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26" SESSÃO, EJ:vi 7 ID'E J"ANI')lnO DE 1.891. 

PTesidencia cln ST. P,ntdente ele Mam es 

Ao m eio rlia. :faz-se a chamada, á rqual resoondem -os 8rs. : 
PruclenLe ele Moraes. Paes de Carvalho, João Neiva, Francisco 
rJVIaehaelo. Joaqu im Sarmento, Tavares Bastos. Campos Salles, 
Freclr.rico Serrano, Gil Gonlart. Monteiro de Barros, Domingos 
Vir,onLe, José Begunelino. Joã.o Pedro. Anton io Baena. Almeida 
Barreto. F1irmino da Silveira, José Bernardo. Oliveira Galvã:l, 
Amaro Cavalcanti .. José Hygino , José Simeão, Rosa Junior, 
Joa rruim Felicio, Americo Lobo, Joaquim de ~C!'nuza, Silva Ca
nedo. Silva Paranhos, Ubalelino elo Amaral. Santos Andrade. 
Raulino Horn. Ramiro Bareellos, Pinheiro Machado. Ju l i·o da 
Frota, João Luiz. Paletta, Dem etrio Riheiro , Garcia Pires . Ma
noel Fulgeneio , B::~r,ã.o el e Villa Viçosa, Lop es Ghaves. Fonseca 
e Silva, Ferreira Rabello. Nilo Peoanha, Carlos Gareia. Arthur 
Rios, José Mariannn. Antão de Faria, Pires Ferreira. Fran
cisco Gli·cer io. João de Avr,ll ar, Moraes :B>arr os, Conto Cartaxo, 
Francisco Veiga, Almeida Pernambuco, Cyrillo de Lemos, Can
f.ão, Belfort Vieira, Uchôa Rodrign es, Amorim Garcia , Gon
çalo de L agos, Felisbello Freire. Ivo do P'rado, Nascimento, 
.Ferreira Pirr,s. Costa Machado. Caetan o de Albnrru erque, Ro
eh a 'Üsorio, Gahino Besouro, Virgílio Pessôa. Se::tbra, Cassiano 
r'lo Nascimento . Bell n.rmi no de Mendonça, Viriato dn Medei
ros, Matta Baeell ar . Pedro A merico. Barão el e S. Marcos, Ba
rlaró, Custodio cJr, Mello. Olivrira P'into, Viotti, Domingos de 
Moraes, Rnb ião Jnnior, Pereira ele Lyea. Thomaz D elfino , Au
gusto de Freitas. Enitaci o. Sch mi dt, Bezerril , Lacerda Cou
tinho, Homero Baptist:J., Luiz de Andr::t.de, Borges de Medei
ros." Angelo Pinheiro. Frederico Borg·es, Roclrig·u es F ernandes, 
Pedr o Velho , 8-:1 Andrade , An rl ré CavaJ.canti. Jo?lo Barbalho . As
tolpho Pio, 1Car valha1, João Lop es, Furquim 'Verneck, Roclol
prbo Mir ::tJJ:cl::t. Mnniz Fer-i rr. Athayde Junior, Dionisio Ger
CTlJPira, Aflol'pho Gmrlo. Fleury Curaclo, .Ban.tisfa da Motta, 
Fl'rn~s rln Crnz , .T11ho rli' Oast ilhns . . t\·hreu . ,Jnnocenc io Sr,rze
rlelln. Pn r if icn Mfi·S C:lrrnhns. Pr i .~rn Pn rni·sn r ,r;nrrf1a Ha
lwllo. 

i\hrr-sr a SP.ss ã ~n . 

E' lirln , r,osl.n f'lll cli sr.nssi'ín. r SC'IIl rlr hnlr :l]I]YI'O\'::t.clft a 
nrla da sr•s.-:: i'ín ::ml.r r r rlrnl r- . 

.n Sn . PnlêSTn l\N'TJC - 'frm n pnhnTfl n S1'. Dt' m r lJ' in Ri -· 
h Piro. 

O Sr . Demetrio Ribeiro - Sr . Pl'osiclrn l.c, enmo V. E~. 
sab e. é h o.i e o 1 o anniversario rl::t. rlecre l nr,.fío da lib errl::tde e~
piritnal em nosso paiz. 

Nã.o cl ese.ianclo qu e este dia nassasse em complei o si lenci·.'J 
.rin na ri ·'' .cln 'CnngTrssn. i·omr i a deliberaç.ão clr. su ieitar :'i. -con
.sirlrrn.çi'ío clrsf:a Assrm'blrla l'nl:l mo(\ãn. na rrnal. no mr,smo 
tnmpo Cfl W sr rl:í n n1:J. mn.nifeslaçi'ío rlr louvor áqnello. :toLo 
g:wnrnamenlal. sr affirmn. pos il.ivàmrntr a so li rlnrircladr r'lo 
'Gongrrsso r.om n nrin r,irrin nnlif.i,r n rln. com plefa srparar,:ão 
mürr, o rsn ir i l.n::tl r o I emporal . (AJJnütO:os: muito bu m . . ) · 

Ar.rerl it.o ífllP r.s ln Ass r.mb léa. ,.,m mater ia religiosa o cl on 
trinarifl, não á hornogene8, Aqní qe p0rcebem, manifest·amente, 
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todos os mathms da Theolngia. todos os matizes dos · livres 
pensadores'. bem· como os snstentadores da nova religião, 
que, no futuro, segundo algnns, encaminhará com passo se
guro a sociedade á verdadeira felicidade. (Apoiados.) 

O SR. BADAR6 - Diz V. Ex. muito bem: - segundo 
iaJguns . 

O SR. DEME'rRIO nmEIRO ~ lMlas o que me parece incon
testavel é qne a dig-ninade de cada um dos doutrinarlores, qual
qner que se.ia, o impelle a reclamar, em nome da libenlade es
piritual, qne as doutrinas possam entrar em confronto Umas 
com as outras, sem que nesse confronto possa concorrer, com<:J 
cansa perturbadora, que o é, a influencia do poder temporal. 
(Apoiados.) 

Omwsqnr.r rme se.iam as preo'cmmacões individnaes, as 
opiniões particnlares e as crencas religio~as dos cirlarlãm; rrne 
constituem o Congresso. creio qne elle representará p erfeitR-
meilte a opinião nacional, pror.lamnndo a completa separar,ão 
entre o edpirit.nal e o temporal. 

Si, por acaso. me engano; si, por acaso. é falsa esta apre-
eiacão, terei occnsião de ouvir os a.rrrumentos em contrario, 
para voltar a sustentar a minha opinião. 

Vou mandar 'á ~Mesa a seguinte mooão (lê) : 

« CnmidAranrlo ane, :1. politiMl republicana se basM na 
mais completa liberdade espiritnal; 

qne os privilegias concerl idos pelo poder civil aos arleptos 
de qnalqner dnntr"i"ntt, além rle inianns, por um lado. e humi
Ihanf.A'l. por outro. sempre tAm servido para retarrlar o natu
ral advento rias irléfls é opiniões legitimas, que precedem :-~ 
regeneração dos costumes; 

que as crenoas religiosas destinadas a prevalecer não ca
recem 'Cle apoio temuoral'. como a Historia o demonstra; 

qu e. em face da crise Aspirit.nal qne caractAriza a nhaRe 
3JCtnal da snciedarle, é inutil e vexatnria a afUnde tutelar dn 
poder pnhlico em relaoão ás concepoões theoricas, theologicas 
ou scientificas; 

que nas reformas pnliticas devem ser ponderadas as con-
dioões em que se acharem os serventuarios das funcções q118 
forem eliminadas: 

O Congresso Nacional , reunido em sessão, no primeiro an
niversario do decreto ·que insfituin a separacão da E_gre,ia do 
Estado, resolveu louvar aqu elle ·acto governamental, affir
manrlo dest'arte sua effectiva solidariedade eom o principio 
pnbl'ico .da ·completa separação entre o espirit.nal e o temporal 
r snn ~ nntur:1es consequcn eias praticas.» 

VozES -- Muito bem ! Muito fiem! 

E' lida, apoiada e posta em discnssão a segnintr, 

Moção 

Consider ando que a política republicana se basêa na mai s 
completa li'herdade espiritual; 

que os privilegias concedidos pelo poder civil aos ade
ptos de qualquer doutrina, além de iniquos, por uma lado, 
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'e humilhanlfés; por outro, sempre têm servido para retardar 
o natural advento das idéas e opiniões legitimas, que pre
cedem a regeneração dos costumes; 

que as crenças religiosas destinadas a prevalecer não ca
recem de apoio temporal. como a Historia o demonstra; 

que, em face da crise espiritual que caracteriza a phase 
actnal da sociedade, é inutil e vexatoria a attitude tutelar do 
poder publico em relacão ás concepções theoricas, theologicas, 
metaphysicas ou scientificas; 

que nas reformas potiücas devem ser ponderarias as con
rlições materiaes, em m1e se -acharem os serventuarios da'> 
funcções que forem eliminadas: -

O ·Cong-resso Nacional. re11nido em ~e,;são. no pri
meiro anniversario do decreto que instituiu a sepa
ração da E:zreja do Estado. resolve louvar arruelle acto 
governamental, affirmando dest:arte sua effectiva solida
riedarle com o principio político da completa separação entre 
o e~piritnal e o temporal e snas naturaes consequencias pra
ticas. ' =T ;·~;, 

1Sala das sessões, 7 de janeiro de 1891 . - Demetrio Ri-
beiro. ' 

O Sr _ Badar6 - Sr. Presidente, releve-me V. Ex_ si 
mais uma vez me levanto nesta tribuna para protestar contra 
as repetidas mocões que. constantemente, aqui apparecem 
com o fim de enviar saudacões ao Governo Provisorío. 

Penso que o Congresso não .se conduz bem. enveredando 
por essa estrada; tanto mais que, na moção proposta ao Con
gresso, se vai elo!<iar llm acto contra o qual se manifestou ':\ 
opinião maxima do paiz . 

NUM:EROSAS vozEs - Não apoiado ! Não apoiado ! 
UM SR . REPRESENTANTE - A opiniã-o unanime é favo

ravel. 
O SR. BADARó - Sr. Presidente, o dia de hoje é justa 

mente o anniversario de um decreto que alarmou a conscien
cia eatll olica no Rrazil CMnitns não ap(l1~ados.) 

UM SR _ REPRESENTANTE - V. Ex. estó SÓ aqui. 
O SR. BADARó - Estarei com o meu paiz, é qu anto bas

ta~me . 

MUITAS ' '07.ES - Não apoiado ! Não está com o paiz; nós 
tamllem o representamos. · 

O :2R. BADARó - O decreto foi assignado por todos os 
membros do Governo Provisorio, e entre ell es fi gura o signa
tario da moção, o Sr . Demetrio Ribeiro. 

UMA voz - Nada importa. 
OUTRA voz - Foi um dos membro.s do Governo que mais 

trabalharam pela Patria. (Apoiados.) 

O SR. IHAIDARó - Não digo o contrario. Mas, Sr . Presi
dente, o Gong·resso Nacional, estou muito certo que. a querer 
proceder de accôrdo com o que pensa a maioria dos nossos 
compatriotas, deve recusar este cumprim ento ao Governo Pro
visorio . . . (Muitos não apoiados . ) 
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UMA voz - A separaçã.o f0i acceita por t.odo o pair.. 

O SR. BAD.">Ró - ... . nã o só porque é um al.aque ao que 
pensa a ·mai,or.ia rl os nns.sns r nncid;rrH'í.os (Mtlitos não apoia
dos), como porque o Congresso não eleve saudar o Governo 
por actos que tenha praticarln no cump r im ento elo dev er. como 
pensa o auctor da moção. .P enso que o Congr esso el eve :ficar 
rlentro elas suas attribuições, c não clar força a actos qu e o 
Governo .Provisorio praticon unicamente porqu r. descansava 
na :força elas espadas e elas bayonetas. (!lftâtos não apoiados. ) 

UMA voz -Foi a opinião puLlica. 

