt:r desde Jugo se u parece~', e sendo 111ve1·
tida a Oi.'rl1•m clu dia, 1s lo <\ 1rnl.l'anclo- .. ·o Ja na 2" 1m1·lD da 
ordern do 11.ia. . _ ·' 

AssilJI , !1 avurú. l n111po pa1:a q111\ .a. 111 u::; 11 ia Oo111rn 1s::;an rl c_u 
.seu pai:curj t ', e•. o CongTesso approvc hoje mesmo a redar\:nu 
clefiniLi va . 

o fl H. l'HILSlil J<;N'1'E - o St'. l'CJJI' C::>enLan l.c c\m a.1.·u Cava l
canti ' acaba de J.a~ cr u r uqu erimcnlu que o Cong1.'csso ouv iu. 

Ha sob1·c a mesa 1rntis rlc 20 crnrmdas . rvluilas rlcsl.as 
c1uendas ve1· riêJ..1ll subr '" o rn os1no a.ssumpto, 'OU :rr1:ocuram cm:
rigil' os nrnsmns li e J'ciLos de rmlacção . Todas estas emendas 
uâo cs tfü ; irnptcssas, :\'oJ·ain apr sonta,clas hoje. 

P ar.ecc-me que o Congresso procederia acel'Ladarnen Ir, 
cons l.ituin clo tribun al das emendas a Commissão ele Redacçãu. 
(Apoútdos. ) 1%la cxami.11ará as emcnclas, e a s qu e forern por 
e lla twceitas, s eeão attcnclirlas, e a rcrlacção ssrá logo a!L eratla, 
ele a ccfo·do con.t ellas. 

Desta nwneir a, talvez, com o intcrvallo rl e u rna hma, a 
Conimissã-o dr-~ Heclacção possa uprosenLa1·-nos ainda ho,ie u 
seu Lraballw i·ef lectido, e o Congresso 1 amará em consideraçiio, 
e approvará, a s em endas a.cee i 1 as j:1ela Co1nnüssão. 

Este 1 ntball10, suj e ito a o Con3rcs·so, seTá approvado cl e.l'i
n i L:i vamen t c, evi LancJo o .11i:occsso, a li ás inconvcni e n Lo r\ QLW 
pôd e pi:odnziJ:· rn.áo rcsult.aclo, de se votarem urna por u m a ::i ::; 
vinte .e tantas emenda s offercc id:cs . (Apoiados. ) 

Tnter pro Lando n este senti elo o requerimento elo Sr. repre·
scntante Amaro Cavakanti , para que, encerrada, como está, 
a d1scu ssilo, v iio as !'m1cnclas á Con1mi ;,;siín de Herlacção, afim 
ele que cslfl, exarni nanclo-as, v 0ja as que el eve acceitar e, ac
ccil.ancio- a:o , r11 odifiqu e, desdP. logo, a rcdacção, de accorclo 
con1 as mesmas em endas, e apresonl;c a r cdacçfto clefin:il,iv~ .. 
para ser ap_p rovalia p el.o Cong l'osso, vou submettcr o rnes mo 
reQunri~JJen Lo a ·votação. 

Co·ns,ult.acl o, o Cot1gl"fisso appruva o 1·equcrimento d,o 
Sr. S. Arrrnro CavahJanLi . 

O rwnjcclo. cu tn as umernla~ . é rcmcLLido ií. Cornrnissão (!e 
neüacçilo . 

Contin1'1a a ilit\Gnssftu Clat> n1LH;ões a1H·c:-wnLarl as sobre ri 
eonvu11ir1 uu ll' ln:adu com a HcpulJ li üa dos Bs Lados Unido s Lla 
AJn ol'ica cl q N m:tr~ . 

O SL Barbosa Lima ,__ Se . . Prcsiclcntc, j á cl esLa Lrilrn11a 
t em ::;e thto LL 1d r1 q11<111 l o é pu ssiv nl. 1·osu l tai: ele llln exame) ii-rni s 
Oi1 menos s·uperJ' ic ial do cónven io i·ccenl ,1~n10n l 1e feito entrr. os 
E sLaclos Urucl os clu Brazi! e os :Estados Unidos ela. America (!.o 
Norte . · 
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Não venho insi s i,ir n essas ob5erva(;ões espeCliacs das v'.1n
lagen s ou cle:svcmtagens do tn1tado ·c;om rclaç13,o a est<t ou 
cteju,ell a inclrnrL1·ia; nã.o vrnteru:lo clernouslrar que o Governo, 
au1Jei Lailclo s0nielhante uLJnv1~n i o, soubo vü· a_o, encontro das 
Hecessi clalirus elas di.vcrrns ind u sti:ia:;; que fl or esce1n e1n no$.~O 
pai:.::. · 

!Vla:;;, imiependentcmenLe de habiliLa\;ões proJissionaes, sem 
qcte seja1 pr00iso, sem qu · .w faça imprescindi.vel tc1· pas
~ aclo anno.s e annos na h.woura, na industria fabril ou mn 
qualquer outro rarno da actividade humana, é possivel t>':
tar-se habilitado, no ponto de vista supremo do pat1:ioti.sn10, 
a conclemnar 'in l'irnine semelhante 1J01ivenio; 1), quando rnais 
não fosse, bastariam estas duas con side1·ações capitaes: pri-
1neiro, que mesmo das ponderações aqui adcluziclas p elos pro
fissionaes l'esulta que o c.onvenio vem protegei· a quem não 
precisa de protellção, yem :favorecer as i.ndustrias fort es, vem 
favorecer o .café e o assucmr, e, ao me::;mo te:inpo, cm contra
posição a esse auxilio a quem ele auxili.o não pre0isa (Não 
apoiados), vem collocar em conclioões de inferiodcl ade as in
dustrias nascentes, aquellas que constituem outros tantos ra
mos ·em que .se ·ha ele exercer, d'ora. em dcanLe, a .activiclade 
de -nossos concidadãos; e tanto mais é preciso frizar esta con
sideraçião quanto sabemos que no vastíssimo tcrritorio de 
nossa. Patria n em só para caí'é, nem só para assucar póde dar 
a actividade de nossos concidadãos. 

E ainda quando estivesse fóra ele duvida que, de fuClto, 
u conveni·O favorece aquelles que se entregam a essas dua.s 
industrias, e ainda quando fiClas,se inconLesLavel que o con
venio favorece a 19 estados brazileiros, não podia ser acceito 
e ratií'icaclo pelo Pod.er Executivo, e .sim p elo P.oder Legis
lativo que tem a inilludivel obrigação de stüisfazer as ne~es
sidades, não de rn estados, mas ele todos, e urn só que Jicas~e 
fora desse quadro poderia reclamar, com jus ti.ça. 

A outra consideraÇão em virtude da qlrnl sou levado a 
alistar-me na ;eorrent. e da opposição em contrario a este con
venio, vem a ser que ellc apresentou ensejo, mais uma vez 
para que o Governo, que no momento actual pretende dirig·il' 
os destinos da nossa Patria, mani:l'csta.sse o menosprezo mais 
completo pela collaboração conscienLe, pela, a.pprovação :in
clispensavel, pela consulta, da qual não ha fugir, ao corpo dos 
-representantes da Nação Brazileira (Apoiados), agora ou em 
futuro mais ou menos proximo, sobre . este- convanio, tratado 
ou que melhor nome tenha, que ahi está sem a clausula ad 1·e
/rwenclurn. 

Si tal clausula existisse, o Governo, que tantas v ezes t.r:rn 
:feito declarações no seu orgão oJficial, virfa explicar ú OJJ.l
nião publica os rnalentencly,s que resultam do não conheci.
menLo completo deste convenio : afí'irrnaria que r.,,ssa. clausula 
cxüte e, conseguintemente, ao Congresso ordinario ·eompe
Lel'ia :impedir que semelhante convenio produzis.se os rnale~ 
t[Ue grande numero de pro1'issiona0s e a quasi n11.anirniclade 
de diversos orgãos da opinião publica ahi estão a vati.;ínar. 

O Sn. BAnÃo DE VILLA VIÇOSA - }<::; os Ja0tos hão ll e de
monstrar qtte são exaggerados. 

O Sn.~ BARBOSA LIMA - Ouvi a diversos representantes 
que eles La. tribuna sustentaram as vantagens des te convenio. 
Com pesai· confesso que os discursos üworaveis a elle, ainda 
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mais r::i. clicaearn a o;:•mrno , qcie no meu ospiriLo r:;e Hnha for
mado, contn1ria a e';te convcnio, porque taes discursos pro
varam que us rneus dignos collcgas que susLentaram as van
lagens deste convenio, para taes e taes industrias, em uma 
p o]'ção da nossa Palpa, deixaram ver que para outra porr, 1i•) 
muiLo maior, desta rno:;ma Patria, nen:i uma voz houve qLrn 
clc.l'cn dcsse os seus interesses. 

No ponto de visla federativo, p.ortanto, o tratado nfo 
podia ser referendado pelo Poder _que se suppõe competente 
para executai-o. 
· Senhores, nós não temos tido , até hoje, a Dictadura n:l 
accepção positivrt ue semelhante termo; nós ternos tido a au
tocracia, o despotismo illimitado, que não dá de · seus ucto5 a 
menor satisfac0ão aos r edamos da opinião publica. B não 
se pódc pretender, . absolutamenLe, como se tem pretendi.do 
nqui e fóra desl.e recinto, pelos orgãos diversos eia op:n1ãc1 
Jiublica, pela imprensa e em outros pontos, - nrw se póda 
imputar á doutrina do philosopho ele Montpellier a respon
sabilidade desta autocracia com a denominaçã_o de Dictac:u ra. , 

Este philosopho, que tantas vezes tem sido, injustameli.tc 
acc1maclo de prógar urna doutrina que não respeita os pro
gressos do espiri Lo humano no seu marchar continuo para as 
idéas da liber·dade; este philosopho nunca auctorizou a qu em 
quer que fos se a que da sua esclarecida doutri.na, mai,~ que 
nenhuma ouLra, humana, da sua política, mais que nenhuma 
outra, hurnanitaria, se tirassem ptrcLensas hases, prelen.~os 
argumentos, para justificar esta politica teratologica que alü 
cc:Lá proliferando. 

Porque Dictadura que el1e julgava ·Corn;i::1ti.vel com a 
j)llase revolucionaria que vamos aLravessaado, c•s .3 a Dicl.aclura, 
f•t'~ g~1.c!a do ponto de Vista das preoccupaç':•l'S da pllilOSC['hia 
q11 e ;:o.lJJ a haurir a verdade na o.IJ.1erv ic0:i.o eonscienc; osa d.;s 
-rhPnr1menos sociaes, - essa douLri1n en13ontra -se ~om o 1nPllc, 
êorn o lcl11m a que serviu de base a l •J•los úS verdadeiro::> rcpre 
.~entantcs das aspü·ações daquelle tempo, em qu0 James Ot1 s 
prnclarnava como melhor interprete da gloi:clh::t He-..·olui;.ão 
doncle nasceu a Republica elos Estados Unidos, o princ1pi1) ~'a -. 
lutar - no re prescntation, nu taxat·ion. 

Quer isto dizei' qu8 só o povo, p elos seus . repres(~nlan[es 
legi timos. póde crear im postos, crear novas taxas, crear novas 
fonLes tributarias; só o povo, pelos seus represenl.antes leg:i-
1.inws, é q11e pódc consentir em que tal ou tal indusll'i:t mai s 
ou menos flor escen te · possa ser taxada e transformada om 
:fonte ele receiLa pulJ líca. E isto é b em el e ver, porque só tae s 
individuas, r epresen tando asp i.rações diversa.>, os variados in
teresses ele multipla,; zonas, pod erão verificar a conven:1:,ncifl, 
ou não conveniencia, ele se c1~ear , ou deixar de erear impr,~to s, 
.de torn~tl-os mai s ou menos pesa.elos sobre tal ou tal iri ·· 
.dustria. 