O SR. BADARó - Eu queria prestar inteira aclbc.são a esse 
decreto; mas era prec iso que houvesse nascido el e uma assem 
bléa que o viesse promul gar em nom e elo pov o .. . 

UMA voz - Estamos aqu i em nome do p ovo . 

O SR. BADARó - . . . c não :fosse promulgado em nome 
elo Exercito e ela Armada. 

VozES - Em nome da Nação. 

O Sn. BADARó - Tenho fé qu e mr.n pai:c um clia, CJü::t.nclo 
rlig.namcnl r sr Jiz e r· r>epn'sentar rr rs La Casa (Jiudos nüo 
apoiado,~ r: JJTotestos ) . l1a rle 0assar' semc•ll1 antc dr r.rr.to . (Não 
apoiados. ) 

O Sn. SEHZEDELLO - EnLão seja o n olJ m r ep resentante 
coherente e não accr.iLe lambem a Repul1li ca. rrn e esl:í. nas 
mesmas condiçõe.s. 

O SR. VIRIA TO OE MEDEIRos (pela orclem ) requ c r o en
cerramento da discussão, para nue seja imm ediatam ente vo
tada a m oção elo SI'. Demetrio Ribe:.:o. 

O SR. PRESIDENTE cliz crue nã.o ha numero para ser v otado 
o re[fuerimento ele encerramento. 

Não havendo níais quem peça a palavra, é encerrada a 
rliscussão ela moçã.o, e arliacla a sna vntaçf'io para quanrlo hou
v m' numero legal. 

Unmpat·r·cera·nr 'l n-ai s Cl·S S r· .q.: Jnak.irr.r T\:a,l;uiHJ:t . Joã o Se
Ynriano, BezAr ra de ALbuqu m·qun .Tuni-or. 1\'lanorl B m.·a i. u, E ly 
s , ~ u Ma rLi n~ , Thc-o dom Paelr r. cu. J owqu im Ccuz. Luiz · Del
f ino. Lap1~ r . {}ení' t'nsr> 1\I ar cru c· ~ . Cunh a .T1rrti01·, '.Uhomaz Cru z, 
.fEclua r do \Va ncl enkolk , Ccsari n A lvi m. Joacrui rd l\'Iu rl.ín h o, As
s is 13-ras i·l. Raymund n Bandr i1·a. La uro Müllrr . n:sp i1 ·iLn San to, 
Nogu eir a Par an ag uá. Jhu·bnsa Lima. Antoni n Eu ?.cbio. Gon
r:alves Hamos, Prwr ir'a ria f-:·ns La. Cnqla Jun.inr. SanLÓs :Pe
r eira , Rodri gu es Alvo~ . Zama, Almino Affonso, Th oophilo clo.s 
Santos, Alfredo 'E.Jlis, Carlos el e Campos, Antonio Olyntho , 
Milton, Justiniano el e Serpa, Alm eida No ~ ueira, Lopes Trovão, 
Casemiro Junior, Retumba. Marciano el e Magalhães. Alexan
dre StocUer. rrosta. Du tra Ni·cacio\ Gabriel el e MagaJhães, 
Thomaz Flores, •MarLi nl1n Prado Junior, Fernando Simas, Mo
rrira ela Silva. Alcid es Lima. :Lamounier , Gonçalves F err eir a, 
J r~ r·i r;o Cocl'ho. T olrm.f.in o rlr. Gan·alh o . .Tu vrnc io rl'AgTri::tr, :Leo
v ng-ilcln Filgueira.s, Mi::nrel Castro. JVIarcolino r\!ronca. Chag-as 
Lo'bato . França Gar v aiiJO, João Vi eira, Oli ve ira Vallaclão , 
1\'i' eira de VasoonGA!los, Frànc i~sco Sodrr , .Tosé Ave lino, Vinhaes, 
;\n fri s io Fialll o, :(3ell rmnin n r:a rnPiro, :P edr·o C: ll errn ont , Gu í ~ 



111arães NaLal, Paula Guirnarãcs, Alcindo Guariabara, GuJJ~ 
ealves Chaves, Jacob da Paixão, Eduardo Gonçalves, !<'ornando 
AbbuLL, Ncbon, Domingos Jesuino, Nina Hibeil'o, Victorino 
íVIontciro, José Bcvila'Cwa, Bernardino ele Campos, Joaquim 
Breves, :Feliciano Penna, Aristides Maia, l'IIursa, João -ele ::li
queira, A.risticles i.·obo, >Costa Hoclrigues, Inclio do Brasil, Ma
nhfws Barreto e Amphilophio . 

Deixa;m .ele comparecer, eom cat.sa, os Srs.: Floriano lJei
xoto, Huy Barbosa, Quintino Bocayuva, :::laraiva, Aquilino elo 
Amaral, Hemique de •Gar vallw, Martinrw Rodrigues, OitieJca, 
Leandro I:VIJaciel, Mcclraclo, Conde ele :Figueiredo, l<'onseca Her
mes, MaLta Machado, F erreira Brandão, Costa Senna, Alvaro 
lB·otelho, l<'l·anci St;O Amaral, Domingos Porto, Bu eno ele Paiva, 
Casar ia Motta Junior c Paul.ino Carlos, e, sem causa, os Srs.: 
J.;auro So.ciJ:é, An 11ibal .L•'al.cão, · .Hel!armirw ele '\fcmclonça, Pontes 
de MiraiJJda, Paula Argollo, S~mtos Vieira, Samvaio Fenaz, Jac
quos Ourique, Mayrin,.k, Urbano Marcondes, Hangol Pestana, 
Estevos J11.:mion·, Saldanha Marinho1, Alberto Brandão, Luiz 
Murat, João Pinheiro, Pinheiro Guedes, Leonel Filho, Ame
rico Luz, 'Carlos Chagas, Domingos Hocha, Barão ele Santa He
lena, Luiz 13a rr o.l:o, Anto111io lJrado, Leopoldo de Bulhões, 
Ernesto ele Oliveira, Menna Barreto, Theodureto Souto, Pedro 
Paulino, Coelho o Campos, Virgílio Damasio e Braz Carneiro. 

OH.DJ<;M DO DIA 

DISCU::>::>.:\o DA SECÇÃO l1l DO PHÜJEC':r'O DE 00NS1'1'1'UIÇÃO 

Continúa a primeira discussão da :::lecção III do projccto 
de Gonstituição, com as emendas apresentadas. 

ORGANIZAÇÃO J'UDICIARIA 

O Sr. Tavares Bastos (Mov imento de attenç.ão) - Sr. 
Prosidonto, depois dos notaveis o brilhantes discursos profe
r1clos nesta Casa sobro a organização judiciar ia, ou me julgaria 
dispensado ele entrar neste debato, conscio de que nada mais 
poderia acleantar sobro a materia (Não apoiados ) , conscio, 
mesmo, de quo não poderia manter a discussão na altura :1. 
que a elevaram os oradores que me precederam nesta tri.
buna (Não a1Jo iados ), si não fos se o facto ele ter apresentado 
um projocto substitutivo ao d o Constituição, na parte 1·efe-· 
rente á organização jucliciaria, e não me corresse, por isso , o 
dever ele i'unclamontal-o. 

E' o que vou fazer, em pouças palavras, não obstante ter 
passado despercebida por grande parte elos membros deste 
Congresso a minha emenda substitutiva, pelo fa-c to, natural
mente, li<' nã.o l c: t· ,s .i.üo. subscripta por uw nome auctorizado 
(Não apoiados ) . Jl!as pelo humilde nr::vclor CJII C tem a honra 
do dirigir a palavra ao Congresso. 

Sr . .Presidente, ou não preciso fazer aqui minha pro
:fissão ele fé politica, para poder ser crido que, entrando IiostG 
debato, não sou levado pelo c!W.Sejo ele contrariar o Governo, ou 
Jazer opposição a qualquer de seus clistinctos membros; me 
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obstaria a ;is,so o facto de ter exercido àurante a Dictadura 
um cargo de confiança politjca, que sómente dei;ei para 
tomar a~? sento neste Congresso; não precisaria, tamben~, d<n· 
arrhas dos meus sentimentos patriotico:;, porque desde muito 
tempo tenho como meu evangeJho politico o notavel livm es
cripo por meu fallecido innã.o, o Dr. Aureliano Tavares Bas
LO ;:;, - A 1' 1'0Vincia, anele V·OJO ueli·Heado Lu.do ,quanto temos 
IeiLo, e que nos sorvÜ'Ú de guia par a a l'Bconstrucção do paiz. 
(Muito bem . ) 

E' verdade que nunca filiei-me ao Partído Republicano, 
e isso por um motivo muito simples: porque nunca fui repu
Lli.llauu. 1!:' lJ Ol'Lo que quauclo cursava os bancos da Academia 
Linha, como todo moço, certo pendor para as idéas democrati
cas, - pendor que ac·centuou-se nq meu espírito depois ql.\e 
li alguns livros em que se descrevia com cores vivíssimas a 
prosperidade e a grandeza dos Estados-Unjdos da America do 
Norte . 

]J' assim que nesse tempo vogava um livro de La,boulay 
- Par•iz na Ameriaa, que li, assim como li Tocqueville, - De-
11WC1'acia na Amedca, Story - Uornrnentarios á Constituição 
A·nw1•.icana, o Mignet - Vida ele B enjamin F'·ranklin, sendo 
que este impressionou-me tão agradavelmente, que, depois, 
traduzi-o, e publiquei a traducção em uma folha que aqui 
existia, orgão do I>m•tido Liberal - A Reforma. 

Depois, indo eu 'á Bolívia, em missão do Governo, tive 
occasi&o de visitar diversos povos do Pacifieo, e ahi vi com 
meus proprios olhos que muitas daquellas nações só tinham 
Lle republica o nome; que, debaixo do l.'Otulo de governo repu
blicano, exercia-se o mais ferrenho despotismà' sobre o povo, 
de modo que desvaneceu-se-me completamente esse enthu
siasmo pela Repul:)lica, e a tal ponto, que, conversando uma 
vez com um peruano, e fazendo-me elle ver que nós, os mo
narchistas, eramos escravos do rei, eu tive de retorquir- lhe, 
lizendo que : antes ser escravo de um homem edueado 
desde o seu nascimento rp ara governar um povo, do .que es
cravo de um aventureiro que pelo a-caso da revolução fosse 
galgado ao poder . 

Mas, depois, Senhores, que fui aos EsLados Unidos e vi a 
grandeza, a prosp eridade e a pujança daquelle povo, com
prehendi que a fórma de governo era inteiramente indiffe
rente para a felicidade das nações; que tanto póde um povo 
ser feliz sob o regimen republicano, como sob o regimen mo
narchico; que tudo . dependia da moralidade do governo e d'.l. 
fiel execução das leis; de modo que, regressando ao meu paiz, 
náo me preoccupei mais com fórmas de governo; entreguei
me á magiatratlira, e só cuidei de fazer justiça aos meus ju
risdiccioriados, até que, dando-se o movimento revolucionaria 
do dia 15 de novembro, fui um dos primeiros a aplaudil-o, 
porque via que ·os üllimos governos monarchicos levavam o 
paiz a tal declive, que era preciso uma nova força que o con
tivesse em seu esphacelamento. 

Eis porque, tendo sido juiz de uma comarca assaz appe
tecida, pela sua posição geographica e amenidade do clima, 
tanto assim que consta-me que o Sr. Ministro da Justiça a 
chama a sua perola do Norte, eu a deixei para me PÔ/: ao 
servi co do Governo Provisorio. 

Jú se vê 1que, .corm estes sentimentos, nã,o pos·so fazer IDJlr 
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posição ao Governo; tanto mais quando nelle se encontram 
r:ious distinctos alagoanos, o incly lo chefe do .Estado e o djgno 
.vlinistro da Guerra, o Sr . Marechal Floriano .Peixoto. 

Mas, Sr .. Pres idente, s i é verdade tambem qu(l a Jl,epu
tl ica é isso que nós estamos vendo ; si a .Republica quer <;l.i~er: 
o anniquilamento da justiça; si a He]Jub1ica quer dizm· : o 
desapparecimento das garantlas sociaes; si a H.ep ublica quer 
dizer: essa divida enorme que nos ha de assoberbar, pois que 
só a importancia de j uros a e!l1prczas particular(ls a Ltinge ~ 
.uais de 60 mil contos; si a Rep ublica quer dizer: a mordaça 
:1a imprensa, como o aeto de selvageria praticado contra a 
[tibuna, cujos auctol'es não foram até hoje punidos, sendo de 
;~(imirar que ainda se esteja procedendo a diligencias poli
: ~aes para descobril-os, quando no tempo da :Monarcü ia bas
tavam cinco dias, em virtude do decreLo de ,22 de novembro 
rj e 1871, para se concluir 'Ü inquerito nos cl'imes mais a trozes, 
c, não obs tante isso, o::> i::lrs . MinisLr.os ainda se conservam 
l't·esos ás pasta::;; si a Hc.publica, digo, ha de ser o que estamos 
-,endo, então, fallo com o coração nas mão~;>, escusado era 
wr expellido desta Casa o pl!ilosopho que a habitava; seria, 
mesmo, prf;lf erivel que a delXassemos, porque talvez seus an
tigos inquilinos, levados por acendrado patriotismo, quizessem 
ainda habital-a. (1'1·ocam-se mu·itos apo.rtes.) 

Sr. Presidente, os oradores que me precederam nesta 
tribuna trataram da questão j udiciaria em sua generaliclade; 
eu, porém, vou-me occupar de alguns dos seus detalhes . 
. E' bem possivel, i:Jr. P1·esidente, que, no calOl' da dis
cussão, eu tenha que dizer alguma cousa que possa incom
modar, ainda que de leve, a algum dos ::! rs. membros; mas 
peço a SS. EExs., peço aos meus collegas que me relevem si 
alguma palavra inconveniente eu proferir, devido á Jalta de 
pratica parlamentar, que me obr iga muitas vezes a dizer ') 
que não quero, deixando de dizer o que devo. 
. Senhores, é inteiramente desanimado que entro nestEJ 
debate, porque estou certo de que to c!os os esforços que eu e os 
meus illustres collegas empregarmos para dotar o paiz com 
uma organização judiciaria na alLura do seu progresso, serão 
inuteis, porque es tá determinado que a organiza~;ão judiciaria 
que teremos ha de ser a que está no projecto de Cons tituição, 
confeccionado pelo Sr. Miiüstr-o da Justiça. 

UM Sn. . REPn.EsENTAN'rE - O procedimento do Congresso 
mostra o contrario do que V. Ex diz. 

O SR. TAVAREs BASTos - Não mostra tal : tanto assim, 
que um dos nossos col legas já lembrou aqui que tal era a 
certeza que tinha o Sr. Ministro de que o seu projecto de or
ganização judiciaria não seria alterado, que apressou- se em 
crear os tribunaes federaes e nomear os respectivos juizes, 
contra o que tenho por varias vezes protestado. 

1Com effeito, Sr. Presidente, sem que pretenda demo
rar-me neste ponto, não posso deixar ele dizer ao Sr. l\l inis
tro da Justiça, em que pese a S. Ex., que o seu acto foi uma 
illegalidacle; e, fazendo a devida justiça ao nobre Ministro, es
tou convencido de que S. Ex. está arrependido de haver com
metlido uma tal prepotencia . Po is, hilvflrá quem contes te que 
S. Ex., com tal procedimento, vio lou o primeiro artig-o da 
Conotituição, referente ao Poder J udiciario, que, ~lara e ter-



1r1 inanlernente, díspõe que a este C:ongr•esso ~ompete c real' os 
juizes e tribunaes federaes? Ei~, Sr. Presidente, o que pre
screve o citado art. 51t (lê ) : «O Poder Judiciario da União 
te11ú pu1· orgãos um Supremo Tribunal .Federal, con.t s0de na 
Capital di! HepuLlica, e tantos juizes e tribunaes federaes, dis
tribuídos pelo paiz, quantos o Congresso crea1· ». 

Já vê V. Ex., ::lr. Presidente, que o nobre M.inistro da 
Justi-ça, exorbitando de suas attribuições, ullrapassou as raias 
ela legaliclacle, porque deu-se pressa, antes de qualquet· pro·
nun{)iamento elo Congresso, em crear tribunaes c JJümeat· 
para elles os r0specLivos juizes e demais funccionarios. 

_S . . E~x. ainda violou out1·o artigo da Constituição, taxauuo 
os vcucimentqQ.. clesse.s juizes, porquanto o art. 56, § 1°, p t·c
screve que esses vencimentos .s•crão deterll.Dinado.s por lei 
do Congresso. Ora, si S. J!.;x. já organi:t·ou o Poder Judic.iariu 
ela Republica, já creou os tribunaes i'ederacs, já mal'cou o~ 
vencimentos que elevem perceber os respectiv·os juizes e ele-, 
mais Jnnccionarios, :que nos resta fazer, cru anelo tudo já está 
feito ? Homologar esses actos de prepotencia ? Para isso, Se
nhores, :niio precisamos tnmar tempo ao · Co1~g-resso. Urg·e, antes, 
apr8ssarnws a discussão dessa Constütuição, .ele m·odo que lJ,ossa 
o paiz, smn ·mais perda ele tempo, entrar no regimen l'egal, re
frearrclo nós, assim, as demasias elo Governo. 

Eis por .que, Sr. Presidente, não 11ne ,cJ emorarei na di·s
cussão desta parte elo projecto constitucional; mesmo porque. 
depois ele mim, outra.s vozes mais anctorizaclas (Não apo'ia-
rluo ) ltfío du oxauJina·l-a, lli'ío ele .(lj.scutil-a corn os tal'entos qur 
lh es sobram. 

Dis.se, Sr. Presidente, que o illustr aclo Ministro ela JtiS
tiça Linb a vi-olado a Constituição, creanclo tribunaes, nomeand u 
juizes e marcando-lhes vencimentos. Não Joi só. S. Ex. , 
com esse açoclamento, esqueceu-se, quando elaborou o decretu 
de 11 ele outubro, ele que a üonstituição havia cre:31do trihu
naes ferl craes nos estados; c S. Ex., .cleixa:nclo de parte a 
Gonstil:uiçi:í.o, ocr·cou .i u izcs ele secção nos estados, em vez de 
l.l'ibllll:ws. · /.Ir~ moclo {jll'D difl'icni·Luu. 011 i.myms'Si'lJiJ:üou o rc 
l:urso r la,s cir'c i si:ír·~ tJli,CJ LlOI,J es juizes, que, pel'a Constituição, 
deviam se 1· interpostos para :os tribunacs elos mesmos estruclos, 
e destes para o Supre.mo Tribunal Federal. 

üt·n. R. Ex., que làntn nos -cita, nos preambulos de seus 
derretas, as r; ul.lsLilLLir; Õl'~ ,,~r; nn·trm; '].IUI · o~ , r)Squ.eceu-·sc de que 
a Constituir;.ilo ela Snissa, 11:1 ar L. ~l" ria s disposiçõr·s lrarJ si I li 

rias, determinava qur· a. urganiza(;àu r•. <;ompcLencia do' LJ·i 
bunaes só entrariam eJn vigor depois clr; prorriulgaclas as Jei.'i 
i'ederaes; 1~, entretanto, ~~ · . JLx., antes de sei· discutida r. appt·u
vada a C:onsti tuição, anLes d r, serr•rn l'm·n 1 uI a ela ' r~ ]H'rJtntll
gadas as leis :federaes, c t' eou L1·ibunnc.,, IIIJII"ICOil .iuizes e Hlcti'

cou-lhes vencimentos. 
Não ~ul, Senhores, l)IW si na pm·.-;cgne a mag·:istratura. de 

nosso paiz, desde longa data. 
Já no tempo ela :Mronarchia, rn·a c!J:t lllll:t das elasse.s ela 

sociedade que mais soí'Jt·iam as injustic.as elo novcruo (Apuút
dos); a magistratura vivia desprestigiada c na mais francis
cana pobreza, c tiio cl esprestigiacla, que houve um presiclCJlte 
ele conselho ele ministr os que teve a auclacia de dizer no Se
nado que a magistratura estava perdida, sem que, nem elle 



nerri os seus successores tratassem ele dar-lhe o necessarh 
prestigio, collocanclo-a na posição que lh e competia como nm 
poder soberano e independente, como quer i a a Constituição. 
(Apm'tes.) 

E quando pensavamos que, com a ascenção ela Republica, 
os seus direitos seriam respeitados, outras garantias lhe se
riam dadas, é quando presenciamos, consternados, desenvol
ver-se a mais clesbragacla perseguição contra a magistratura. 

E' assim que todos os dias vemos juizes elo Norte dester
rados para o Sul, e, vice-versa, juizes elo Sul desterrados para 
o Norte; e por que co.Jtvenieuc ias? (Apm·te'S diveTsos . ) 

Não tanto como agora Lemos presenciado; a perseguiriãO 
e.rn nome desta ·organização judi·ciaria, que outra causa não. é 
senão verdadeira desorganização, nunca se deu no regimen 
clecalliclo, porque nunca vimos juizes de terceira entranc·ia se
rem removidos para comarcas ele primeira entrancia contra a 
vontade; e nos casos em que a lei isso facultas se, prececl j a 
audiencia do juiz, formava-se-lhe um processo, em que elle 
se defendia, e ele orclinario burlava-se a intenção do Ministro 
que tentava perseguir o magistrado. 
· Hoje isso não se clá; essas garantias clesappareceram, e 

por isso vivem os juizes aterrados; a queixa é geral, o clamor 
é grande. 

Entre as muilas injustiças c0111mettidas p,or S. Ex. o Sr. 
Ministro, não posso clei.xar ele mencionar a remoção do Dr. 
:Francis1;o Justiniano Cesar Jacõbina, juiz de direito ela co
mm't;a ele Penedo, no Estado elas Alagôas, para a ele;::< . B-ento 
dos Pcri~c .'i, 110 elo Maranhão, - mag-istrado que, ~ i algurna 
eulpa tem, é ser pr:Jbo, intelligente, cumpriclor el e seus ele 
veres c ele haver pres tado muitos serviços ao pai~ .. 

Estou capacitado, Sr. Presidente, ele que o Sr. Ministro 
foi illucliclo, fazendo tal remoção. . . · 

o sr;. ZAMA - Nisto tem razão , porque o Se. Campos Sal
les é ele bom coração. 

0 SR. TAVARTilS BASTOS - . .. porque o juiz de direito a 
qnem me refiro não merecia tal perseguição, tanto mais 
quanc\o (~ ellc OIHut·aclo de Jamilia, tendo cinco filhas moças, e 
não tem m eios para tragsportal- as para a nova comarca, 
porque a ajuda ele custo . que lhe deram é insufficiente . 

O SR. 7.ANIA -- l<:n o conheço. 
O ~H. . 'l'.\ I'.I IWti J:l.\S'ros - - Poi·~ IJeut, G a u.u1. juiz; uessa~ 

c ircumstaneias, qu e se remove ele uma comarca como a ele 
Penedo, {t margem elo rio S . . Francísco, de facil accesso , para 
a rle S . 1Hento dos P erises, no centro do ·Maranhão ? 