E é o que vemos. As manifcs Lar;ões ela opinião puhlíca, 
as aspira0ões ele todos os brazileiros que aninham nos seu s 
-corações patriolicos o ideal de uma verdadeira Republica. as 
reclamações dé to dos aquelles m esmos que menos têin cogi
tado das ·condições elernenlares do Governo para con$tit11ir 
unia republica, dizem que islo que ahi temos não é un 1<:t Di-· 
cLadura repuhlicana, mas, sim e unicamente, a autocracil't. 

E' a situação a mais hJ'l.Jrida de que dão noticia os .... nnae§. 
.da Humanidade .!. 



- 851 -

'todos n ós temos conhecimento de que em íliversas r,·iiases 
da evolução da Humani dade se tem encontrado um Poder 
crn1 ral, ronernen le organ izarlo, clit'igind0- se e inspi.rando-se 
polilicamente na vontacle ele um chefe ele estirpe, real ... u não. 

. Eu sei, tamb:m, que situações têm havido cm que as as-· 
s'"mb léas dos represcnl antes do povo têm avocado a :i1 a ~u-. 
;)rP.rna cli r r.cção ela sociedade. . 

De nrn 1arlo basta nomear urn Frederico, um Cesar, um: 
Lt1 iz .XIV, de outro lacto, a Gonvenr,ão Franceza, a A5':.iCmblén. 
an::encana. 

·Sel'a algum de~tes o caso braz ileiro? De modo alglm1 .. 
Não Jal'.a a verdade, não f'O inspir8. nas licções da hi:;tori :i.., 

não cons tata as forças ela l'atria, aquelle que cliz d:i::i c11lun 1nas 
anonymas dos a.pedidos que o fundado r da Hepublica brazi leira. 
não é Benjamin Constant, mas o General Deodoro da Fon~ 
se•ca. 

Póde-se dizer que Benjamin Constant re[Jl'OsenLon, llf) 

15 de novembro, o mesmo que José Boniiacio cieanLe de 
D. Pedro I; a sua intervenção lembra a do Marquez de i:lo:nbal 
junto a D. José. A forç,a amoldou- se nas mãos do genL.>, in
spiraclo nos sagrados inLoresses da Pai.ria. 

Ha uma verdade, Senhores, que nos está assobet'bando a· 
cada momento, que está a crispar-nos os labios, dando-lhes a. 
expre8'são da suprema descrença. EsLa dolorosa verdade reage 
por mocio diverso sob o espírito tacanho e mesquin l10 cla
que lles que pretendem ver nos erros da actua l autocracia a 
condemnação elo ideal ropublic::rno. 

Essa verdade, Senhorr;s, é qu e se tentou fazer a Repu
blica no dia 15 ele novcfübro. Deu-se o primeiro passo: afas
tou-se uma familia privilegiada, o... mais nada! Em togar 
disto, que vemos agora? D...,v01~emos fcrnhar os olhos para não. 
termos a dor ele ver o que se passLt? 

De um laóo, a criLica livre e altiva.. . não se exerce, 
não se tom exercido senão rnrumente, por meio ele um ou 
oulro espirita mais ou menos temerario, sem a liberdade que 
fôra para clesejar. 

Por outro iado, ahi tendes o que pretende-se fazer passar 
por um regimen republicano, que não vem crear situação ex
cepcional para que urna pequena fracção da soc iedade se con
stilua em um grupo ele privilegiados. para CJLl.b a fortuna 
pessoal ele um pequeno numero de cidaciãos se avolume, se. 
arredonde cm delrimcnto do bem estar co liectivo. 

· A Hopublica, qu e nã.o ó isso, absolutamenLo. vê-se cons
purcada, polluida, prostiLuicla, !Com a pretcnção de ada.., 
plarem o seu nome glorioso a esta nefanda realiciado .. 

E, no emtanto, a IHieipublica, que Lodos nós aninhavamos 
nos nossos corações, lá est:i no artigo da nossa ConstiLuição 
que d1°ülara abolido s todos os privilegios, pr.oclamando todos 
os individuas eg·uaes p erante a le i . · 

EnLrntanto, tanto quanto era passivei esperar da in!er
fcrencia diuturna dos poderes publicas, tanlo quanto era pos
sível esperar ela coll aboração governarnen tal, tanto quanto se· 
podia esperar da acção de decÍ'otos, cie regulamenLos, de por
tarias, ella devocia crcar, paea a grande massa dos cidaclãos, 
para a grande maioria dos no ssos compatri.otas, o mai•JI' brm 
estar possivel, urna siluacião tal, que, não só não fosse eglial 
áquella de onde vinhamas, como Linb amos o rigoroso ele ver ele 
exigir qt1e f.osse super'.ior áquella qLrn acabavamos ele der,: .. 
;ruir_ ... . , 
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!\las, desgrar;,aclamcnte, quão longe nós estamos desse Je-
0 úleratu;rn '? . " 

Que signi t'icac;ão têm essus 11rn111festa\,;Ões, essas explosoe:5 
da rnaici ln1n1iklt', clu . .1.rnüs disc.iplinada lias d asscs', cumo é a 
clas ~t' upen11·ia · ili' 1.uclos us p a iw::; c.i\'ilizados? . . 

(Ju c ,.; ignifit;a11 1 1.Js:s as rn·1! ·11c:;, ern ;._L[U0 o opet·f~r10, depois 
til! lei· ri1~prrn;adu, r es.]Je i.Losanrnntn sol1citaclu, JJ.rovidcrwias de 
um Pul1P1: irH'plu , d e urn P.odcr in1.mpaz e altamente corn1ptu 
e i111111ut·Lal (Sensu.r,:â.o ) .. vc•rn, 1111in.do-:m curn a 0unsc.i.m11;ia da 
Jur1.;a q11e f.u111 c•.nt nião s, lenibnu· que Lamb em .um dia Oti cou: 
selho,; ck '.l'u1·;..;·uL e, rnesmo. 11 s de Necker :lorai:n IJü:''tus a 
;.rmrgt)IJl. r aquicllu, secular rcalLiza ruiu µ.m· . te.1Ta, a1rn:a1· elo 
eno1·n1t• m:g1 1ll1 0 de todos os aparngüadus, de Lodos os JH'l
vilegiados 11u1: ia111 haurir ndla i·euursos pal'a mantercrn a 13x-
11Jornc.;ã.u clt1 ]Jl'1Jlctai:iaclo '! ! 

o SH. :l •:LYHU:U MALt'l'INS 
lJl.te ufio existe no Braz.il. 

o j}l'UlctariaLlu é Llfi1Cl CULLSa 

l! ;vi: 811. H1<;PHEi::iKN'J.'AN'J'E - Kx:isLe, sim, Senlwr. 

o SH . :B.\llBOSA Lm.rn - LamrmLo que o meu nobre c9l
lega :i gnui·e a signiJicaç·ão desta palavra. Proletai:io não qum· 
tlizel' lJÓ rapaélo. não CJUCr chzei: farroupilha. . 

O prol etario não é um individuo que não tem . de que .sub
sistir, e viva mend iganclo; não é um individuo que anda ar-
1·aslallClo a sua nüseria pelas rüas da Capital; não: o prole
Lar io, esse factor d.e toda a civilização, esse faClLor sem o qual 
u meu cli gno collega, abs.olutarnenLe, não poderia subsistil', 
t:ssr; JactoL" sem o qual a vida de meu collega seria impos
s ive l, ú Jll'Uvic1cncia material da especic humana. 

O 811. J<:T.YSBl J MAWl'INS - Orà ! isso é romanuc. 

O Slt. HJ\lrnosA L1MA - Sei que isto póde ser romaucu, 
po1·4u c; rm1iLas vezes os arroubo.s de um coração qur) se in
spirn l'lll nrn i1%al glorioso, para as almas terrenas, podrim ter 
a Jó1·1ua de rornancc;; Inas esta é a verdade, que ha de vil· 
Jmlrn:-noc; Cls imcLas, primeiro sob a Jórma do bastão humilde 
d,o JH~. regl'i:no q1.ie p e.de auxilio, mas que, um dia~ conti nuará 
as glorias ela Revolução de '17~J3, e, aproveitando-% da ~u
prorna iuepcia daquolles que não se quizeram pôr no ponto 
cio vista humamtario, daquell es que não têm consciencia do 
ql1 0 soja Ilffl'JUbJi.ca, - ha de vir um dia, romance ou não 
i·,u11ia11cc. 1·eu1atanclo a obra glol'iosa cl.o s seu s prc;clecess01:os, o, 
:.i.ssirn ec1mn a h1ll'gT1ozia levantava-se :i.mpavida contl'a os fi
dalgos, conti:a a Monal'G.Jü:l JrancezLt ... 

O SH. Er,Y SEU MAn.T1Ns - São coLtsas que uão oxi.s ten1 
na no.ssa socieclacle - b1uguezia o :l'idalguia. 

(lfa onlros a71cwles.) 

U StL H111wosA L IMA - ... assim tarnbmn, o proldai:iado, 
~·ssc q11.ar'Ln :K-;l.adtJ, lia ele exp lodir ei iminanclo a burguczia. 
(Ci"U.ZU.'111 -SI! '/)/'/IÜ OS fl1Hl'l'ÍUS, lf1/,e ndo deixa.m. O'U'U'Ú' n 0;1·ado1'.) l 

~cnllurcs , 1~1.1 J'(~s1rn.ito, l;m.lli u a Lleferoncia que é possivel,' 
á s upiniües elo rnr~n collegn .... 

O SH. ELYSElJ MAHTINs - .E sabe que sernpre o .CO!lSi
clerm, e muito. 

o SR. BMlBOSA LIMA - sr~i que ÍS.'O ná;o é m.ais do que 
~L manifestação Lle uma opiniãu que meu distincto collega 
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formon r,rn r,onfir,qu<'nr in, rl n, 1 r i11 l.ra .::;r-.m rnedH.acão <lo s rx:po
si f. m•r\s rlel.'ir.iPnl.r s (l e n111 soc iali ';ino n1 a l eomprr,h cnçlido, por
qun a c lasfic o p.praria cl ifficilrn en te m~contra tratad ts las q~e 
quc irnm d edi car os seus. laluoyis a expor ao~ podcroso.s do ~nt 
a Ler.rível o precaria .s1Luaçao cio. prolcta.rmdo . Mas a I1H?
rlitac•ão ·rias n o t icias que, Lnrr1u ltL1aria.m en tc, ag·(STavando- se dia 
a dia, ch eg·am-nos de Lodos os p.on tos do ~?c1dente, ora sob 
a 'forma rJc {J1'éves pacipcas, e or a so.h a fo~ma de subleva
ções . sangrentas, b astaria par.'!- nos Jazer ver b em claro a 
gr.av idarl r, clr s te problema, mais que nenhum outro momen
toso. 

Srrnhorrs , não acred ito que nossa Patl"ia estej a .a passar 
o hal.1mL1•. ro e onde se cnLra para esse :ol9 vnlcan.wo. elas ma
n ifr.sLaçõns ni liil is Las e . .cn mr!mn 1stas. . IJ;~ Lou rnL1mament0 
r.onv oncncl o d e crn e est. c ll111 n1h n 10 r rnictar rndo braz1le1ro, f\O 
in1pn ls io 11 allo pelo l.errivel ag11 i lh ão da fom e, só como aqn elles 

. que se achar.am sobr e o desesp rndo tablado ela Jangada da 
m edu sa .. . 

UM S t1. RE1 RESEN'rA N1:E - Ou pelos -caprich os de um chefe 
p otentado . 

O Sn. BARBOSA LTMA - . .. poderia tomae as armas e ar
rancar a1quill o ·que é seu, porque é inconLestavel qu e todos nós, 
Lodos os que não sã o prolc tar ios, é sobre proletariado que 
Ü'rnns ba. ·eacln a nossa existencia. 

80j à- ,nw Ji,r, ito lamenLar qnc o 'CongecsM Corn;.Lituinl..e 
h ra;r. il ciro nfl.n quizc.~se clar cn t.racl a na Çonstitui (}ão a uma 
Bnwnda tãi, rn oflí' s ta quanLo aqunlla qne :foi apresentada a 
osl:i Uasct poi: rl°i\rcrsos ropresentan tos, entre os, qu aes o ora
cln1: . J~ssa i; nwncla que não era mais rlo q ue um coro llar·io, do 
q11:-tl nãn li avia Jctgir, da r.lisposi.ção que a cabon com todos os 
privi leg ias. convidava o Gove1:no, convidava a au tocracia do 
<lia a acabar com a cli stincoão od iosa entre o oper ari.o e o em
pregado publico . 