U:J\f fig. REPRESENTANTI~ - De qu e en l.rnn vta é Pr::neclu '! 

u SH. 'J'AVAH.llS BASJ'OS - Dr:: 2". 
UJ\I ~1\. HEPJU~ Sl'N't'AN't'E: - A outra ,·: clu J" '! 

O SR. T .\VAl{llS BAS'I'ns - Nem t em t;nlranc ia , St'l' ~ . <t (jii L: 

mal'val' o Si' . Ministro. 
Tetll-::>1' da·do, abé, Ji'IIIlL'ar.;Õ t!S de .iuizr~ para mnpregos de 

confianria, afim só meule rio serem Liraelo.s rlas comareas rnt 
que se aeham; vor exeLuplo , o juiz ele direito ele llap emiriu1: 
este pobre juiz foi removido clalli para ch eJc ele poli cia do 
Pará, sem ter pedido. 

15 



No tempo da Ivíonarchia um juiz de direito não podia sel' 
removido de SLla coma.rca para o Jogar de chefe 'de policia, em 
vütucle do decreto de 22 de novembro de 1871; en tretanto, 
agora, nos novos moi eles, o póde ~;er. 

O Sn. ZAMA - tambem tr~m sido removidos por con"e
niencia politica . 

O Sn . 'l'AVABES BASTos·- Sr. Pcesidente, d izia eu, e dizia 
uma verdade, quo no tempo da Monarchia não se v ia isso . 
O juiz >de direito do '1" entrancia Linha, então, certeza de que. 
só poderia sec removido para comarca de 2" entrancia depois 
de quatr o armos, ou, para comarca de 3", depois de sele. O 
j u·iz de direito de 2" ontrancia tinha ecrLoza de que só padecia. 
ser removido para comarca de 3", depois de decorri,dos quatro 
annos de exercício. 

O juiz de direito de 3" en lcancia tinha certeza de que 
só sahir ia dahi para um Lribunal sruperior . O desembargador, 
tinha tambern certeza de que, decorrido certo numero de atmos, 
viria para o Supremo Tribunal de Justiça, Jogar que todos os 
magistra,dos ambicionavam. Hoje todas essas esperan({as 
desappareceram, os juizes vêem suas aspirações cil'cumscriptas 
ao f) Jogares dos estados onde exercem sua judicatura . E, no 
entretanto, o Governo Provisorio, .logo depois da H.evolução, 
declarou que respeitaria os direitos adquiridos I 

O Sn. ZAMA:.____A magistratu ra tem apanhado em r2gra. 

0 t:lR. TAVARES BAS'l'OS- A perseguição, a má vontade 
contra a magistratura Lem cllegaelo a lal pollLo, que os :::irs . 
. Ministros têm augme nLadu os verwimenLo~ de todos os em
pregados publicos, de modo que não üa hoje um porteiro ele 
secretaria que não tenha tanto como um juiz de direito, 
3: üOO$; entretanto, quando os juizes, por intermedio creio 
que do 'l'.ribunal da Relação ele t:l. Paulo, representaram ao 
Sr. Ministro da Justiça, sobre a <.JOiwenieneia de cuidar-se da 
sorte da magistr atura, de augmenLar seus vencimentos, S. l<:x. 
respondeu : «Não posso, porque a Constituição não esLá 
cliscuLida, o l'odCl' Jucl'ici<:uiu não está organizado, não sabemos 
qual ú a esplwl'a. da competencia de cada um elos estados sobre 
sua Ol',g·anização jucliciaria, e, por isso, nã.o p odemos augmentar, 
os vencimentos dos magistrados.» 

Mas S. Ex. não se lembrou du que a Const.itu içãu não 
eslava approvada, quando· lrulou ela cruação dos tl'ib'-waes, da 
Homeação dos j uil:es pal'a ell es, c elos seus vencimentos . 

O Sn. Josli: AVJ<;LINO - Mas ninguem recebeu ainda, esLá 
Lu do á espera: o cobre csLá guardado. (R'iso ;) 

UM REPRESEN'l'ANTE -.., Si devia estar guarda,do, para que 
Lan ta pressa ? 

O SR. TAVARES BAs'ros - Senhores, que typo ele orgam
:óar;üo judiciaria ·í'oi S. Ex. buscar par a o nosso paiz ? 

Os illustres oradores que me precederam já mostraram 
quo esse typo não nos vem nem dos Es:Lados Unidos, nem 
ela Co!ombia, n em do \Prata, nom da Su issa, nem da França: 
de parte alguma. 

E' um typo sui generis . 
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Não foi dos Estados Unidos, Sr. Presidente, porque a 
Constituição lá foi logica: deu aos estados o direi to de consti
tu irem sua mag istratu r a como bem entendessem, 

'l'anto ass im, que estados ha, como Pensylvania, Georgia, 
Florida, New-York, em que a magistratura é electiva. 

E, entretanto, a nossa Constituição, no art. 62, § 3•, tra
tando dos estados, diz: «Não será electiva a magistratura». 

Pois, senhores, que logica é esta? Si o Governo não quer 
a unidade da magistratura, po.r ser attentatoria da sobera nia 
dos estados, si quer r espe itar a autonomia delles eonsen linrl n 
que cada um se reja como entender, e tenha a sua organização 
judieiaria, qual a razão por que se vai pôr um obice a esse;;: 
estaodos, determinando que a magis tratura nelles não Sle.J a 
electiva ? 

O SH. CAMPOS SALLES - V. Ex . póde apresentar uma 
emenda suppressiva. 

O SR. TAVARES BASTos - Para que? Estou, até, arrepen
dido •de apresentar o meu projecto substitutivo. 

Si a ind a fallo, é fazendo um grande esforço s:obre m im. 
E si aspirasse a ser parlamentar, teria um grande favor a 
dever a V . Ex ., e era ter-me proporcionado occasião de t>ubir 
a esta Lribuna, para estigmatizar os seus erros. 

Nunca fui parlamentar, era um simples magistrado. que 
vivia no r ecesso de seu gab inete estudando Direito, dirimindo 
questões, e escrevendo sobre jurisprudencia; e estava bem 

longe ele p ensar que um dia sulb iria a esta tribuna para fallar 
perante representantes •da Nação, em um CongresRo onde 
exis te tudo o que ha de mais dist incto nas Iettras, soc iencias e 
artes do pa iz. 

O SR . ZAMA - Mas falla com muita proficiencia. 

O SR. TAVAHES BASTOS- E foi V . Ex., Sr. Ministro, 
que me deu a coragem para v ir pugnar por esta causa, qucJ 
parece justa. Mas venho como viria um amigo ao leito do 
mol'ibur].do trazer um conforto, pois considero a justiça do 
meu pa iz nos paroxismos ela morte. 
· \'enlw apresentar, tão sóm ente, um protesto contra tudo 
o que se tem f eito sobre organização judiciaria . 

UM Sn. HEPHESEN'l'AN'm - Po is, então, complete o seu 
protesto. 

O SR. 'l'AVARES BASTos - Senhores, tenho ouvido fallar 
aqui em unidade e dualidade ela magistratura; que não póde 
haver unidade de magistra tura em est ados f ederaes : que a 
soberania reside na União; que reside nos estados, segundo 
alguns; e outros, como o nobre representante pela Bahia, dizem 
que e lia existe no povo . E u digo, Senhores, que a soberania 
não existe nem nos estados, nem na União, nem no povo: 
existo na for ça e tão só mente na força . (Muito bem) . Só o 
Governo é soberano . (Não apoiaclos) . E si o Governo não é 
sobot' ano, s i a soberania não reside na força, pergunto: Quem 
foi que fez a nevol u ção ? quem deerocou as instituições do 
li OSSo p:liz ? Foi o povo ? Não. Foram o Exenito e a Ma
rinha. 
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VozEs - A- opinião nacional, a opinião publica. 

O SR. TAVARES BASTOS - O povo estava em suas casas a 
cuidar de seus affazeres. 

O SR. LoPES TRovÃo -A Monarchia estava tão desmorali
zada, que os seus par Lidar ias não a vi eram defender. 

O SR. TAVARES BAS'l'OS - O povo não estava machinando 
contra o Governo. Quem fez a Revolução, quem dep.oz a Mo
narchia, foi o Exercito, congraçado com a Mar inha . 

UM REPHESENTANTE - Foram o Exercito e a Marinha, em 
nome ela Na<_:.ão, condensando as aspirações republicanas. 

(Muitos apcwtes 'inl e1'1'0?n2Jem por algwm. tempo o orado?'.) 

O SR. PRESIDENITE - Attenção! Quem tem a palavra é o 
Sr. Tavares Bastos. 

O SR. TAVARES BAS'ros - Eis, Sr. Presidente, por qu8 
não dou ill11Portan cia ús expressões - soberania dos estados 
e soberania da União , que, par a mim, não passam de mera 
ficção . 

Desde que existirem duas magistraturas, uma ao lado da 
outra, uma rica, outra pobre, uma trazendo c.iumes á outra, 
o resultado será a confusão na applicação do Direito. 

E por que esse supersticioso respeito pela solberania dos 
estados, quando temos müdacle d e legislação. unidade de di
plomacia, unidade ele J:<::xercito e .Marin.ha e, até, unidade b<.m
caria? 

Pois os estados não fi cal'iam autonot.nos se tivessem eomo 
justiça local a dos juizes 'el e paz para as pequenas demandas 
e o jury para o julgamento elos crimes, ficando tudo o mais na 
esphera da compeLencia dos actuaes juizes de direito e t ribu
naes de relação, com o accrescimo das attribuições que a Con
stituição conferiu aos juize8 federaes? 

Que tantas e tão importantes attribuições . são as elos 
juizes federaes, que não possam ser accumuladas ·pelos juizes 
de direito ? Que litígios ~ão esses entre um Estado e cidadão:; 
de outros , ou entre estados extrangeiros e ci·daclã.os brazileiros, 
que ha mais de 50 annos nunca se deram no paiz, capazes ele 
entreter a actividade ele um juiz fed eral, e que justifique 
sua el'e·açã.o BS'Pecia.l o a enonne despesa que com essa rna-· 
gistratura se fará? 

Senhores, a inda mesmo que se dê de barato que, pelo 
facto de cada Estado ser sotberano e, por isto, dever ter sua or
ganização .ind iciaria, que, pel'o facto do Estado ser autonomo, 
não póde haver dualidade de magistratura, pergunto : Qual a. 
rasão por que o nobre Ministro da Justiça foi sobrecarregar os 
estarlos creanrlo co-marcas, .quando não lheB dá meios .para 
manterem os ,iuizes ? 

Do dia 15 de novembro a 15 de março, isto G, ern quatro 
mezes. foram nomeados 101 ,iuizes de direito. Sei disto, não pelo 
relataria elo Ministro da Justiça. qu e até ho.i e não appareceu, 
quando no tempo da Morarc.h1a, logo ao abrir-se a sessão le
p·i~hti''8 min .istro~ mandavam SPll S r elat.ari-os ':ÍS camaras. afim 
de hahiliff!La.s i1as discus~ões das materias que fossem sujeitas 
ao seu conheciemnto . 
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Sei que foram nomeados 101 juizesr de direito, pela lisla 
ele antiguidade elos juizes que costuma, annualmente, apresen
tar o Suprcrno Tribunal de Justiça. 

Ainda mai s, •de 15 de março á presente data, isto é, em 
nove mezes, têm sido nomeados meitos outros juizes par't 
diversas comar:cas, ele cujas nomeações temos conhecimento 
pelos jornaes. Assim, sem medo ele errar, póde-se dizer que 
o num ero ele jnizes de direito, el e 560, que era, elevou-se a. 
mil e tantos. 

:Pcrgunlo ao no1H·n Mi:.1i siro: Como os estados podrm 
pa gar a nsl.cs mag·is tracloS', quando o nobre Ministro não lhe:; 
clú os meios necessarios nar·a satisfaccão .destas despesas e de 
nu tras. eomo as das seeretarias de policia. oue passarão para 
os P' PS•mns cst>~clo s, .iá tão sobrer,arregados ? 

·Sr. Prnsic1ente. un1 dos estados one mai s el emrmtos . de 
nr~s" f' Pi. rl~rln tpm r" o de Alagôas. neq11eno. pobre. mas com 
nrn fntnPf' ~1''i l ,h8niP 011P lhe assegura a uh errJndP do seu 
t.erritorin. 8 VR"ir rls dr rle sna cnlfnra. e o ·dPsP.nvnlvimenl.'1 
rlr sn::~s in.rlnshi~ o T<'.nt,·rtRnfo " riP.snes::~ rlr,<sfi Estarln P~fá 
orcada em 784 :808l!l768. e a rPcr.ila Pm 785 :0R'l<l17fl2 rir sn· t~ 
un e rnh·P ~. receita e a despesa h a apenas a differença de um 
conto e tanto. 

0 SR. AMPHILOPHIO ·- De saldo ? 

O Sr.. TAVARES BASTOS - Sim, de saldo. 

O SR. AJVTPHTLOPHIO - Mas- a Bahia tem um deficit de 
mil e tantos contos . 

O SR. TAVARES BASTos - Esse resultado. que anresent.a 
o orçamento. foi tão sómenl e devido aos esforços do nosso 
r. nllf' ~':l n ·sr . Coronel P e.dro PAul in o. que. como i!.'overn:1dor do 
Estado, levado pelo seu patriotismo e pelo entranhado amor 
ou8 tom áonella terr:t . onpoz- se. com vigor digne elos maiores 
doR·ios. a clPsnroas ct esnecessaria s. a muit::ts creações de co
marcas . ou e se lhe pediam. fez cór l es em algumas verbas. etc. 

Alag·ôas t em 17 comarcas. Dando-se ct e barato que os 
.iuizes de clil'eito eontinuem a receber os orclenar:los acLuaes ele 
3 :600$. e os nromoiores os elo 1 :I100$ annualmente, temos 
oue o Estad o clesnenclerú com a magislraiura nas 17 comarcas 
85 :000$. Além disso. temos o Tribunal ela Relaci'ío. que. pela 
Constítuiçf.:[o el e Alagôas. comnõe- se ele set.e membros, impor
tanto na clesnesa annual de 42 : 000 ~ . rrue, addicíonaclos aos re~ 
t'm:idos 85 :000$. p erfazem 12'/ :000$000. 

Ora, acroclitam os senhores l'onresenlanLes ela Nação que 
se.ia poss ív el a Alagôas gastar 127:000$ por anno só com a 
magistratura? 

UJYi SR. HEPRESEN'l'AN'l'E - Mas, não tem novas rendas ? 

O SR. TAVARES BASTOS - Essas novas rendas sã.o dos im
nosLos el e expor/ ação. el e induslrias e profissões e territorial ; 
mas aqui .iá foi brilhantom enlo provado por varios repre
sonLanlos da Nacão quo os es tados pobrrs nilo pórl em manter-se 
com rssas remlas, tanto ·mais qn::mf·o as suas ,despesas são 
acer esciclas deslo modo. 

O SH. EsPmrno SANTo - I-Ta osta·clos cu,in t.ot.8lidr~de da 
rencla nií.o ch nga para pag;ar a magistratl1rn . 
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0 SR. TAVARES BASTOS ~ Perfeitamente. Por exemplo, O 
Eslado da Paral!yba tem 30 comarcas; precisa, pois, de réis 
180: 0•00$ para mantel-as, além da despesa com o Tribunal da 
Relação, ele que não poderá prescindir. O Espírito SanLo tem 
17 cu marcas, e assim por cleanLe . 

UM SR. REPMSENTAN'rm - Só a renda da ·exportação dá 
ao Espírito Santo grandes recursos. 

O SR. TAVARES BAsTos - Entretanto, Sr. Presidente, 
quando se Lralou aqui ela discriminação das rendas, vi o nobre 
Ministro da Fazenda dizer a nós, os estados pobres: «Tenham 
rar-irncia. resig·.nem-se á sua só.rte, a bem da União». Mas. 
ao passo que vi S. Ex. expimir-se desta maneira, não vi S. Ex. 
dizer qual era a economia que pretendia fazer a bem dos 
estados pobres. . 

Pelo conlrario, ouvi o Sr. Ministro da Fazenda dizer que 
a divida do paiz sobe a 200.000:000$; ouvi o Sr. Ministro da 
Fazenda dizer que só neste anno de clictadura o Governo tinha 
~<nsf. o 25.000:000$ · mas, em que gastou o Governo esses 
25.000:000$? ·pergunto eu. Porventura estarão incluídas nes
ses 25.000:000$ as ajudas ele custo desses juizes de direito 
nomeados para diversas comarcas? PorvenLttra estarão in
cluídos nesses 25.000:000$ esses 600:000$, que dizem haver 
custado este salão, verdadeiro forno de cremação? 

Ora, a obrigação do Sr. Ministro era dizer, não que se 
gastou tanto, mas no que se gastou. Não é que duvidemos da 
p'l.lavra honraria elo nobre Min istto (ApaTtes); mas, desde 
que tinha gasto tão excessiva somma, em uma quadra toda de 
paz, em que não houve movimento de forças, nem rebelliõe<J 
a clebellar, era do seu dever dizer em que se despendeu esse 
dinheiro, nos habliitando, ass im, a julgar do modo por que 
dispoz das rendas publicas. 

UM i3rr. HEPRESEN'PAN'l'E ~ Disso h a-do tratar-se na sessão 
ordinaria. (H a outTos apartes.) 

O SR. TAVARES BAwros - Eu tenho o defeito de não es
tudar discursos; por isso vou dizendo o que me occorre, sem 
p"ror. c.upariir~ rio oulra ordem Q1ll') Pão se.iGm dizer com fran
queza a verdade ao paiz e, sobretudo, ao Estado que tenho a 
honra de representar. 

Sr. Presidente, dizia que, ao passo que via o Sr. Ministro 
rh, Fnzemlll nron ~r lhn.r AOS r.~larlos quo tivessem resignação, 
não via, entretanto, S. Ex. mostrar-se disposto a fazer eco
nomias : antes, pelo contr•ario. veio a mais rlocidida tenclencia 
.para o ani!'monto superfluo do despesa.,. 

A inda ha poucos dias os jornaes noticiaram a creação de 
um Tribunal ele Contas. 

Certo. quando li essa noticia fiquei satisfeito, achei que 
essa creação era conveniente; mas, depois de ler o decreto, vi 
que esse tribunal não seria mais do que um ninho de afi
lhaclo~. e. nor iRso, mai s uma fonte rle despesa . 

Comprehendo um Tribunal ele Contas que tenha aucto 
rirlo.clc rlo nc.~·n r rog·istro a uma cl osncs•::t decretada pelo Go
vrrno. nRrA. 0110 os~ a clesnm;,::t não se.ia paga pelo Thesouro : 
mas um tribunal cujas decisões não tenham força obrigatoria, 
ele modo que o Ministro possa fazer dcs·pesas independente
mente elo reg is tro desse trih nnal .. por[mnlo. nar:1 que servo? 
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Para que serve esse tribunal, que é composto de membros 
nonwarloõ; pelo Nlini ,; !r(] .ria Fazrnci~, ? E', Senhores, o fiscal 
nomeando os seus fiscaes, sem ser por el:les fiscalizado I 

De qu e snt·vo, poi s, r rpi Lo, nm Tribunal ele Contas nestas 
condições, que acredito não serem as mesmas pelas quaes se 
regem o da França, o cllt Belgica, o rlo Portu~gal, o do Japão? 

Entre~anto, daqui a alguns dias ha de vir um regula
mento enorme, com a respectiva tabella, marcando para o pre
sidente do tribunal 30 :000$; 20:000$ para cada um dos re
spectivos ministros, etc., etc., cortando-se assim, ao largo, 
corno quem corta em fazenda alheia. 

Quem procede deste módo póde, porventura, querer fazer 
economias a bem dos estados pobres? Póde, porventura, vir 
dizer a esses estados: Consolai-vos, resignai-vos? 

Senhores, eu não posso continuar por muito tempo, por
que sinto-me fatiga.do e estou cansando a paciencia elos meus 
i !lustres collegas. (Não apoiados.) Mas, · antes de te•rminar, 
nree iso clizrr-vos que. si p:J)lsar a :arganizaçã0' judiciaria 
tal qual está no projecto do Governo, a justiça fica aniquillada. 
Os ,iuiwr; nas com2rcas ficam sujeitos i caudilha;gem .política 
c reduzidos á miseria. Qualquer chefe político que não quizer 
o seu juiz, combina-se com outro de comarca visinha e diz: 
Estou mal satisfeito com o meu juiz, você tambem .está mal 
satisfeito com o seu; vamos, pois, desembaraçar-nos delles: 
arregimente sua gente, que eu arregimentarei a minha, e na 
prox1ma abertura da Assembléa tratemos de supp:rir a co
marca. Assim, ~r. Presidente, o juiz t'icará sem ella, ficará 
reduzido a meio soldo, e isso por algum tempo, até que o Go
verno ·rom.ova-o pa·ra comarca que não lhe converuha, pois, 
não sr:m clo esta acceita, nem o meio soldo elle perceberá. 

Além disso, Sr. Presidente, V. Ex. sabe que os estados 
mal paliem pngar· nos seús empregados. Os professores publi
cas vivem com os seus ordenados sete e oito mezes sem rece
ber. Os magistrados hão de viver nas mesmas circurnstancias 
o sel'ào muitas vozes obrig'aelos a recorr1er. ao vendeiro vi
r.inho para lhe acl eantar .o ordenado; e ai elo magistrado que 
crear para si tão triste dep endencia! 

Eis a contingencia a que ficará sujeilo um pobre juiz. 
Eis aqui a que ficará reduzida a magistratura neste paiz . 

Sc,nhores, eu já tive occasião de dizer, e ainda hoje re
pito que não estou fallando pr·o domo mea. E' verdade que fui 
magistrado durante 17 annos. Mas, hoje, em virtude desta or
ganizaçfto jucliciaria, me verei obrigado a abandonar a car
reira. Estou disposto a procurar outra profissão, que me a'l
segure meios de subsistencia para mim e minha família. 
Não quero sujeitar-me á triste contingencia em que ficarão 
os juizes, c até -mesmo os juizes federaes; porque estou con
vencido de que a organização judiciaria que quer nos impingir 
o ::ir. Ministro não se manterá por muito tempo. 

H a ele durar o tempo que durou a rosa de Malherbe. Essa 
parte da Constituição ha de ser reformada muito breve, por
que não é possível que a magistratura fique assim aniquil
lada. 

Senhores, foi em virtude destas considerações que eu 
apresentei um projecto substitutivo ao projecto elo Governo. 
Neste projecto tratei de conciliar a autonomia dos estados 
com os interesses da justiça e da administração publica. 
Pelo projecto do Governo temos o Supremo Tribunal Federal 
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c juizes federaes nos estados, e nada mais diz quanto ao resto 
da magistratura. Pelo meu projecto eu crio um Supremo Tri
bunal Federal com 24 membros, vinte e um tirados dos 21 es
tados, inclusive a Capital Federal, e tres nomeados pelo Pre
sidente da Republica, com approvação elo Senado . 

Eu crio juizes de direito em cada comarca, nomeados, 
porém, pelos governos elos respectivos estados, pela fórma que 
determinar a leg·islação de cada um. 