Senhores, não h a n egar, aqni ,que não lha ro m an ce, não 
ili a p h antasia, 'e, s i 1pih an tasia li a, nós só poder íam os lem brar 
o concci!.o que tri.o hem ·cal10 a osta siLu ação e qu o resulta 
rlaquelle co lrlbre confo orionLal . · · 

Conta a su!Lana ~'ch eP1·a:i:arla, que nm~ 1winceza, a qu em 
sr lm11a rlcpararlo p::ira rnnrnrlu, 4 ue oll a c11s.frur.taria. no rQeio 
de l.orlos ns g·osoR, Jnnnos iss imo pa lac io. h avia sirlo aconse
lhada a qur'. sr ndo- ll in cindo ]H\I'COL'rer todas as i:: a.las orna-
1neu t.adas t;orn os esp lm1 dorrs da maii or r .iq1rnza, ,jamai s se 
lrm1brassr, dr, po.nr l1·ar om corto qua rto. 

. TTrn rli a . . p01~·rn1, ag1 1jlhoada pela curios idade, csqucée- s.0 
nll a <la proh1 b1c«w : pa~<:a ns balentes do n efando quarto , <\ 
lod o:;; vós sa br' iR qua l a su r prrs :t r. a rl.or da rlesv<lntnrada 
prince7.a. : . clcpamr,t - s.o-lh e o espncLacnlo rla pobreza primitiva 
clonclo tmha s11rg1do , em1sL 1Lt1rnrln o q1rn l1 avi;i, rio ma is r.leso-

. laclm', clr. .rna is rlrs rrni 111 rHlor', rlmrn tr da bollo;r.a rlo p n. bwio, qu i·. 
~;o r .sva hrr a. 

Nó,: ns r e puhliea n os !'Rtarnns n n mo1>111a .si Ln acào : con-
1.P.mp lavarnns nn nosso cr.rohm 11ma H.Ppuhli ca bollissimn . P.rn 
que horrvrsso Jogar para lorlos r. para cacla nm r não a r.on
t i!111:i.ção ela j ogatina rlrs.r•nfl'riarla, 11111a n cpttbl ica r rn que 
nao _.fossr cm~1rnum v oe-s r. , ,ao lado do chr1let .op11 lenLo, con
s l.nlllln .da .nn il e para o rl ta :t ie11sLa rln notai;; rir, banco mais ou 
menos 11cL 1c10, o operar10 niuncl1 g'anclo, p ara pnclcl' v iver .. 
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Passo a referir-me a essas rnalsinadas moções, sem nem 
de longe querer magoar aquelles que em sua boa fé as rnb
&creveram. Posso dizer que fui um dos poucos que votararn 
contra, porque entendia que o Governo Provisorio devia li
m itar- se ao expedienl e cornmum, abandonando o prurido . de 
legislar. Digo isto, pouco me importando de incorrer na pecha 
de despeitado; aqu ella · mesma p echa que atirava-se aos qne 
t inh am a velleiC:ade de ser republicanos no · reinado do 
Sr. D . P edro II; s.em l'eceio de incorrer; ta:nbem, na pecha 
de i em erario. 

Neguei á moção Ramiro o men voto, como o negaria á 
do meu d: sLin c.t o collega Aristides Loho. porque não me pa-
recia que aquelle qtte trtnto tinha abusado da maior somma, 
de poderes que jamais brazi leiro algum reuniu em suas mãos, 
fosse capaz do continuar a gerir os caros interesses da nossa 
Patria, fo sse capaz ele irnpecfi r a especulação de todas as har
pias que tornaram parte no banquete da democracia, eons
purgando a sua obra_ 

O SR. LAMOUNIEfl GonorREDo - Na Republica faltam pa
triotas ~ Ha muitas aves de rapina . 

O 811. BARBOSA LT MA - E' neces~ario que tomemo~ esse 
farto rnmo urn cn°inarnenLo para o flltnro, que se vai abrir, 
para 0ssc futuro cujas portas entreabrir::im-se já, e que tanto 
depende da esr,olha que tfmhamos ele fazer do supremo ma-. 
g istrado, do primeiro rnagistrarlo ela Republica. 

Senhores, não nos esqueçamos de que devemos esco~ lwr 
illffi cidadão que eleve fa:6er alg'uma cousa pela Republica. um 
supremo magistrado que deve dirigir os destinos de uma fütt;ifo 
que aspira a s.::ir um a Patria grande e feliz. onde não haja um 
peqür.no nun1ero de forlunas fabulosas para embasbacar os 
beocios, ma~ ha,ia um grande numero de cidadãos felizes, em 
um bem eslar relativo. Não nos esqueçamos disso. 

E para que cheguemos a um t ai fim é necessario, é in-· 
dispensavel, que esse cidadão seja capaz ele cumprir o seu 
dever. cm Lodo o rigor dessa expressão. . · 

Tem-se _dHo, aqui desl.a tribuna, que a Nação está an
ciosa para enlrar no regimen . da, legalidade . 

. Mas, Senhores, e11traremos no regimen da legalir1ad e,. 
porque Lemos uns tantos artigos escriptos em um papel ? A 
Constituição, é certo, trata dos a.ssurnpLos mais bellos. - os 
mais clenrncratieos e os mais republicanos . Mas, que será es"a 
Constituição nas mãos de um incli';viduo que não tenha a miliS 
:requena noção do verd.acleiro ideal republicano ? nas mãos 
de um individuo que seja um preposto de sua propria fa
milia. e viva cercaclo úe runs cicladãos, os quaes, mcttenrlo 
as mã.Js nas mcas cio 'l' hesouro, ni'io ·ficam. desgraçadamente, 
com ellas presas pela indignação da Patr-ia? (Apai·tes.) 

Eu não sei a quem me referi. Acho, pois, clestitüida de 
todo o fundamento a in terrupção do meu collega. Que será 
e~sa Constitui~, ão, conLinúo, nas mãos de um individuo qufl 
!'e aprnveita da força para amordaçar a opinião publica ? :ias 
rniios de um ind1vic.luo que não cornprehenrla .que deve si~r· 
o cnntinuacior da obra de Benjamin Constant? 

Senhores, o momento é gravo. E' preciso escolhermos um 
cirlaclào que se,ja capaz de fazer a Republica, õe exerCGl' o Go-. 
verno .. 
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'.re como repillo as suggoslüos que promanam do mer~ iJ].""' 
·stincto de conservação propria, e porque devo dar uma hcçao 
a que~m suppoz. que a. pnsilanimidnd~ póde ter entrada ~1r. 11_:n 

,coraçao repubhcano (AzJOiados; rnmto bern), digo: No~ n:w 
podem os votar para P1'esidente da Republica no Genernl Ma
noel Deodoro da Fonseca. (Apoiados, muito bem I muito 
.bem!) 

ô Sr. Assis Brasil, occupando-se das moç.ões, -pede ao 
Congresso qur, s.obre ellas decida, hoje mesmo. 

Faz varias considemc;ões relativamente ás moções, e apre
'sonta uma representação de muitos industriaes, com relação 
ao . tratado. , 

Discorda, em alguns pontos, da representação, e dá ra-
zões por que o faz. · 

Combate a theoria do livre cambio, e mostra que, Jwje, 
·o proteccionismo impera no Mundo :uteiro. 

Por que, nós, que precisamos proteger noss'ls industrias, 
que nao Lemos riquezas, que não temos productos, nos . ha
vemos de, por simples espirita de macaquear;ãc,, fazer livre
cambistas ? 

Isso só o poderia fazer um Governo que procede lavia
·namente; isso. porém, não fará o Congresso. Por esta razão, o 
orador quer que a quesLão venha decidir-sé no seio do Con
gre::lso. 

O SR. PREBIDEN'l'E - Tem a palavra o Sr . .Toã01 de Si
. qneira. 

O S11. JoÃo DE SIQUEIRA - Cedo .1 
O SR. PRESIDENTE -- Não havendo mais nenlmm oradOI'. 

'inscripto, vou declarar encerrada a discussão., 
O Srt. ZAMA - Peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. 
O Sr. Zama começa dizendo que o dia ele hofo tem sido 

:fertilíssimo: o Congresso tem sabido, por orgãos compcten ~cs 
de seus membros, cousas curiosis,simas; mag estamos, cles
gm·çaclamentc, em mDa época em que não lrn n10Livo ]iara a 
gente admirar-se ele cousa alguma. Parece que c3tamos cun
clcmnados pela Providencia a nos perder, s1 nii0 quizennos 
realrr,ei;ite · tomar a posição que compete a rep1:csentanle;; da 
Nar;fio,_ . 

Não ·vem di scutir o convenio, que está sufficientemente 
discutido por aquelles que precederam na tribuna o orador. 
A opinião publica t em -se fo rmado; o que não .se con:?eguiu 
obter é que o Governo forme a sua opinião. 

Como acabou de dizer o nobre repres1rnLante que oceupou 
a tribuna, e 11ão é suspeito, o Governo ili:t1i sab0 o quo faz, 
"1ilo sabe o que assigna. 

Que pretende o Governo com esse convenio ? .Pretende 
ex.ccntal-o por deliberação propr ia dep.1ns q11 ,3 houvem!OS 
pr,:rn11 k~1üu a. Constituieão, que Lemo::: r.':11 .:11fws ? 

Serú verdade o que o orador disse, lm íJ'!c:co~ dias, lla 
tl'ibm1a - Esta ConsLitui0ão será violaclu. v•t' aque!le:> qttc 
cs:, J,o ~le }Josse do poder'? , . 

Mas, si coutam violal-a com esta sern-ccl:'i.rnonia, clc·vem 
contar que ainda exislem 11 omens que 11 t·clS hfío de to1lln1· 
contas, " 'Porque não fizemo s uma iH,epubJi.ca par::i sermos es-
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e1'avns rir. porlr,r algum, rJ mcno.s de minis L-ro,~ rr,prcscnuanLes 
rl:i v 11nl.;irlo do clícLaclo1', som inl.ervn\;ã.0 da vontade nacional. 

~\lfo p(1rle, di sc11J,-inclo no Congresso ConsLituinte, l.oma1· 
rrn11I a ::; a rniu.i.sLr·o~ cu:ia -exü;Lrmcia :ignoramos, l)OTquo clteg:'.t
rnos a um R s l .~do, cm c1L:·~ são desrespeitadas as .reg1~a.s fllte: 
rlrw om sm· observa-elas r,m um Governo livre . 

O diclacl or nomeou .>eus secrntarios de Estado para au
xi l i:Ll-o em s ua missão. P.oi.0• bem; aquillo que se faz com os 
snhclr. logados, camaras nrnnicipacs, ou que se fazia quando 
La os indivíduos or<tm investidos em seus cargos, não se fez 
cnrn n Congresso CnnstituinLo, que é a soberania nacional. 

N ~.o lr'rnos a honra. de .receber a comrnunicação do di
.r.f.arlnr, rlc que hav ia mudado .seu ministeri.o; e es l.as enf,i.dades 
q11 r nm!üm minis lrando, não r epresentam o Poclor publi co 
qnr~ , prda Consl:iLu.ição , 6 o orgam da vonLacle nacionaf. 

UM Srt. REPfU!:SEWl'AlN'l'E - Está :t:allando pe,la carl. :i Ilia 
anl.iga. 

O Sn. ZA.MA falia pela cartilha antiga, alJpella para o 1Jar
lamento um h orncrn qu e ,füz que. o parlamento nada tem de 
ver com os mini.sLTos; ma~ falia cm nome da ConstiLui.ção:, 
.que acaba de ser valada, a qual diz: ao prc.siclente ela Re
publi ca cabe toda a respünsabilidacle •cruo devi.a abrang-er-. 
todos os :l:'unccionarios pubiicos, desde a mais elevada até a 
mais baixa posic.tão . 

O SR. J'oÃo DE Sn:.ruim~A ·- Ei'go. 

O Sn . ZAMA -· Conclua. V.. J!3x. sabe que um rratauo 
fril.n r,ntrn nações é, por sua natureza, um acLo ele gr~tncl c 
e1foanco pnlitico. Ora, diz o n. :l.G do art. -í9 (lê) : 

"Entabolar negociações internac:ionaes , ajusi;c's, ennv1,n 
ç: 1i0.~ o !.ratados, sem11re ctr.l refcnnclmn do Congresso, e a:o
p rovar as que os estados celebrarem na conforrnidacl '! ;lo 
al'l. (i(i, s11 brn eLLon do-os, qn anelo cumprir, á ~tLwtor ufa de do 
Congresso. " 

Portanto, si é condi0ãu sinc qu,a non pela Constituição, 
para l.or execuç ão clepo i:3 ele amn·ovado pelo Congresso, a 
clausula ad 'l'Cj'er-endn111,, r.1aro está que o tra:ta;clo norte-ame-
1'icano não púclE: sor posto em pratica em 1. ele abril. 

Mas, porque chegámo::; 2. esta si l".uação'! Porque, na phrase 
do Se. Ari stides Lobo. nós procuramos sarnas para nos coçar. 

Qurn1 ü •m uma disposi(iã.o d esta. ordr.!m, ]]em pode ria r e-
rnm·r'l' l 11rlirn as diHirmlclacles, sob a condição ele que se sub
nwl I Pr'ia :'t lnl.l.ra da Consl.ituiç;ã.o, faz endo-se ver ao mesmo. 
1 <" 11111 0, q 11 1• n cnnvcmio não poderia ser posto rm.1 pratica seni'ío 
rlPpn i ~ d1 · s1• 1' suj1üto á apreciação do Congresso ordn'iri.ri.o. 
Ts .so r': 11 que fari a qual.qu·er Governo, mas cruc nã.o .fa7.. n 
noveno acL1i::d, que ,julga c1ue a sua maior honra é tratar com 
rlesnrozn qu:i.Iquer mani:festação deste Congresso . 

!\'las, queü1 p erde com isso? Esse dicLador, esse Governo, 
q1 w 1 ocl os os dias t om clean l . 1~ dos o lhos o syrnptoma ele um 
rnal- Pst:i.e gerra l, o sympLoma do mal-estar da sociedade, que 
sr,n 1:0-sr• Luclos os clias ferida em seu direi to. 

E s l.:1 s gdwr.s, que se suppõem ser obra dos opcParios, nilo 
nxpr.im nrn nuLra cousa senão o mal-estar geral. 

E' p1:re i ~ o riur, o Governo se conven.ça •ClD que a H.epublicn. 
não s r, t'e7. ]Jaeu goso e vo lupl.uosiclade elos jogadores ela bolsa 
A ontrns aforl 1rnadns, mas pa·ra m elhorar-sn a sorte popular, 
o c1u e deve ser n J)rimei.rn preoccupação do c+overno, mas -elo um 
Governo que, porventur ü, cornprob cncla a sua missão. 
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Nós nifo Lemos ticlo governo rle cspccie a lguma. O que 
temos tido <) n.rn ,.;m:·ie do erros. Dir-se- i.a que todos esses ho
mm is ns l.5.o cegos , e, por ·isR n, não vêem que carmnham para 
itm abysmo. 

o SR . SANIPAIO Ji'EHHAZ - A proposito da grí\vr,, nem 
sequ er foram postos om pratica os meios suasoeios. 

O SH. VINicT. AES. - Apoiado. 

O SH. ZAMA cliz'que chegárnos a um tal ponl'.o de infeli
cirlacle, .c1ue já é um crim"; o c1irr.ito clL· .. pctiçã.o; os oponu-i os ela 
J!;s l.rada cl o F orro Ccnti:'al, quasi. com lrnm :i lcla(le, roclamavam 
rn·ov irlenc ias qno melhorassem. os seus males, males q nc /'oda s 
as classes srmtcm, excep Lo a elos fe lizardos da I'Lll.l. rl 11 A lfan
rlcga (Apoúiclos ) , e o Governo, como si a P r ovidencia lhe ar
rancasse a ultima dósc ele senso commurn , nacla diz a esses 
opcr:irios ; o Governo tem forç as para suHocal-os. para rnandar 
bmscar :extrangeiros, o pagal-os pelo duplo ou pelo Lriplo. 
(Muito bern.) 

Mas é att'. onrlo póde chegai.· a proLecção elo Poder publico 
cleantc elas, massas pop ulares afflictas. (1\fo:ito bem. )· E esse 
Governo ignora que ó um poder ephemero, CfllC ao rnenar 
sopro de v ento pódc desapp:ueccr? (A.po'iarlos.) 

Que trist e engano! O Gover no. qLlC suppõ e-se fort e, dá, 
i.oclos os ·cli as, de monstração da sua :fraqueza, de sua pusillani 
miclarle, poirqu e, torfo s os dias, se afasta do coração nacional, 
que é a unica base que pócle fazer p erdurar os governos l i
vr es . (A.1Joiados; muito bem.) 

Nã o vist es, hoje, j á o sympto1na do esLaclo de enfraquec i
mento. de m olestia, por assim d izer incmavel, do acLual Go
v r~rno? P.ois elle ou vJ u, hoje, n est e Cong'resso, vc.rclallcs (luras. 
verdades corno o orador nunca teve a coragem el e dizer, e quo 
obr igaran:: os inLimos do Gover no a conser var- se silenciosos 
não tend o, ao rn eIJ os . a coragem do proLcsto , que é o u lti rnÓ 
recurso dos augT1s Linos do dia . (Apofridos; 1miifo bem . ) 

Não, j á não lhe in spira aversão esse Governo, j á não lhe 
inspira sentimento ele mover-se contra ell e . Esse Governo .é 
para o orador um cadavee, qu e começa a decompor-se e cru e 
só lhe inspira pioclade o ·compaíxão, p orqrnô vê crue vai per
·der-sn n os abysm os cio n acla, som clcixar de si. n em, scciuer , 
urnn. p agina na histori a . 

O 0Ntcl 01'. ;ii não é um advm'sario do Ma1·r:ichal I'>'eodoro 
,'; u rn l.1 ome11:i que tem cornpaixi:io ele ouLro, que, receb endo dà 
Prov idr,ncia os rrrnios el e Lransmitl.ir o seu_ nome :i posf.criclade, 
.rlcn.l.ro de ponco h a de sen ti r o vacn o Jrn rnenso, qu e l.ia rl e 
Joernar- se pa1·a tragal-o . 

Não, o Marechal Deocloro é um h omem morto; qualquer 
q1w se.ia o r esul tado ela eleição a que se vai proceder, dci
x:mdo ·d ü ser do il'.o l'rüsi.dentn, é um cacla.vor pohL:ieo , cp1 r:i n ã.o 
Sll'rgir:'1, porc1Lrn ha erros ti:io graves, tão cruei.s, que uma 
vicia int.oicfl. rle expiação não serüt bastante para fazcl-o s :pei·
clo:ir a um a Naçiin . 

(). Sn .. rRoRA .JuN101c rl<ft um a:par l;c . 

O Sn . 7:AMA rliz que, si pudesse voll'ar a i.1'az, Ri fos se 
homnm capaz el o rcnnnciar prin.ci1üos lealrricn Lc accr,i.tn s, tor
nruria a Ror s rJrn stiani gta, J)Ol'que s i'> um. Governn ·dels Les, 
cl1>. antc cios erros , cl::is Jaltas 1i cios crimes com1 neU.irlos, seria 
Cflpaz el e prornover a res lam·a(\iio cl es l.c pa.iz . 
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O SR . Ros . .\ JUNIOR - Pois perca ·as esperanças; porque, 
seja como í'ôr o Governo, a Republica, não voltará aLraz. , 
. (Apoiados e outros apartes.) 

O SR. Z:\MA diz ao nobre represenLant.e de Serg'ipe não 
pretende, de fórma alguma, diminuir as suas crenças, pelo 
cont.ra'l'io, aogmenta-as ele dia em dia; mas fique cerLo de 
que, si se approximar elo ILamaraly, ha ele afastar-se ela Nação . 

O SR. nosA JUNIOR - Nunca precisei subir as escadas 
'do ILamaraty para occupar o posto que tenho, hoje, no Exer
cito. 

O SR. ZAMA acredita perfeitam ente, ·pois que n:esmci 
-a EscripLura manda que julguemos os outros por nós (füsa), 
e o orador não costuma julgar os oulros homens senão pelo 
mesmo modo por que se julga a si mesmo. 

O convenio não póde ser execu Lado, em consequencia do 
numero 16 elo art. 49; e si esse Governo quizer exec ULal-o, 
apesar desla disposição constitucional, fique certo de que urna 
terra, em que os ofJiciaes superiores e officiaes subalternos 
·do Exer0ito1 sentados neste Congresso, têm o procedimento 
iSohranceiro, alLivo e independente, que têm tido, essa Le'l·ra 
não é uma ter'ra de cada veres (A.poiaclos ) , e que, no dia em 
'que fôr preciso fazer valer os dir.eitos do povo, qualquer que 
seja o preço do sac'l'ificio, esse direito se ha de faz,er va ler. 
em primeiro Jogar, pelos meios legaes, e, depois, pelos meios 
cxLraordinarios, si obrigarem á Nação a lançar mão de.sses 
.meios. (,lpoindos.) 

Não ha dous caminhos; ou o Governo entra na legali
dade, ou o Gov0Tno sahe ela legalidade . 

O Sa. ESPJHT'l'O SAN'ro - V. Ex. não espere que esses 
miliLares o acompanhem nesse plano do inim.izade syslema
tica ao Governo; é urna illusão de :;ma parte. Elles serão in
dignos se assim proceder. 

O SJl. ZAMA só espora uma cousa, e isto não lhe contes
tariio os homens de far.cla; espera que, em ci'l·cumsLancias 
anormaes, o ExcTcilo não ha de abandonar o pos to ele honra 
e de dever, t1ue allia a farda do soldado ao coração braz il eíro, 
que palpita debaixo dessa farda. 

O SR . RosA JUNIOR - Não é preciso dizer isso; elles têm 
dado sobejas provas . (Ha out1'os apa1'tes.) · 
. o S'H. Z AMA diz qu e o qu e abunda não vicia: si es ta 
é a vei·dade, que o nobre representante tem na sua consciencia, 
não póde levar a mal que o orador a repita da tribuna, deanLe 
elo Congresso Nacionl. 

U~ SR. REPH.E SENTA NTE - Nós não precisamos de conse
lliciros. 

O SR. ZAJ\fA não r:l:i conselhos, apenas exprime uma cou
vic(:ão, c]ue eleva Q Exerci Lo brazilc.iro; por que não cornp'ré-· 
hend(~ horr1err1. I)ublicó, quer traga casaca, quer ti·aga farda, 
que não seja escravo da lei, escravo elo dever, escravo da 
11 0nra; fl o Exercito brazileiro ha el e ser , h oje, como lem s'ido 
em toclos os t empos, o clefensor da lei, o defensor elos direitos 
do povo e dos verdadeiros e legüin;os interesses nacionaes. 
(Apoiados. ) 

Mas, como diiia, ou o Governo cnlra no caminho da lega
lidade, .DU s'1h0 el o caminho ela lcgaliclael e. Si entra no ca-

/ 
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minho da 1egaliâade, nós só teremos que o applaudir; mas, si 
sahir do caminho da legalidade .. 

o Sn. JoAo DE SIQUEIRA - E crual o acto illegal que elle 
já praticou? (lia antros apartes . ) 

O SR. ZAMA diz que é, exactamcnte, em nome do Di
reito, que o nobre represenLanLe de Pernambuco invocou, que 
o orador eslá na tribuna. 

Si tivesse consc icncia ele que, asc.endendo a ella. não po
deria exprimir-~e com a isenção, com a franqueza, que julga 
do seu devccr, não subiria Laes escadas, porque, como aquelle 
celebre orador francez, diz que á Lribuna, que não é livre, só 
póde subir um orador sem dignidade; e não pretimde, em
quanto for represenLante do povo, sac,rificar a dignidade dclle, 
:em circumstancia alglima. 