0 SR. AMPHILOPHIO - De accôrdo. 

O •SR. TAVARES BAs'ros-ISi quizcr r:m um juiz de direito por 
concurso, seja por concurso; si quizerem que. seja por aprR
sentação elo Tribunal, seja por aprese11 tação do ' l'riiJunal; si 
quizerem que se,ia el e livre nomeaç:.ão do governo local, que 
o seja. 

Eu crio um Tribunal da Relaçã.o com dese;mbargadores ti
rados dos juizes ele direito, por antiguidade absoluta ... 

O SR. AMPHJLOPHIO ~ Ahi é que diverg·imos. 

O SR. TAVARES BAS'l'OS - ... c os membros flo Supremo 
Tribunal Federal i.irados el e cada RAlaçã.o, htmhAm por anfi 
,~.;uiclade absoluta. 

Bem se i que •a an l.ig' lli rlnrlr flhsnFul .a nff rrrtw. rom effflitn, 
algumas rlr,svantagrms. 

O Sa. AlV.tPHILOPHIO - Mas isLo r,o l1ibe- su na Jr, i orclinarifl. 

O SR. TAV!IRES BAs'l;os - l<~m todo n casn, a a nti guidaclrl 
ahsolnl.a, pelo menos, é uma nresnmpção f!n sahcr, ,-, uma 
presumpção rln pratica da na1' l.n fln mng·i s lrn.rlo . Os magis
l.rarlns fiea•m. :tss im . .giara1•fi·dns . 

E. dep oi s. qual n sy;;f.ema qnr. niio l.raz inco iJveni-enf!e? 
Imagina-se o •mrlhor l'oss isel para. se errarem magistrados, 
e eu pergunto: Esl.e syst.cma esf.:'i. isrnJo ri r. in conyrnirnfrs? 

O Sn . . 1\MPJTTLOPHTfl - Pnr forç,a. 

O Sn . . TAVARES BASTOS - Qu~nJas vrzr.s não sn lrrú o 
nobre Ministro rlr~ .Tus l,içn. aur p8ll c1idn rlr mnifhs c mnilfl s 
nomear;ões qnr, Lrom feito ? (Apoiados.) 

Portanto, cnLre a inconvr.n i onc ia rla nonwaç:ão I' r. i la p elo 
Governo. nu por antiguiclaclr. n.bsolula. nrl1o rp1r r. prrfrriyrl 
a nom ear.1ío por ant.ign 'irl arlr. ahsolnlfl. 

0 ~n. ;\MPHlLOPHJO - 1<:' Cp10. roarel:l lll:l. i .~ O :1rhilrin. 

O Sn .. 'T'AVAH.I~R BAS'ros - Ainr'f:l. no mrn nrnjrel.n i nelni 
algumaR dis·posiçõrs bnnefieaR. crur. vão g·aranLir os magic
l.raclos. assim . nor exemplo. a vitalicieflarlr. r. a ina.movibili
da·de rlr anr. 111í.n cogiLon . fi GJnsf.iluição . 

Pois. ·Sml:horr R. 11m jniz qne nã.o co·nta üom a i·namovibi
lirlarl r. póde exercer com cerLa inclenend enc ia o cargo? Nunca. 

Eis .por 'CJUP ·rlizia Mingudti. tra.fanclo da inamovibiliclarln 
rlo .iuiz: Sem inamovihilirlarlr não nórle havrr .iuiz inrlrnrn
rlnntr,, r sem inclep encl rmcia 11i'í.o pórlr. haver .iustioa. (A]Jnirr.
dos r> rrlrtm1s rr.prr.rtes . ) 

Pnon aos mellS clistinef.os r,nllegas C[IW lciam c mrclitrm 
:o·olwr· n mrn nro.iecto . confro-ntmll-ll'n com o dn Consl.iiTiir:iln 
r, r.om n rmr: foi apresentado pclo rlist.ind.n renrrsenbnlr: pela 
P.Rllin. () Sr . nr. !\mpllilopllin (' rrncnrr.m dntnr n ]lfliz com 
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uma organização .i ndiciaria ,que corresponda á sua grandeza 
e ,prosperidade (Apo iados) ,11a cerLnza .de 'CJ.U e, ·si IJass·ar essa 
onwnizaç:ão .i ndiciaria que se acha delineada na nossa Cons
tituição. a justiça desapparecerá completamente de nossa 
terra. E ele tudo podemos prescindir, menos de religião e ele: 
,iustiça, porque sem uma e outra não pócle haver paz, ordem e 
liberdade (Apoiados . ) 

O Sn. AMPH TLOPHTO - Nem segurança elos dir eitos, é 
verdade. 

O Sn. TAVAHES BAS'ros-'- Por isso peço aos m eu s collegas 
quo deixem el e lado qualquer consideração que lhes mereça o 
nobre Mini stro da Justiç,a. e muita nos merece, não ha duvida, 
mas que lcm eo1nrn el ticlo muitos erros, tantos e tão graves, 
S1' . Presi dente, que, quando prnso nell es. lembro-me de uma 
phrase proferida por Benjamin Franklin no CongTesso de 
Philadelphia. Dizia o historiador ele Franklin que, quando 
esse grande· patriota subi a os degraus da tribuna para depo
sitar na llrna seu vo to sobre a Constituição, ell e, olhando para 
um painel aue rcp,resentava o Sol ·que na:s,cia, dissera a um 
amigo que alli se achava: - - "Quantas vezes no meio das nossas ' 
rli scussões longas n fastidiosas trnho perguntado a mim mesmo 
qi :11queJ.lP. painel representa o Sol ao nascer ou no poentr·! 
Ho:i e ve.fc), 'Cl'istincta.mentr,, .que 1\ o Sül' que se levanta." 

B Franklin Linba ra7.ão, porqur, a PaLJ.·ia Americana, pela 
qual t.inba tanto se sacrificado. por cuja inclepenclencia e li 
herclaclr, tmrt.o havi.a Lrabalharl o. dentro de pouco tempo tor
non-sr. gTnnrlr. lll'ilSJ!f;J '::l. fr,liz , e rli !Ula da. aclmi.ração de 1!,odos 
os povos . 

Pois hem, não ve.,jo aqui nenlmm painel representando a 
::UUl'Ora ou o ocaso. mas ve.io .alli um bnsLo. e•mblema da nas
cente R.epublica ; e, quando considero nos · ,erros e demasias 
do Governo, pergunto a mim mesmo si aquello busto nã.o se 
acha com os olhos velados para não ver esses erros, que tanto 
devem ter contrariado ao incly l.o ehefe elo Governo Provi sorio, 
crue, como Ben.iam in Franklin. sacrificanclo- sr, pela Patria, 
qU Bl'Üt vel-a granclP., JWO spr.ra n :l'eli.z. onde a justiça fosse o 
baluarte da liberllacl e, e nã.o o asylo da rnendiciclaclr~ on o rc
Jugio da ignorancifl. :ll1anigTI adn . (Mu:itn /) ('1Jl . Mu.iln bern' n 
nmrlO'r ( f elic'itaclo. ) 

F.' Sll bmetti.cla. á vot a.r;i:ío r. ;q1prov:~da :t mn~. i\.o STI!'esrn lada 
pe lo Sr. Dem1~1r·in Hihriro. 

O 811 . PRl•:::;l l l i~N · r ·r;: ·- 'rpm a p:li::liTfl ,-, :-;1·. Camr,n ~ :-;n ll f's , 
Mini s l.r n elA .ln sl.iç:a . 

O Sr. Campos SaBes (llfinisl·t·o ela Justiça) (Movirnenlo 
(JC1'a l de attenção; pro(tmclo silenc·io ) - Sr. Presidente. 
quando inscrevi -me para este debate, fiz desde logo o propo
sito el e, ao subir á esta tribuna, abordar immecliatamente a 
qur,sLão, sem mP. occupar, sequer incicl enLcment.e. de assumptos 
ext.ranhos ú materia em discussão , e, principalmente, claquelles 
que por sua natureza se acham fóra ela competencia desta 
Assombléa . A ma teria que sr. rliscul.e é tão impor
l.anl.c na sua vas la complexiclaclo, que só por si basta 
para occupar tocla a attenção e todo o esforço claquelles q11n 
rl esn.,jarrm 8luricl ar o .presr.nl c debate. Mas sou, infel'izmente, 
ohrigflclo n. ;1.fa.~lnr-mc . ainda quo ligc iramenLc, clns l.o pro-
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posito . . O discurso que acaba ele ser pronunciado obriga-me 
a fazer preliminarmente algumas considerações. 

O nobr e representante de Alagôas, nas expansões que 
acabamos de ouvir, n ão poude occultar os desgostos e apre
hensões que lhe causa a actual situação, nem a amarga sau
dade que experimenta pelo regimen clecahido. Aprouve 
tambem ao sentimentalismo pessimista elo nobre represen
tanLe levantar censuras, clirectaJmente endereçadas, ao Minis
teria a meu cargo. 

Senhores., n,inguem mais do que eu applaude e respeita 
as convicções sinceras e a firmeza elas crenças políticas: cu. 
portanto, não teria senão palavras de louvor e homenagem 
á coragem cl:tqnclles que, embor;:t, vencidos, se erguessem desde 
logo, com a austeridade de uma nobre altivez, para affirmar 
em face do paiz, com a tenacidade da resistencia, os seus prin
ci11ios políticos. Mas não posso deixar de extranhar que 
quando o velho reg;imen cahia. no meio do silencio universal, 
quando esse silencio era apenas perturbado pelo rumor dos 
applausos e pela agitação ela consciência nacional em franca 
adhesão á nova situacão e ao novo regimen, comecem, no 
r.mtanto. Rg·ora. as resalvas tardias (Apoiados: muito bem) , 
às expansões cl('rnor::~rl a s elo nm sentimentalismo resuscitaclo á 
nltimn, hora .... !Apohrdos. ) 

UMA voz - Já frias. 

O 811. CAMPOS SALLBR - ... no instante em aue não é mais 
possível. . . -

U:MA vóz ~ Um anno depois. 

O SR. C1\MPOS SALLES - . . . prestar braço forte e efficaz 
rlcfez:c no reg- imrm r,onclnmnaclo. (Apoiados .: mtdto bem.) 

Senhores, tive oceasião de testemunhar pessoalmente, na 
posição em que me achei, o modo por que apparecerarn as ma
n ifr stacõrs elo sentim ento político nacional. 

Devo declarar, antes de tudo. que tenho especial aversão 
a t.odas as questões qtte possam, mesmo de le,re, tomar um 
oaracter pessoal; evito qt1anto posso o imliviclualismo. Mas , 
em presen()a ela ex tranha conclneta elo Iíobre representante, 
parece que se me eleve tolerar dizer que nã.o é muito para lou
var-se o procedimento daquelles que, tendo aclllericlo Jranca
mento ao regimen republicano, tendo-o Jeito verbalmente e 
por escripto, com toda a clareza, sem reservas e com todas as 
apparencias ele uma profunda e lAal sincoriclado, a tal ponto 
que forem .iulgados .dignos de receber commissões de con
fiança deste Governo (jtlnito bem), toclav.ia. prw drrmms
tancias clesconheeiclas, venham, na hora do um in.iustificavel 
desgosro, quando o malogl'o clrrc; aspiraçõos nossa tornar 
suspeito o patriotismo, levantar protestos cnnr,m esta situaçii.o 
e lembrar com saudade duvidosa o rogimon decahirlo. 
(Apoiados; muito bem,· muito bem!) 

UMA voz - Dai- lhes por ahi. 

OuTRA voz - Na occasião rle manifestarem o seu pen
samento, abandonaram o velho monarcha. Elle viu-se só
sinho: seus cortezi'íOs fugiram ele llo como quem foge ela peste. 