Subiu á trihuna porque tem o direito de dizer aquillo que 
pensa qLie é a verdade, e ha de dizei-o aLé ao fim . (Apoia
âos.) 

Si o Governo sahe da legalidade, dá a cada um deste 
p'.líz, egualmente, o direito de salür clella (Apoiados), porque 
é preceiLo vel l10 de Direito, e muito conhecido ~ · vis vi re
pellitur. Nós não poclemos ser escravos senão da lei, pol'que 
a lei é a unica soberana absoluta que conhecemos. O Go
VPrno deve cornprehender qtie foi mganizaclo para defender os 
1nleresse.s populares e não para posLergal~os; que a sociedade 
exislia anles que elle surgisse, e que elle não é 0enão uma 
delegação da socieda.de, que pócle retirar essa delegação, quando 
·elle faltar á sua missã.o. 

Esta é a ve'l'cladeira doul.rina; e o povo não ·está ainda tão 
bestificado qu1~ não vá comprehcndcndo aquillo que elle tem 
o direito e o dever de fazer. (Apartes.) 

Em poucos dias veremos o valor dessa aureola que que
;rem dar ao actual chefe do Estado; verifical-o-emos, e de 
modo a não poder se1J.' qu ebrado o prest igio que o cerca nas 
condições actua·~s. Não é uma eleição qu ai quer que póde bas
Lat' ao Marechal Manoel Deodoro ela :Fonseca; essa eleição pre-
cisa um certo cunho. · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Si elle tivesse a unanimidade, 
esta o doshonraria. 

VOZES _:_ Oh! Oh! 

O SR. VrNHAES - V. Ex . não póde dizer isso, insul
tando o Congresso. V. Ex. mede o Congresso pela sua bi-
tola. · 

O Sa. JoÃ,) DE SIQUEIRA - A unanimidade podia seir in
terpretada como filha da oppressão. 

O Sn. ZAMA diz que, si essa eleição tiver certo cunho, 
invcsLirá um homem de urna certa fracção ele poder, mas ex
primirá sempre uma clerrola moral, e fará senLir a esLe paiz 
que não são s61rnmLe as massas populares, os clcscontenLes com 
o eRtado actual elas cousas, poque ainda ass iste a ellas justiça, 
ainda ha uma i:ornma ele hom ens Que es Lão cl ispos Los a de
fender os inl ercsses nacionacs á custa de todos os sacrifioios, 

\ e a tarefa não ha de ser esLeril, clesenganém-se, - a causa da 
·. ju'31i.ça, a causa do Direito, ha de triumphwr, mais tarde ou 

mais cedo, e aQuelles que combalem pelo Direito e pela jus
tica têrr~ a grande vanLagem de não desanimar no caminho, 
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t1n~wsq11e1' r11rn sojam :t.s dorL'OLas que, porvonLura, po,ssa1n 
sn.ffrer. 

Si o 1nn1'rchal nnodmo t'nr investirlo dn .alLn cargo· ele pri
.rnciro rnagistraclo da Jlr;pubLica, os bons ventos o aco .lh arn, 
sí consegT1ir rnclllorar este csf.ado el e co1.rnas. 

O SH . PRESTDEN'l'E - Lembro ao nobre orador C[Ufi se, cinja 
ao assurnpto . 

O S11. ZANIA diz, que vai concluir. 
Sigit n gen eral 1.lJ'eodoro o seu caminho -, e não será o 

orador o un tcn a applaudil-o -, de urna reforma moral e. 
politicn, q1_1c, ali <í.s, julga impossivel, porque, na eclade. n.ão 
11<1 reforma possivel . . 

ni:.pois elo l1 ::i,vorrnos entrad.o na esLmcla louca dos esban
.iamonLos o outros err.of:>, pele a Deus que afaste deste paiz a 
rna.i or das calami cbdes. 

O Srr. RosA .JUNIOR - No dia elo perigo seu posto eleve 
sei1· na vanguarda. 

O Sn. ZAMA diz que o nobre representante é infeliz em 
seus apartes. . 

1Não vê C]Ll8, apesar ela sua posição militar, não lhe com~ 
pete designar seu posto de honra? 

.Acasn cluvicla que no momento do perig'O ela 'Pabria o 
orador não esteja. na vanguarda'! Só pede a Deus que na van
guarda se encon trem ambos, este homem de paletot e o il
ln sfrc coronel, para cumprirem seu d1wcr. 

O S1:. .Tol\.o v i;; SrQUGIHA - Em 15 de i10ven:tb1·0 abando
mvram o Imperador, cxcepto V. Ex ... honra lhe seja feita. 

O Sn.. ZAMA pode abandonar tudo, inas nãn ha de alJa.11-
donar a causa das suas promessas . Estimará muito que S. Ex. 
se ache na vanguarda corr:nosco no dia desse movimento. 

O orador póde abandonar tudo, mas não ha de aban
donar a causa de sua Fatria; ha de comhaLer o inimigo da Pa
tr.ia, 0por emquanto, com a 'l)a)a.vra na tribuna, com a penna na 
imprensa; e quando for necessario ha ele tomar a sua espin
garda velha ele paisano, pois o homem que morre peüt .Pa
tria Lcil'na-se immortal, como os deuses ela antiguidacl e . 
(Mu.iln be'm, . ) 

O Sr. Jacques Ourique - Sr . Vrosiclrmtc, Srs. membros 
elo C011g-rrsso, si ha iia vicia do um homem posição diffir.i,l ó 
:i. quo ·occupn ne"te mom ento. Si. ha na v.icla ele um Rolclaclo nm 
momento arrojado é aqu elle em que .me acho. 

Até agor::t, nesta tribuna, sob o pretexto de combater o 
eonvenLo aduaneiro, vi discutir-se a pessoa do chefe do Es
tado r,om maior ou rn enor paixão, devendo, por isso, sm'-me 
permit.Lido que, continuando fiel ao meu velho am·igo, ao pres-
1.igioso militar quo a 15 ele novembro ele 1889 era a alma da 

1·evulu.0ã.o, -ora o seu -ll eroe, sali.enLe S.8·l1s imporlantos seevi ços 
:'1. causa 'republicana. (Avoiu.clos.) 

... i\sRÍlTI. co1r10 nflo está na n1inha indole deixac-n1e levar ~ ; 
pelas paixõrs políticas, não esU\, tambem, esquecer-me que, 
quando AU chegava co.rn esse digno chefe, de Matto Grosso, 
vendo a Ntu,;;'ío u,cahrunhada doante elos actus elo ({·ovm·no, que, 
com gunnl.e de J'en To, comprLmia a cla-sRo militar, .~ llo iuü-
nwva com intei~'a dedicaç1'ío o traba lho de resistencia e pu
nha-se, denodadamente, ú sua frente. 
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o SH MAHCOLTNO Mo UHA 
Lriota . 

se:mpre foi um gnrndc· pa-

O Sn J.11cou 1:: ::; Our.iQu u: -- Scn1 i 1; 0 111 o G1m eral Deodoro 
duraute i~ u11;z c :,; dn Govomu dicLato1·irtl , com toda <t abne
gaçào ; sah i vobrc e com uwa patente de acce?so. EsL:: .. pa-
1.imtl', jú a entreguei ao Excorr~ 1tu , e sou, agor a, simples oihcial 
r c t'orrnad 11 . P01· co11s13quencia, possu fallar sr;rn sec s uspeito. 

Durante o /cmpo quo servi euJt1 o Gr:no:rnl Dnodm·o, vi 
cc 1·cai· em - 1w mniLos amigo s dcclicar.los . Aconrpanhei eont o 
maxirnn intc•ressu os suus aeLus 'Lo111fo1 1t.m; a cvi.ta1· lucLas e 
paixões, na s quacs n sangu e brazil_::i ü·rJ pud esse se.e 1l e1Ttu11acln, 
nu dnseavulvc1·crn-se as J)crseg1 w;:oes •1JOl1 Lwas. 

Peegun/.o a esses (Jue hu. ie ac11 usarn o Gern3raJ Deodoro: 
Adrn iU.imlo augmento do -clt:spe:ittS <weid1;11La1•s na :i t Ia aclm i 
n istrar;iío, aclrnil l:i ndo us seu s e•rro s JJO!Hicos um época tão 
auorn-iaJ , nfw c:slão suh u.ianwnte comp ensados m1.s r: outros 
ror 111n unno de lJl'Ogr c~so , clu paz e ele li!Jerclacle, de qur; esfa 
lrib 1n1a acaba de ser palpiLante p l'ova? (Apm:adoiJ. ) 

Si, cm vez de estar nas mãos do m ilitar justo 0 tol er1·ante, 
,,s livessc em mãos mai s fmTr,nhas, os neadores que me p1·e-
r~ cde !'am nesta trilJuna l.e.l.'iani. pm·ventnra, :podido lev:intar a 
voz para fazer accusações ao rlictaclor, com a li·be1·dadr: e isen
cão com que o fizeram? 

iv:ozEs - Teriam! Teriam! 

o S i{' SA!YIPAIO Fl\H[{,i\~ 
rfoant1~ rJa morte. 

Tu1r i.atn. Não se r eet'ia 11em 

O SH,, JAGQU ES OUHJQ l m - Eit não um fiz comprchendcr. 
Jtllg'Li poe mim o nobr e collcga que me honrou 1;on1 o seu 
a pari.e . Acima dü 1.uLlo e u tarnbern zelo a posição q ue occupo 
llcsle Uongresso. 

Mas, .clizht cu. si a DicLaclur a estivesse mn rnifos Lywau
uicas, ou que a tivessem levado :i tyrannia Jogo após a H.e
vo!ução, a mais livre rnanifestação ele pensamento nesta tri
b1rna esta:ria garantida, como está. ? 

O SR.. SEnzEDEr.Lo - Seria u rn a cl eshonr.a para a Repu
blica. 

O Sn. J 1ICQUER ÜUJlTQTJU: ·- .Julgo q Lte a inda nfio me :t'iz 
cr~111p 1·r·J:i r• 11cl1j r,. n is"u não admira, pri ncipalrncnte para quem 
nau te m o lrnblto ela tribuna, o que faz com Que o orador não 
se pos:sa bem explicar. · . 
. Si nós tivessemas uma Revolução :feita como succedeu 
em ]<'rança cm 1.789, Jlcvolução qu e. clopenc1eu ele mui.to san
qcte e dn n1uiLa !n ela -, puclel'iamos ter tormado um Gon
ge1~ ss11 como es i,c e rnanlnr nellP todas as garantias de que tem 
gnsadu , e omle cli'3c11t.irnos i; o111 a rnax irna liber rlaclc ? 

U S tt. B AP 'J'IS' !'A IJ A J\1lo·r-r;1 - · V . E x . 11w rJú lii;enr"a lJal'a 
ltru aparte? 

O Sn. JAc:wum; ÜUJUQJ!:- Pois Hão? 

O SB,. BAP'l'Hl'rA DA iVJ:o•r'l'1\ - Hoje V. Ex . mos lra-se um 
exLremado defensor cio General Deodoro. 



É por que motivo, ainda hontem, creou com o Sr. donde 
d'Eu um circulo ele ferro, parn. bater o mesmo General ? 

O SR. JACQUES OURIQUE - Eu poderia responder a V. Ex. 
Mas, attenclendo a que nem o logar é prop·rio para :;r.melhante 
disrmssão, num Lão pouco as discussões pcssoaes interessam 
ao Congresso, deixo de fazei-o. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não está fazendo a criti!:ia pessoal 
do Sr. General Deodoro, mas a de sua pessima administração. 

O i::lR .• JACQUES OURIQUE -- E eu estou mostrando que a 
sua administração não foi pessima, e que, si elle er·rou, os 
serviços que tem prestado á RepL1bl ica, principalmenLe a mo
deração rios seus actos nas diHiceis circun-.stancias em que 
se achou, o tornam dignü da estima dos seus concidadãos. 

O SR. ZAMA - Toda a manifestação de dedicação merece 
sympalhia; o nobre DepuLado está procedendo como um ho
mem ele coração, devemos da:r- lhe cocmpleta liberdade de tri~ 
buna. 

O SR. JACQUES ÜUHIQUE - Não me parece de justiça sup -· 
pôr, nem por um momento se(juer, CJUe colloco o General Deo
doro acima ela. vontade ela Nação, representada por este Con
gres;;o. Nunoa. (Lvluito bern . ) 

Elle preza, respeita esLe Congresso, e tem dado provas 
disso. (Apoiados; muito bern.) · 

O Congesso comi;rehende CJUe não podia ca1ar-me, de 
modo algum, nesta occasião, em Que vejo duramente atacado 
aquelle com quE.m sel'vi durante 12 mezes de bastantes diffi~ 
culdacles. · 

Defendo os actos do General Deodoro, porque os reputo, 
na maioria, bnna e bem intencionados. (Apoiados.) 

Isto não quer diwr que approve o convemo e outros 
aotos censurados polos meus collogas. Opportunamente SB 
discutirão esses assumptos, e terei occasião de manifosLar-me, 
francamente, sobro clles. · 

O General Deodoro, entro as muitas Qual idades de homem: 
e de cidadfto, lem a do ~'CSpeitar a opinião de seus amigos, os 
qnar.s járnais o pretendem guiar ou coagir, com mão de ferro. 
(Muito bem; muito beni.) · 

O Sr- Ramiro Barcellos diz que. discutindo-se a moção do 
seu ill usl.re amigo e companheiro do bancada, Sr. D'r . Assis. 
Brasil, sobre o convenio, assignado pelo Governo Provisorio, 
com o Goven10 norte-americano, e, bem assim, rnais duas 
rno·ções, CJUe ha, no rnesrno sentido, não faz o orador mys
terio elas suas opiniões, que, no caso, são as opíniõe::; ele toda 
a r epresenla\;ão rio-grandense no seio do Congresso. Não pO-· 
cJiam concordar com o convenio, sob pena de faltarem ao seu 
dever, atte.ndendo ás circumstancias es·peciaes do convenio, 
não só em relação ás inclusLrias do paiz, mas, parl;icularmenLe, 
ás indu~,Lrias do Eslaclo CJUe representam . 

. Pede pernnssão ao Sr. Presid on lo para ~'esponder, pela 
ulfima vez, a a.laques successivos que se têm feito no Con
gresso a uma moção apresentada pelo orador, mas que já não 
lhn prrl ence, desde que teve o assentimento da rgaioria do 
Congresso. 
· ncfere-se o orador a essa moção, a que se tem dado a· 
µorne de ·- moção H.amiro - e que disso se tem feitQ Uill 



cavallo de bataliha, sendo até attribuido á moção o falseamentd 
da Hcpubliea. 

Pergunta, portanto, o orador si, examinando-se o pensa
mento que te'11\ não o auctor da mo(;ão. mas o Congresso, que 
a adaptou; examinando-se, ainda, os mo tivos reaes que leva
ram o Congresso a dirigir semelhante moção ao Governo, pó
cle-se attrib,1iir á re ferida moção falseamento ela Republica? 

O orador entende que o Congresso deve ter em vista 
este faclo, porque elle contribue, além de outros, pa ra hon
rai-o, e que ha ele dar- Ilha na Historia o nome ele Congresso 
patriotice e ordeiro. 
· O 8'r . Presidente e o Govern(]l são testemunhas ele que 
outros não foram os intuitos do Congresso ao acccitar a mo
cão elo orador. senão o fazer reduzir á sua acção aquillo que 
iJra absoluLamente necesoar io na occasião, isto é, - fazer a lei 
fundamer;lal, a lei constituinte, sem perturbar-se, desvíando
se, como se poderia desviar. 

Depois ele muitas outras considerações com referencia ao 
assürriplo, o orador conclue, dizendo que vota pela moção do 
.Sr . Dr. Assis Brasil, não que ache descabida a outra moção, 
mas, corno se trata de uma ques!:ão que toca aos interesses in
ternacionaes, julga mais prudente a moção do Sr. Dr. Assis 
Brasi l, quando considera, ainda, que ambas podem chegar ao 
mesmo resultado. 

v tlrr. PrrnsmBNTE - A discuss·ão das moções fica encer"' 
ra:cl.a, por não haver mais orador inscriplo. 

O SR. RosA JUNIOR requer que o Sr. Presidente consulte 
o CongTe~sc si concede prorogaç.ão por mais meia hora, tempo 
suJfic1ente para que a Conunissão de Reclacção apresente seu 
trabalho. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 
O Sr'. PHESIDENTE declarn que se vão v.otar as moções 

apresenladas sobre o tratado com os Estados Unidos da Ame
rica do Norte, na ordem em que foram apresentadas. 

O SR. JoÃo DE SlQUEmA (pela ordem) diz que o r equerí-
menlo que acaba de ser votado em relação á prorogação da 
hora, foi feito no intuüo ele poder a Commissão de redacção 
apresentar lloje mesmo o ~ e u trabalho, afim do ser votado 
pelo Congresso, e não para votação elas moções apresentada3 
sobre o convenio americano. 

O orador chama a attonção elo Sr. Presidente para este 
ponto, pede que seja consultado o Congresso, afim de ver si 
este consente que taes moções sejam votadas desde logo. 

O Srt. P:",ESIDENTE diz que, effectivamente, a prorogação 
da hora pedida foi para clar tempo a que o Congresso pu
desse tomar conhecimento da reclacção final do proje.;Lo de 
Constituição. Este trabalho, porém, ainda não está co110iHido, 
segundo informação que acaba de receber. Para não e~tn.ra10s 
aqu i paralyzaci.os, entendia que podia . pôr a votos o assumpt•). 
cuja discussão ficou encerrada . 

Em todo o caso, e á vista da nclamação elo nobre repre~ 
sentante, consultará o Congresso. Si porventura o Corn.;Tesso· 
não consentir em que sejarn votadas agora as mo~'líes, rn~
penderá a sessão por meia hora, até que a Comm1s~ão apre
sente o seu trabalho. 
· Ao ser consultado o Congresso, reconhece-se não haver 
!J.Umero para votar; .(Jelo que Q Sr. Pre~i.deitte .declara suspens~ 
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a se8são aLú que seja apresonl.a.clo pela Cômmissão Esp :;cis.l o 
parecer .sob1'e as cmenclas offer cciclas á r edacção do projecto 

Consiilui çã u . 
~ 11 ~ lH~ ntl·e - ~e a :;cs8ãu üs /1 lrnras e 5 111.inu 1 os . 

.\'s [) lw1·u::; e J 5 11 1 i.nu Lus i·eaJ_1 1'e- 8e a ::;e::;sãu. 

\' e 11 1 ~L l\k;;a u G lidu o segui 11te 

} 'U.'J' t ' Gl:1 ' 

_\. Cun11ui ssão b s peuial, a qu1: :l'orarn presentes cliv•3r sas 
umendas uHerl' ~· ~da ~ ·:i r1_:clau1.:fw il a -Cons Li t ui1.;ão, adaptou ao 
~eg·ui n l e:-: , qu1 ~ sul) 11 rn l.Ln ~t Li elil.Jer r1\1ão cio Uongres::iü ': 

Au ar! . •] O • 

J1: 11 1 Y e~. de - 1'<'11· ulJ ~urv at.lu u - - d ig·a-so : uã.o se der
exl' 1: u~.ão . 

• \u a1.·L . 3": 
' l ' 1·: lJtsJfrarn -su ri,s pala v1:a ". - 111_1 lJian alLo ue nLral ei a Hc

lllll_1l irn - para cl epoi.s ela imlavra - União. 

Ao r L. 7", ~ 3º: 
S11bstitm11n-sc as palavras Jinacs - .puclenclo a l'·e.Sp·c:cLiva 

. aLú o JinaJ , por estas - podendo, todavia, a cxeocw~ão das 
p1· i 1111·iras ser confi ad as aos governos dos estados, imediante 
annuu nc ia dest es. 

1\ 0 art. 17: 

Di,!.\a-sc: · - n.1a .1 Hl a1·ú m 1.1 v ci ele - Ja1:CL - e Lrnns-
Jira-::i t~ .... _ prncecl.cr - vara d ep oi s llu ·- i1n1nedia.Lu.n11' nLc . 

. !\ os arLs . 23 u 2 4-: 

flejum reunidos em um só artigo, e r edigidos do seguinte 
rnoclo: 

. 1\l'L . Nenlrnrn Tn ernhro cio Congresso, Ll escl c qu.() t unha 
s1rlo ui () ito, poderá celebrar contractos ·com o Poder Exe
cul.ivo, ucm clelle r etJeber cornmi ssões, ou emprego;; remune
rados. 

§ :1". K-ç:ccp Lu am-se. desta p rohibi ção: 

J ", as missões cliplornatiicas ; 

2", us cornmi ssões, ou comniandos n.ii li.Lu.re c; ; 

0", os cargos elo accosso e as i11.,omoci5es legaes . 
. § 2 . º Neuhurn deputado ou senador, po1·érn, pocl3;:ú ac

rn1l·ai- 110111eação para missões, commissões, ou cornrnanclo!:', 
tln qu e l.eatam ns _n s. -~· e 2 elo pai:a:;l'apho an.tecr5trmte, sen~ 
111 •.r>nt"~ da l'es p 0tJ ~ . 1 ya Uamara, quan<to da acceitat,mo r c:-oultar 
p 1:1va1_,., :w cln exnr c1t:JO das Jun(jc~ õ u~ Jegü;Jativas, ~ alvo m1~ cusos 
rlq guen·a. ou 1mquellos mn que a honra e a :integrid<!il<:l da 
Uni ão r;e adiarem empenhadas . ' 

Ao arL. 35, :n . 23 . 

S11bstitua- se p elo seguinte: 

. Legislar sobre. o Direito Civil, Criminal e Commcr cial 
lia ltepublwa, e o processual da j usLiça Jederal . 
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Ao n. 24 : 
Supp1·inwm-s<> as palavras -· e fa!ÍCnc ia . 

Aos n s. 25 e 28: 
Suppri.r11an1-S·e. 
Ao n. 37: 
AL:c l'esL:e 11I e-se - ctdim· -- deJ.Jui s d1! - J.!l'r.J t'uga1'. 

Ao a!' L. 3t::, ~ 2" : 

Hedija-so assilll: 
O :-; ileneio du J>1·1·sidr i11l.u da Re pulil ic<t, 11n dr·L'UIJrJiu, i11J -

Jr111'ÜI a sa11l5ção; 1), ·11" uaso 111.>. s1 ·1· r·sl.a .ucgail a, q11rr11r./r1 ,; ,·,, 
ns ti v1'J' cncc 1·rncl.u u Culll)L' US.sü, u l'1:csi du 11 Lu d <.1r[t p11b l i t; ?.-lu.r!c 
ús sua;;; razões. 

Ao art . iLO, 8 ! ": 

Heclija-se assim: 
No caso eontra1:io, volvcr:í. á Carn::u:a. 1• s i :1~ al l.1•1·a:·1)1)S 

obtivorern clous tcn)OS elos vol.o" clo.s 1i1enün·us p1·ese1ltu ~ , 
considerar - se-ão app1·uvaclas, Bcnüu. en.I ü.o, rnmuLtidas tum u 
proj er;Lo Ct Calllata iniciadora, cp.1r-) só poderá L't:llJroval-a:; vc;a 
mesma 'rnaiorüt . 

1\ 0 § 2º do rnusm o etJ' Ligo : 

Hedij a-so ass i .. rn : 

Hejeita:ci as cle.~ Lo modo a':i all.c•r;1t;iks, o vn1j cdo serú. s·.tl.1-
nwLticlo so1n ellas n. sanu~.ão. 

Ao ar/. 4·1: 

H euija-se as.si111 : 

Os pr·ujeclu.-; 1·cj 1•iUulus, ou nií.n sft nce ionacl11B, nüo Ji<>
clrrf:LO sr1 · ron;unul11s 11 :t nwsnia s1 ·~ ·"'ií 1r logis lal'i.v;1 . 