. O SR. CAMPOS ~AT~LES - Senhores, n:i.o trar. o ennho ela 
sinceridade, permitta o nohre representante que o diga, a 
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servir para denu'n ciar, indiscretamente, a manifestação de um 
despeito mal contido. 

O Sa. ZAMA - Por isso comecei logo cedo. (Riso . ) 
t:n.~ , 

O S11. CAMPos SALLES - Todos conhecem e o paiz inteiro 
tem testemunhado a conclucta do Governo Provisor io com re
lação ao funcciona lismo publico em geral . Ninguem duvida 
~ l e que com o anterior regimen tivessem perecido os interesses 
de certa ordem (Apo iados .) 

A Nação inteira comprellondeu que, com a destruição do 
throno, com a transl'ormallo toLal elas ínstituições, tinham des
apparecido Lambem, e indispensavelmente, muilos dos dir eitos 
adquirid o~ (Apoiados c não apoictdos) : entretanto, a pmpria 
Nação tostemunbou o procedimento correcto, essencialmente 
conciliador e moderado, que o Governo Provisorio tem ado
pbclo em relação aos funccionarios publicas . (llittito bern.) Po
de-se dizer que não houve um só interesse sacrificado, nem 
um direito preterido. 

O SR. SERZEDELLO - Chegou a ser exaggeradamente mo
derado. 

UM SR. REPRESENTANTE - Esquecendo, até, serviços dos 
velhos r epublicanos, para não haver descontentamento. 

O SR. CAMPOS SALLES - De facto, muitas vezes o Ministro 
ela .Tu ;;t iça !'oi censurado, o, aLL1. com cr.rta asperez•a. por seúq 
proprios amigos, porque a todas as solicitações e esforoos de 
prcl.cnçõrs q11e ni'io lhP pnr~ci::tm opportunas1 respondia quo 
para a magistratura não se havia ínLerrompiao o regimen da 
legalidade; que, ao contrario, era indi spensavel preservai-a de 
todas as violcncias, para que não sofi'resse a mais leve so lução 
de continuiclacle a .iustiça, que é o supremo fundamento ela 
ordem social. (Apoiados; muito bem). Fiz-me sentinella elos 
direiLos dessa lwnrada classe, outr'ora t ão desprotegida. 

K no rmlanto. SPnhorrs, declaro lealmente. como membt'o 
desse governo, que assumiu a responsabilidade do fact.o de 
15 ele novembro, que. entendo que o direi to ele uma revolução 
Lr iu mp h ante nfio soi'fre os 1 imites da legalidade. (Apoictclos e 
não rt]Jo·iar/as. ) TTma l'f'\·nln çf'to lraz: intnilos, obedece a uma 
corrente de icléas, tem principias a realizar e doutrina a appli
nat·. (AJJoúrrlos. )_\ novolut:ií o scl'ia COYflrclr) c se annulla
ria si estacasse em frenle de alguns clessrs supposfos cl ir'oil os 
adquiridos, clcixanclo, por isso. ele ir clireilo aos seus flns. 

""':'l}J1"11; 

O Sn. Enrco CoELHo - Mas não pócle destruir um estado 
de civilização. 

UM Sn. REPRESENTANTE - Não destruiu: aperre.içoou. 
O Sn. CAMPOS SALLES - Nã.o tem fundamento, portanto, 

o irritante queixume elo nobro renresenlante contra imagi
narias perseguições :feitas á magistratura. 

Senhores, acabo de ser censurado lambem, como ouviu o 
Congresso, por um acLo, que deve ser. explicado. Diz-se que 
o MinisLro da Justiça antec ipou o voto do Congresso, orga
nizando a juslir;a federal, quando o preceito constitucional, 
que lhe servia de base, ainda não estava sanccionado pela ele
liberação soberana dos representantes da Nação. 

Senhores, elevo dizer quo me fazem grave injustiça a,quel-
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los que aHribuem o mrm procedimonf;o á inten<:.ão , ao pro
posito de desrespeitar a soherania e a auctnri.rhtrlc rlo Con
gresso .. (Apoiados.) 

No meio em que passei toda a minha vida política, o onde 
me achei sempre tão complefamente afastado elas regiões 
officiaes, eduquei o m eu espírito no maior resneito e no mais 
profundo acatamento ao elemenLo popular. E' possível que. 
vindo de um meio tão diverso e para uma região tão exLranha 
aos meus habitos, não tenha podido apoderar-me ainda dos 
costnm r,s e rias nraticas elo Governo. Mas o qur. posso asse
gurar ao Congresso e ao meu paiz. é que nunca perdi de v-ista 
a minha ori2'em re]Jublicana. nunca escrueci os compromis
sos contr8hiclos no passarlo. (Muüo bem.) 

Por rluas vezes, em sifuar.iío ria main1' gravirlarlc nara o 
paiz, achei - me. para a gloria m inhA. o dr,olaro. ao lado rlacruel
les aue patrioticamente tinham delihr.rarlo infrorlnzir mn es
pírito novo no governo da nossa Patria. A nrimeira vez foi 
quando al'guns brazil r. iros resolverRm rl:w fPnnr,i) r.ombntP á 
Mm1arc1llia. lancanclo ao naiz o nofavel manifr.sfo rrnfl a His
toria rr.rristra com n .cinta ele ::l de clr,7,P,mhrn ele 1870. o qual 
propunha como fórma ele govr.rno a Rem.Jhlicrr f oclerahvrt. A 
SP!:!'lWrla ve,z foi .rrnnnrlo os mPmh''O~ elo GoVPPllO Provisorio 
annunciaram ao paiz que eslava clestru·icla a Monarcbia uni -· 
fn.rin o ffllP i~- se fnnrh1r R Renn .hl ·i"n fmlerflf:iva. 

No tra:iecto penoso ele um a outro ponto. lodos v iJ·Am-me 
sempre em toda a parte onde fluctuava a banclr·ira da Hepubl i
ca :federativa. Foi .clalli. des~a ]11r,l n. incPssanh·. nnr· sahi nara 
occunar um Jogar no Governo Prnvi~orio. Rsl~ fui. nor'f.n.nfo, 
a preoeeupação que eu trouxe cominig·o pm'a o Go\'Ol'no. accei
lando. nhi. o l'0!:!'8l' clr, hnnr::t rmp. mr, foi offeTeciclo . Ar.ccitei-o 
ppponn.rlido de aue a minba collahumr.::ío nocl orir~ sPr i'ln :1l,~Trma 
ui.ilidado na applicação elos princípios ela minba escola po
lítica. 

Nestas condições. desde aue o Governo Provisorio. ex
pedindo o decreto de convocação do CongTesso Consfiluinl.o. 
declarou que Jog·o anós o voLo da Conslilnicão n a eleicão elo 
Presidente e Vice-PresiclenLfl ela Rr.nuhlica se abriria um 
inLervallo para dar Jogar ú org·anização elos es lacl os. r· que só 
posteriormenl.e a esla organi zaciio se reuniria cln nov o o Con
gresso e.m leg·islaf.um or cl inaria, enlcncli qun me cmmwia 
arleanfar os Lrabalhos a cargo rlo mAn JV[ini .~ lorio. ( il)Jnirrrlos. ) 

O SR. i\HJ STIDES Lonn - Anler:ipo rJ - s r·. 

o Sil . CAMPOS 8ALLr<:s ( vr,Zf (t:lld0 - .\'1' jlUT(I. I! Sr. il't'istúlcs 
J:oliol-E~tü .clnhJ : si fiy, ·an.l.r· s. '"'Lrr.ip1·i. lVJns . . qnr, l.r.n1 i•s,so? 

Senhores. pensei quo, para bem oxecuf ar o p e nsamcnf.o 
coll ectivo .dn Governo. {JUDl rra o clr aprrs snr n terminação do 
re.úmen nrovi·sorio, era nrces~ ario <Cme cnda Mini s f.ro, AÍ11 sua 
past.a, activasse a sua acçiio, el e Lal forma aue, ao terminar- sfl 
o Labalho de organização elos es laclos. se acl1asse. nnss<' m esmo 
instante. estabelecido o nl eno rogimrn ela Jpg·al ·iclaclc rm toda 
a Republica. pois que jú es l.ariam insliinirlos os frrs JlOClcJ'OS 
fecleraes. (Muito bem.) 

Todos comprehendem qur. si oulro fnra o ]wnsamcnln 
rlo Gov0rr110. isto r' , s i fiv cssn 0llo o infrJito rlr f:tzcr fllJICcionar 
o corpo Ieg·islativo orclinario immnclialnnwnln nprís a rnnrln
siin dos seus trahall1o~ const.itninl r.q,., 
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ú SR. ARIS'I'IDES LoBo ~ Seria melhor'. 
O SR. CAMPOS SALLES - Convido terminantemente o 

iUustre representante a vir a esta tri'buna sustentar a sua 
opinião. E' muito Jacil levantar censuras a tudo e a Lodos 
(Muito bem), nem é isso uma causa que exija grandes apti
dões; mas o que é dii'i'icil, o que nem todos podem fazer, por
que nem todos os cerebros têm força para tanto, é fundar um 
plano, um systema de organizaão politica e offerecel-o ao cri
teria nacional como a solução de:t'initiva de todas as difficulda
des. (Muito bem; muito bem; apoiados geTaes e apartes.) 

Felizmente, Senhores, conservo bastante calma e ·sereni
dade do anin.1u para dar o devido valo·r ás censuras e ,para eom
prehender quando ellas me não pódem attingir. 

Mas, como dizia, o n:JeLl intuilo lan9ando ·o decreto que 
deu organização á justiça Jeqeral' l'oi este .que, ao terminar 
o Congresso o seu trabalho constituinte pelo voto ela Consti
tuição e pela investidura do Poder Executivo, pudessem ficar 
instituidos e organizados, simultaneamente, os tres grandes 
poderes federaes, ficando, assim, terminada a situação revo
lucionaria, e legalizada a Nação (Muito bem.) 

0 SR. ELYSEU MARTINS - Isto é que é pratico. 

SR. C.AMPOS SALLES - lVIas, suppondo que por esse 
excesso ele respeito, mal entendido, para com o Congl'csso, 
e adaptando a altitude que me é aconselhada pelos que me 
censuram, eu me conservasse retralüdo, iuerLe, esperando a 
elaborar;ão mais ou menos lenta dos estados, e que clepuü; 
.disso se aeüas·sc Lt:e novu reunido este Congresso em .legislatura 
ordinaria,-suppondo, repito, que só então se começasse a 
tratar da organização judiciaria: quem podel'á calcular po1· 
quanto tempo esse processo prolongaria a Dictadura, que 
todos os bons espiritos clcsejam ver extincta (Muito bem·;, e 
a prolongaria na sua manifestaçfto talvez mais perigosa, 
isto é, na justiça do paiz? (Jl!Juito bem.~ muito bem; apoiados 
gemes.) . 

Houve, portanto, um sentimento democratico, um intuito 
de elevado alcance pratico impcllindo-mc a apressar esta or
ganização, antecipando o Congresso. 

Agora, respondendo a um aparte que acaba de ser-me 
dirigido, direi que, todavia, nfto ha neste procedimento des
respeito ao Congresso, nem menospreço ú sua auctoridade le
gislativa: ao contrario, v cem todos que nfto escamas tratando 
de outra [)OUsa senão ele examinar a quescão e ele deliberar 
sobre e !la. 

Porvent.ur·a, prolendcu :o Governo Provisorio arrebatar do 
Congresso a l)ümpcccncia para resolver sobre o assumpto '! 
N fto; a discussfto prova-o.· Estamos pedindo ao Congresso o 
seu voto solx~l'ano sobre a materia, que, aliás, está sujeiLa. au 
debate. O que mais querem, o que mais exigem? 