Ao art . 50: 

SubsLituarn-se as palavras -- e presiclern - . aL() l'i rrnl. 
po <.' estas --- D caJla um rlel lf's /' l ' L! S itlir'~t a · 11111 110.-;. rn: 11i<--
1·.ee10.-: , em que SP rl ivirlir a ~1 li1 1 1ini sL rn1jí. u ll'Clen11. 

J_'\o ui·t. 7.2, ~ ~(), /J ) : 

Dupois ela pahi1Ta 
Yc:·no ex Lrangeiro. 

Ao art. 77: 

J~m YD:l C:·c - s1.:DLr.:rn1a llta io1· de clous a1111u s - diga-se: 
conclo11111ai;fw 1c111 ruais llu cluu.:; amiu s . 

Ao a1'L. 8º da.s lJi.:'1Jusi1Jí1:s l.ransitur ias : 

O Governo Fodoral adqu i1.·ir :1 , irnra a Na~fío, a casa cm 
que fallol5eu o Dr . J:lenj amin ComLa11t J3ololhu ri o ;vragal llifo-;, 

' e nolla rnanclo.rá colloca1· urna lapid e, 0111 l1ornnnagern ú me
moria cio grancle nalriota ·-- ,u f1rndod or Ll::t Republica. 

\ T oJ . TTI 55 
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Paragrapho unico. A v iuva do mesmo Dr . Benjamin 
ConsLant, terá, emgnai:i.to v iver, o usufruct.o ela easa men
cionada. 

Sala ela cornn1i ssf.ío, 23 ele fevere iro ele :l8\J J . - U . do 
Amai·u.l. - Lm/,'tO Sodré . - Lauro M'iiller. - L eopoldo de: 
Llulhües . -~ Jidiu ele Caslil hos . - - José H·vgino. - 'J.'heo
llorn Alves Pacheco. - M. V alladão . - Lopes 1"tovão. ~ 
A.?íWi't! Cavalcari/J. - ;1Irrnocl FranC'isco Machado . - João B. 
Lapér. -- Joéí.o Soares Ne·iv a. - Galúno Besow·o. ·- Virg·il'io 
Duuw.::.io. - Aquii,ino do Arnai'al. - Oil ·Goulart. --- Casen1iro 
hm"ior. 

O Sri . l'H1'8llWi\TE diz que a di scussã.o das emendas apro
senladas fic;ou encerrada. 

O Sr . Antonio Euzebio pediu a palavra, p al.'a que a Com
missão elo Heclacciio lhe informo si não julga prococlenLe urna 
em<.mcla;. que ::tprcs cntuu c'L reciacção do arl. 20 . Parece- 1!1e que 
a questão é tão clm·a que não pócle aLlribuir a fa lta sqnào a 
é' SljUCCÍlll811LO . 

O :ll'L. 20 csL<i reLligido doslc rnoclo (lê): 

"Os cl cpu lados e os senadores, el cscle que tiverem roce
bic:o cliplmna, at6 a nova e lc1r;ão, não poderão see presos, 
~alvo ci so ele fl<lgt·ancia crn cr ime inariançavel, ne!m proces
sado s crirninalrncnt.e sem prévia liicença elo sua Ca1n'ara. Le
rndo o processo até pronuncia, exc1nsi ve, a au to1·iclade pro
ccssanl e 1· cme!Lorrr os a ui.os á Gamara respocliva, para r e . 
;.;olver soliro a prococlencia da aceu sacão, si o aiccusaclo não 
optai· pelo ju lgan1e11Lo im1n odiat.o". 

Ora, es l e "sem. préYi a li cença do s ua Gamara" não pó.-le 
rdcrir- sc á prisão cm flagrante, porque os lá clarn que pa1·a 
a pri.são em JlagranLc nfLO so poderia esper<.tr li cença ele nin
guorn . 

• ssim, pc~l a rcclacção ela Cornmissão, o dopnlaclo póclc sr21.· 
p1·r; so em cr·imc ele flagrante inaHian~. avel, mas Jlão póde se t· 
vro ct~ss aclo som licençil da Gamara . Isto é a°l:lsurclo: 

E11lcncl c o oraclor qu e o p ensamento elo Cong t· csso niJ.r; 
foi este; preso o cl cpulaclo, não poclo deixar ele ser, imrne-
di::ctanicnLe, pro,cessaci o. 

O .oracloi· chama, por con "< cguin tc, a :üLenção cio Con
gTc::;so 1rn1·a es te: pon Lo, que lh e p::u:·cc r. inl eressanti ssi mo. 

Rm lo elo o caso, o Sr . Pres idente deliberará corno melhor 
cnl end cr. 

M.as ll1 c pareeia quo o m eio mais regular seria subrn otter 
csla ornencl~L á vol aç.ão elo Congresso. 

O Sr. Ubaldiuo do Amaral (p ela orâem) diz c1ur:1- não · s.o 
deu . por cq 1 11 voco da . Cornrni_ssão a rcjoiç:ão da emenda do 
nobre rc~pres cnLanlD ela Bal1.i:i. . A ciisposicão constiLuoion ltl 
par1)c;eu- ll1 0 rnol lt01', _ff1u iLo rnai s garanLiclo1;a elos clirciLos c'.rJ 
i·oprosenlanlri ilft Naçao cio que aquella apresentada pelo nobcc 
represcnianle ela Bahia. · . · 
_ Sc_guncl? a opinião ela Commissào, o r eprÓscntanto da Na

cao nao pode sei· procnssaclo sem Ji,ce 11ca cio sna Carnarn e 
só plÍrJe ser proso em i'lagTanLe dolicto "tratando-se. ele eriiEe 
innaiiançavcl. ' 

Para a Cornrnissão, os ta hypolhose, ele que cogi Lou o nobru 
reprcsenLanLc, re solve-~: e do seguinte moela: 
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Proso um reprosen L~nte ela Nação, cm vir tude ele cr i me 
inafiançavcl. quando não esteja aberto o p arl amenLo, a au
Lorielacle nada mais póde faz er senão lavrar o au to de Ila
ºTanLe e satisfeitas as prim eiras for malidades, esrorar p ela 
~berLu'ra do parlam ento, vis to como o repÍ'esentanLe não deve 
ser pi:oce~s aclo sem li cença elo. sua Carnara .. (Apai·tes.) . , 

Si o Congresso lhe der o d1rcllo ele . exp l rnar- se, ell e dira o 
que pensa. Depois, .cada um dirá _por sua vez o que p0ma . 
U oraclo r e a rna10ria da Conurnss-ao entenderam que, na au
scnc ia da Ca1n ara, o representante da Nação só podia ser preso 
cm fJagi:ante po r crime inafiançavel, isto 6, para sat·isi'acç·ão 
d ::is p1·r1 n e iras fol'ma liclacl cs leg·aes . Si ad.optassern o sys t•)m a 
apresenta do pdo nobro. D8puLado, iriam co llocar o r ep_;_~ esen
Lante ela Nação em concliç,ões m uito inferiores ás ele qualquer 
ciclaclão, por qu e, pre,;o em -flagrante, não estando aberta a sua 
Gamara, e ll e fi caria proso, e o processo não poderia conLimrnr; 
ficaria, porLrmLo, em conclições inferiores ás de qualquer ci
cl aclão. 

JL' verdade que a um r cpresenLanLe ela NaÇ'~o fi ca D di
rei Lo ele oplar pe la conti.nu ação do pro·cesso, mas a dtspo -
siç;l'lo ela lei t em por fim pr.oteger, espec ialmente, o repre·
sentante da Nação, fim este fJU C não era conseguido, porque 
ello ficaria, q u anclo muito, equiparado a ·qualquer outr o c.i-
daclão . · 

O que c:.;c te ve c1n vis La fo i pro teger, efficaz1ne11Le, o re -
presen lnnLe ela Nação, para que não possa ser perseguiclo 
(Apoiados), para que ern caso n enhum possa haver a crmti-
1rnação elo fH'OC' esso , nem rnesu10 n os casos ele prorrnn cia, nem 
n 1 0~1110 ver' ificar:la a ~ua eulpalJiliclacle, som que a respectiva 
Carnara S8ja ouvida. (A1wiwlos .) 

Era ni sso que o cleputaclo , ou senador , ficaria em con
dições infe1·i ores a qualqu er ouLro cidadão: p1·eso sem que 
pud esse ser prornrnciaclo o, portanLo, sern que se pudesse de-
Jonclr.r . . 

Ora, a cli ~.p.osição ela lei não podia ser sin1plcsmente o 
deixar a esse cidadão o direito el e se equiparar · a qualc1uer 
outro, de, po1' su a opc1ão, ter aqLúllo que todos têrn, mas s im 
ele prolcgel-o, oHicazmenLe. · 

Si a sua Gamara es t::i funccionanclo, é, imm ccliatarrrenle .. 
invo.s t.icla cio facto, e ganrnlo, .ou não, cmno erüe 11 clcr; $i 11ão 
es Lá, L\ n ccessari o q lto conLinu e a Ler as 'suas itn municl aclcs, 
ar i n1 de llUC os seus pares se pronun ci.em sobre a eontinuaçüo 
do processo . 

üu jslo 6 uma gar;;nli:i., on e\ rnna inutiliclad.e; si (\ 11 ma 
garnnLia, não pód 2. ser du ouLl'a fÓL'rna su nã o assim si ó. urna 
inuLilidad e, para cp1e figura na 1Coustituiç5.o? (A po1'.wlos . ) 

Port anto, a Cornm issüo compreh encleu, pcl'Joitarnento o 
p ensamen to elo Congresso , que estava no JJrirneiro projec to. 
que passmr e m r1rimeira cliscus.são, e que, na Cornrnis.são, foi 
cliscuticlo antes de sor apr esentad a a objecção cio Sr. re
prescnfantc pela BalJ ia. (Avoiados.) 

. PortanLo, não foi por· equivoco , nem por omi ssão; póclb Ler 
s ido, anLes, um oiTo ela iutcr preta.ção . 

O Sr. Antonio Euzebio rliz CILHl não ha rJuvicla cruc o ar-
1.igo 2.0 lom por fim cst.abo leccr urna gararÍLi :1 pa ra o dcpu 
lac! o OLt senaclor; mas essa &\·arantia, oorno está il eterminacln 

. n~ refe1:iclo _ar Li go, ó -comp lelamento illusoria, (A.JJoiados e 
na9 apornclos'.) 
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E a prova de que Cem ra~ão na r~clamação que fez é 
que o J1onr<ldo representante nao vew .ler o artigo, para. nos 
:;onvencer de que não havia motivo para essa reclarn.ação. 

E lle in.Lerpretou o arlig.o, deu-lbe uma iel éa. que não está, 
el e Jórrna nenhuma consignada, isLo é, que o deputado ou 
senadoi.1, que for pi·es(J cm :flagrante el e crime inafiançavel, 
é preso, sómente, para ser solto. . 

l'm que ? Quando crn uma clesordorn 8e a,panha,, um ho
mem no acLo ele eornmetter mn crime, não é pro.ciso que elle 
::;ej a preso para se Lornaren:1 sobre o facto os esclarecimentos 
necessarios. (fla a.launs apaties.) 

Corno es•tnva n.o projccLo ptimitivo, para dar-se o pro
c·csso o a in·isão, e1 ·a nccessaria li ceuçia da Gamara; de modo 
que u ropresenta.:nle, sendo preso, era processado, e quando 
chegaya. a. oc_casião da pronun0ia, ell e · tiuha dous meios: ou 
esperar que a su a Camara se reuni.sse, ou requerer, immedia
tamenLe, o julgan.i er1to . 

. Pela disposição novamente redigida, que é que temos '! 
Temos que o representante é })reso por crime ina.fiançavel, 
mas não pócle ser processado senão quanclo houver li0r;nça 
da '.lua ,Gamara; .nem ao menos t em o {lire ilo de p.edir o jul
gamento .irnmecliato . (Apo'iados.) 

O Sr\ . UBALDlNO DO .AMAHAL - Pelo seu systema, qual é 
a prntecção ao representante ela Nação '! 

O SI\. ANTONio EuzEBIO cliz quo a primeira protecção é 
unica, está nu p rnj octo, é de não poder ser iweso senão: em 
Jlugrann te, sendo o CJ~ime inafi ançavel. 

Crê que e!l,Sa pr.otecç:flo não é pequena, porque qualquer 
ou!ro crime lião dá Jogar a prisão, m esmo em nagranteJ do 
reprcsenLante ela Nação. 

O Srt. UBAl~DINO DO 1~::.v1AHAL --- No cr ime inafiançavel 
fica cm rposição inferio1~ a qualquer cidadão. 

O Srt. AN'l'ONlO EnzEBIO - Mas, icomo é qL10 fica em po-
sicão inferior ? · 

, Não póde ser preso, ainda em flagrante, senão em crime 
ina:fiauçave l, ao passo que qualqu er outro cidadão pócle ser 
preso em. quaiqu cr ouLro 1crirne, mes mo sem ser flagral1t8. 

O orador faz_ estas olJs,ervações, sómente para ver se livra 
a Constituir;ào cl isso, qne !110 parece rima ·coirsa irregu lrcr; 
entrelan.t.o, não p1.msn o nobre l'ep1·esentanl e que o or'aclqr 
1'iNtl'lí. 111U i Lo apaíxonad.u si. o Congr:esso entemler qu.e a ,s i1ü 
como e::;tá no artigo é quo e"Lú direiLo. 

O 8 1: .. Pru·;s rD ENTE diz r1ue o Congresso acaba de ouvir a 
r cclallla\;1üo clu n t!.lwe i:CJ!l'1~ ::;entanLl \ pela Bahia e a respost.a 
que lic~ u u P1:cs icl t•nte ela Comrnissão ele Hr:claccão. · 
. fa ;;; 11Jnn etLcr a '\u los o pa1:ccer ria Cum1ni~são, cm glollo, 

::;1 nl'w li ou ve::;11.>c reclamação, e, aclop Laclo u proj ecto, conside
nu·i::t i.rrnjuuicada~ •< s nuLras e11 wnclas . 'J'cnLiv, J1uróm, havido 
c:scia l'Ct}]a,rn avãu, :mlrn1eLLerá a votos o par ecer da Cornmissão, 
corn rn·ejuizo ele todas as mnencl as. exeepLo a elo Sr. Antonio 
Euzebio, que terá voLar;ão especial. (Apoiados.) 

Posto a votos, ó unanírnerncnte approvaclo o parecer da 
Cornmissão ele H.eclacção. 

Em s·eguicla, é posta. a votos e approvada a seguinte 
emenda, cio Sr. Antonio EuzelJio : 

Art. 20 . IO's deput::tdos e os· senadores, desde que tiv·e.rem 
recebido cliiploma atú '1 nova ·eleição, não poderão ser presos, 
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nern processados crimina,lmenLe,. sem prévia l icenç1~ de sua 
Gamara salvo caso ele flagranc1a, em crime mahançavel. 
Neste ~aso ievaclo a pl'ocosso, etc . A. Enzeb·io . 

Tenclo' sido enviados á Commissão Especial composta dos 
Srs . Wmldino do ,\maral, Lauro Sodré, Lauro Müller, Leopoldo 
de Bnlhões. Julio de Crustilhos, José I-Iyg:ino, T'heodoro PM:h eco 
Olive ira Valladão, Lopes Trovão. Amaro Cavalcanti, Manoel 
Francisco Maclmclo·. Lap ér , João Neiva, GabjJ10 Besouro, Vir
gílio Danrnsio, Aquilino elo Amaral, Gil Gou lart e Casimiro Ju
nior, o parecer e .a orn em.la a1ppro.vaclos, af im ele seren1 tornados 
em consid eração, é, depLJi s, off'erec idft pela m esma Commissão 
a. rorlacçào final, CJllC, pos ta a voto::;, é approvada. 

O Srt. l'nESTDENTJ!; cli z que, na J<>rma d10 Regimento, estando 
definitivamente approvacla a reclacçào, declara aclopLada a Cons -
lituiQão ela llepublica dos Estados Unidos elo Brazil. (Applausos 
prolongar.los.) 

A Cornmi ssão elo Rodaeção vai incorporar, agora, a emenda 
elo Sr. A.ntoni.o E uz o!J io , e vão preparar-se os autographo,:; que 
têm de servir de base á promulgação. Sobre isto desejava ouvir 
a op inião do Congresso. A Secretaria informa que sena dif
f'i c.i l p repai:<cu· tres autographos, ele moclo a serviren1 amanhã. 
Lmnbra o recurso ele serem impressos . 

Ha na nossa histor ia política um pr0ceclente neste sentido, 
ql1e se realizou com n Cocligo Criminal. Desde que as folhas do 
!rnpresso sejam numeradas e rubr icadas, e t enha cacla ;mpresso 
a assignatura rle toclos os membros elo Congresso, p ensa que, de 
la! modo, fi carú firrn acla a authenticicl ado . 

Em toclo caso, não quer assumir a responsabilidade desse 
pr.cJ coclirn cnLo, u p ed e ao Congresso que resolv a a qu estão . 

CoHsu lfaclo, o Co11.g:resso resolvo que a prnmnlgacão ::e 
f::i<;::i po1~ m e io ele impressos. , 

O SR. . Pn ESTDE:-<TE p ede á Com missão ele Red::wção que des
Lacr itc de sm 1 se io um ou dons m embros. para fazer, h oj r\ a re-
1-isão elo irnp rc ~so ela Const ituição, na Imprensa Nac ional. 

O SH. S imrnDBLl~o (pela o·rdem ) re1q u er que se.ia consuHaclo 
o Congresso sobre s i deve ser cleiclarado de fes ta nacional o dia 
ria pro111n lgaçãn ria Constituiç1ão; e que a sessã.o de amanhã 
Sílja, so lem1ernrnte, chis LinaJa a rsLe acto . 

O SH . 7,,\ JWA (pelo. oi:rlPrn l r f\qúer prorogar;ão ela hora 
para :'erern vnfaclüs as rnoçõ e;:; sobre o tratado am er icano. 

O .sn. Jo .:\o DE STQlíBrnA (71ela o?'dem.) pede qu e sejam 
rncce.ss1varnentP, poslos a votos os requeri.m entas cios Ses. Ser
zr.de llo e Zarnn. ·· 

Consu ltaclo, o Congresso approva o requerimento do 
Sr. Serzedello. ·· ·· 

Ao ser consu lLacl.o o Congresso sobre o requceirnento do 
Sr. Za~11a , verifica-.sc não haver · mrn1ero para se votar, p0!0 
que o Sr . Pres1cl en to declara acllacla a v otaçao elas rno\,êics sobre 
o traU1do arn er.icano. 

Vern á Me.oa a seguinte cl eclaração de voto: 

D ec laro que vof.aria conl.ra o aclditivo do Sr . Lauro Müller 
r outros ·- manclanrl o cobrar , cm henofi r; io cios os t::icl os, 15 o/~ 
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aclclicionaes aos impostos ele impol'L::ição - si estivesse presente 
ú sessilo ele 18 do corrente. 

Sala elas sessões, 23 de Jevere.iro de '.l89l. - Lamomiir:r 
Goclofreclo. 

O Sn. PnmsJDE!\''['E designa parri amanhã a ~cgui nte ordem 
elo dia: 

Ass ignaLuPa e promulgação ela Constituição. 

Levanta-se a sessão ás 6 horas da tarde. 

60" SESSAO Krvl 24 ng FEVETlElRO DE 1891 

Pr r: s'iclencia do Sr . Pi·nrlente de M01'ae5 

Ao rnc.io-clia, faz-se a chamacla:, rí qtial r espondem º''· Srs.: 
Pra drnlto ele Moraes, Malta Machado, João Neiva, Eduardo Gon-
1;alvcs. R0Lumba, Cos ta Ro clT igucs, Franc isco Machado, Lco vc 
gil Llo Coelho., Joaq ll im Sarmento, Manoel Batara, Antonio-Baena, 
Jouo Pedro , Cunha Junior, José Segundino, Joaquim Cruz, Theo
doro Pacti eco, JI: lysen Mal'Lins, Joakim Katuncla, Bez0rra de Al
huquerque Junior, ':11 hooclureto Souto, José Bernardo, Olrveira 
Ga ivão, Amaro Caval•canti, Alrn ei-clrt Barreto, F irmino da Sil
ve ira, José Hygino, José Simeão, Flori.ano Peix.oLo, Pedeo Pau
lino, T:iva1·es BasLos, Hosa Junior, Thomaz CrU7;, Vi r~1li o Da
rnaso, H.uy Barbosa, Domingos Vi cente, Gil Golllar t. Monleir:o 
do Barros, Quinl:ino Bocayuva, Lapér, Braz Ganloiro, Eduardo 
Vlancl enkolk, .Jo[o Scveri.ano, Saldanha Mar inho, Joaquim Fe
licio, . Americo Lobo, Carnpos Sallcs, Joaquim c]1:1 Souza, Silva 
Cansclo, Silva Paranhos, Aciuilino elo Amaral, .fo :i. quirn Murtinho, 
Pinl1oiro Guedes, Ubalcli no do Amaral, SanlL~S AnrfraJe, Esteves 
Jllnior, Luiz Delfina, Ramiro Barccll os, Pinhe il'O l\'.Tachaclo. ,Tu lio 
F i\-Jt.a, Belforl. Vieira, Uch6a H.oclrigues, Indio do Brasil, Lauro 
SocJré, Jnnoc encio Sçrzedcllo., Nina Ribeiro, Cantão, Peclro Chcr
m onl. , M.nLLaBacellar, Casimiro Jnnior, Henrique de Carvalho, 
1\nlri ;; io FiaJ.110.. :Noguci rn Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, 
l'a1·bosa Lima. Brzcrr il, .João Lopes, Jus tiniano f1,; Serpa, Jo >é 
Avelino. José .Bcvi laqua, Gonçalo ele Lagos, Nascirnem o, Alrnino 
Af.fonso, Peclro Velho, Miguel ele Castro, Anv)r!m Gai'-~ia, Epi
tacio P essüa, Pedro Arn er ico , Couto Cartacbo, Sá "\mlrad,; , 'J'o
lentin o ele Carv alho, Rosa e Silva, João Barbalho, Gonça lves Fc1·
reira, Almeida Peniamhuco, .Ju vencio d'Aguiar, .André Caval-
canl.i, Haymunclo Bandeira, Annibal FalcãJ, Perc u:.i, de Lvra, 
Moira ele Vasconce llos, J.o:ío ele Sique~ra, Jofi.o Vieira, Luiz rle 
Anclracl r,, Esp irilo Sanl.o, Bell arrnino Carn'"im Theo1)h ilo dos 
S::rn Lo s. Pontos d.o Miranda. OiLicica, Gani.no Bt)ZOl'L'Ci, Ivo cio 
Pra{lo, Ol ivoira Val la llão, Felis1bcllo ·,.F'reire, Augusto do 1Prr•i
Las, Paulo Argollo, TosLa, Seabra, Antonio .IT.:t:tF\b i·;, Zama, Ar-
1.hur Hios, Gar·cia Pires, Mar'lollno Mo~ira, Sanlos Por-eira. 
Guslodio rJ P l\frllo. Parila Gui murãr,s, Mi.lLon. Amphi loip h.io , 
Ii'rancisco SoC:r(:, Dionísio Cm·queira, LeovigÍlrl ') J?ilguciras, 
Barão ele S. Mnrcos, !VIeclrado, Barão de Villa Viçosa, l)ri sco 
Paraiso, Mon iz Freire, Athayclr, J1mior , Fonse·~a e Silva, Fon
se ca Hermes. Nilo Peçanlla, Urb<eno Marcond1!s, Manhãcs Bar
reto, Cyrillo de Lemos. Olive ira l)inl.o:. Viriato ele Medeiros . .Joa
qu!m Breves, Virg ílio Possôa, França · Carvalho, Luiz Murnt. Ba

. pl1sta ela Motta. :Fróes ela Cruz, Alcindo Guanabara, E r ico Coo-
llrn, Sarnpaio Ferraz, L opes Trovão, J acques Ouriqt~e, Ae .i s-
1 Illris Loho, Ma~rrink, Furquim \Verneck, Domingos ,fos11 ino; 
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