Figul'emos agora as duas alt'ernativas. Supponhamus que; 
o Congresso approva a organização, tal como se acha no pro
jecto em discussão; quer isso dizer que o Congresso terá 
sanccionado os actos elo Governo, isto é, que o Poder Juclicia
rio estará definitivamente organizado; e f'ecle.ralizacla a jus
tiça. Supponhamos, porém, que o Congresso recusa a sua 
sancção ao plano adopcado no projecto: qual a consequencia? 
Desapparece esLa organização do Poder Judiciario, desappa-
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rece, consequentemente, a organização da .iustiça federal, nada 
ha feito, tudo se annulla, pois que tudo se prende á sorte deste 
projecto de Constituição. Teremos de começar de novo, ha
vendo, apenas, perdido o esforço empregado nesta tentativa 
de antecipação. Mas não é isso, certamente, um motivo para 
que devessemos deixar de fazer a t.entaLiva. (Apoiados.) 

Si, entretanto, como disse, o Congresso der a sua sancção 
ao projecto, teremos ganho cerca de um anno neste trabalho 
de reconstrucção. (Apoiados.) Creio que só isto bastaria para 
justificar o acto, que muitos censuram sem comprehender o 
seu alcance benefico. 

Senhores, devo outra explicação; porque todo acruelle que 
Lem uma responsabilidade política deve saber definir e ex
plicar a sua posição e os seus actos . 

Eu disse ha pouco que trouxe para o Governo o cumpro
missa de dar á nossa Patria a .organização de uma Republica 
federativa; e, sem duvida, teria faltado a este cumpromisso 
si, tendo deixado passar o meu tempo de g·overno na esterili
dade dos expedientes de secretaria, não houvesse cooperado, 
com a acção efficaz que me competia como membro deste go
verno, para realizar o meu programma histori co. 

Eu trazia a responsabilidade das luctas e das tradições de 
um partido, e era isso o que queria resalvar; porque, Se
nhores, devo dizer que vejo aqui, nesta par'Le do projecto 
constitucional, que agora se discute, na organização do Poder 
Judiciario, os fundamentos do mais genuino systema repu
blicano e, talvez, o unico toleravel. (Apoiados e apartes.) 

Passo agora a occupar-me propriamente do exame do 
projecto, tomando em consideração os principaes fundamentos 
da contestação opposta ao syslema adaptado pelo Governo. 

Senhores, quando se tratava de lançar no pro.iecto de 
Constituição os lineamentos ela organização dos tres poderes 
políticos da Nação, a magistratura, que já conl1ecia o pensa
mento do Ministro da Justiça nessa parte, mostrou-se de al
guma sor.te apprehensiva, ·receosa do sacrificio dos seus in
teresses. 

Uma parte dessa magislratura dirigiu uma representa<_:.ão 
ao Governo Provisorio, condemn::wr!o, ou, antes, oppondo-se 
ás idéas adoptadas. Então, respondendo á renresentação, tive 
occasião de apoiar-me nos princípios geracs que presidiram á 
essa organização. Disse que não comprellendia a Federação 
sem a dualidade da soberania na triplico manifestação do 
poder publico. 

Esta doutrina, levantada na presente discussão, tornou-se 
motivo obrigado dos debates que aqui se têm dado. 

O illustrado representante de Pernambuco iniciou o seu 
brilhante discurso estabelecendo estas premissas: - O Mi
nistro da· JusLiça funda a sua organização no principio da 
existencia de duas soberanias no Estado federativo. 

O SR. JosÉ I-IYGINo - Creio que fui fiel. 
O SR. CAMPOS SALLES - E disse e procurou demonsh·ar 

que este principio não estava de perfeito accordo com a boa 
doutrina. 

Senhores, no terreno das abstracções philosophicas e com 
a vasta erudição que desde logo revelou S. Ex .... 

O SR. JosÉ HYGINO - E' bondade de V. Ex. 
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0 SR. CAMPOS SALLES - . . . não foi diffioil a S. Ex. 
produzir considerações no sentido das idéas que professa. 

Mas, apesar do esforço do seu elevado talento, continúo a 
pensar que ficou incolume o verdadeiro principio. 

A questão foi brilhantemente debatida e elucidada pelo 
honrado representante da Bahia ... 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Muito obrigado. 
ll.ill'.X~~"' • 

O SR. CAMPOS SALLES - ... que hontem occupou esta 
tribuna, com rara felicidade e com inve.íavel proficiencia. 

Venho encontrai-a exgottada, depois do seu notavel dis
curso. 

Peço, entretanto, licença ao Congresso para emittir, Lam
bem, a minha opinião, procurando, em todo o cas'J, um terreno 
mais positivo. 

Senhores, acredito que no vago terreno das abstracções 
philosophicas seja possível a SS. Exs. sustentar a causa que 
defendem. 

O SR. Josf: HYGlNO dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES - E' por isso mesmo que desejo 

collocar a questão em um terreno mais pratico; porque atü 
espero mostrar que estou com a verdadeira doutrina. 

Em que pese aos illuslres impugnadores do projecto, 
julgo poder aifirmar que, oegundo o accôrdo geral dos publi
cisLas modernos, o Estado federativo é aquelle que se carade
l'Iza pela existencia de uma dupla soberania na tríplice es
püera do poder publico. 

~ermlLL1-me que desenvolva este ponto. 
Aparlo-me das sublilezas que acompanham as definições 

eocolasticas, para dizer que a soiJemnia é a independencia, é 
a ausencJa de subordinação. A soberania consisLe, portanto, 
nó direito que tem o EsLado, conw 1JCrsonalidade política, de 
exercer livremente a sua acção nos dominios de sua compe
tencia. (.M·uito bem; muito Dern.) Eis o que tenho por uma 
soberania . 

Pois bem, appliquemos estas noções aos factos que obser
vamos, que temos deante· dos olhos, e deixemos de lado os re
sultados das especulações meLaphysicas, que escriptores per
tencentes á escola adversa suppõem encontrar nas aspirações 
c Lcndcncias de povos regidos por insLiLuições toLalmenle di
versas daquellas que nos propomos fundar em nosso paiz . 

::Jenlwres, toda a argumenla(ião produzida pelo· honrado 
l'eprcscnlanLe de Pernambuco pecca pela base, pela origem, 
po1· isso que S. Ex. foi haurir os seus principias em uma 
:iontc impura, qual 6 a escola politica allemã, quando é certo 
que estamos neste momento tratando de fazer a mais exacta 
appl.icação da mais pura doutrina democratica, quando estamos 
LmLanc!o de lançal' os fundamentos ela llepublica federativa. , 
. (Apoiados . ) 

O SR. JosÉ HYGINO- O paiz da Sciencia. 
O SR . CAM.POS SALLES- Sem duvida, o paiz da Sciencia, 

r• pair. das grandes elaborações ela razão humana e das pro
fundas cogitações dos sabias; mas, tambem, o paiz mais pro
i nndamenle apartado das correntes democraticas e das aspi
r; , cões alllericanas, (Muitos apoiados.) 

Consultando taes livros, o .illustre representante inoculou 



no seu elevado espírito os mesmos vicias que dominam os seus 
auctores. 

Senhores, não conheço publicista moderno que não diga, 
que não affirme, em :frente elo Direito Publico americano, ser 
incontroverso o principio que reconhece uma dualidade so
berana no Estado federativo. Não ha publicista que, fundado 
na observação e na experiencia, não assignale que nesta fór.ma 
ele governo, que planejamos para o nosso paiz, apparecem dous 
governos, ambos soberanos, l'unccionanclo, parallelamente, um 
ao lado do outro (Jllhâto bem ) : - o governo ·elo EsLnclo ao 
lado do governo ela União; aquelle soberano, como este, nos 
limites ela sua competencia, visto que a reciproca inclepen
clencia exclue qualquer hypothese de subordinação . 

Senhores, para que possamos bem es tabelecer os princi
pias, cumpre não subordinar a CLpreciaç\ão ás vagas alJsLra
cções elo que se eleva ou não :fazer para, ele preferencia, obser
var aquillo que a experiencia e a pratica ensinam lá onde 
estas instituições se acham em vigor. Tomemos como pri
meiro exemplo a- União ameri<mna; J:í., como é regra geral, a 
Nação, isto é, a União, exerce a sua soberania pelo orgão elos 
seus tres poderes - o Legislativo, o Executivo e o Jucliciario. 
Mas o que ha ele particular ao caracter ele suas instituições é 
que em cada Estado encontra-se a mesma soberania, manifes
tando a sua acção por orgãos semelhantes. 

O Congresso ha ele permittir que entre em ligeiros ele-
talhes. · 

O Pocle1· Legislativo local ou elo Estaclo exerce a sua ac1;ãn 
soberana em tudo aquillo que não cstú reservado ú privativa 
competencia elo Poder Legislativo ela União. Cabe-lhe de
cretar os seus cocligos, regulanclo as relações jurídicas elos 
seus habitantes na dupla esphera elo Direito Publico c Pri
vado; e os seus decretos, as suas r esoluções independem ela 
sancção elo respectivo poder federal, nem mesmo podem ser 
nullificadas, cassadas ou suspensas por este. Supponclo 
mesmo que o poder local invada a competencia federal, nem 
mesmo nessa hypothese poderá intervir o Congresso da União. 

O SR. Jos1~ JIYGINü - Mas, quem 6 que resolve o con
flicto ? 

O SR. CAMPOS S:\LLES - E' a justiça federal. 
O Srt. Jos1~ HYGINO - Portanto, 6 a União, porque r\~Sa 

,iustiça é orgão da União. 
O SH. CAMPOS SALLE::> - l'erclãu; t\ o1·gão da União, como 

é elos estados. Este é o papel destinado a esta justiça, como 
logo mostrarei . E' sent inella eutre a~ duas soberanias . 

Por consequcm;'i,a, e esúa é <t questão. u Poder Jjegislativ·o 
do Es~aclo não sofi"r l~ depenclencia. elo Poder Legi::;laLivo d a 
União, nem lhe es tá sub oTdinado : a ~s ua ;w~\ã. o ,_; I otalmente 
livre denLru dos seus .dominios tm·,ritor iaes . 

O mesmo .se dá quanto ao Executivo. E.lle surge, na p essoa 
do govenmclof", .cJo suffrag·io d:o J<::rstado, c desappa.re{l·e em vi.r
tucle e nos termos ela :sua ki 'Cn·ga.uiüa, sem C[Ll•e na origem ou 
na terminar,\ão tias suas ruucções encmrli1·e , un receba, clirecta 
ou inclirec·Lamenbe, ''' influenc i,a üo gov'C.Nro da União. O go 
vernado.r 6, as,s im, um Juncl\iOJJario •privativ'o do Esta d:o., coan
pletamente. sep<traclo e indep endente ·do Pr·esicle:nk da H.epu
blica, de quem não recebe urna ordem, nem uma. ·cnmmissão·. 
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O P.ocler Jmllcictr·io larnbcJJl não Luw supcr·J"'' JJic.r;wdJíl;d 
l'únt fl<ors limites tc!Titoriacs cl'o ]:;3.sl.ctdu. 0:; liligiu:; .~i:íü .iulgaüo.,; 
em defi!.litiva, nas suas instancias clivel'·::lct'::i, veios j ui:w:; c ·pulo:; 
lrilmna,es elo }!;sta-clo. Salvo ü casn ex·ccpclioJJaJ Üiu j Lt1·isdic\.:ão 
í'edercul, não .cabe r.ecu.r:so elas su.a:s· ·d·ec isões pm·a. os Ll'ilJLtuac::; 
da União. O pro•JJl'irO cl'i.reito do pm·clowr ou commuLtu·, C[Lte 110:::> 
g:cw,erno:s uniLm·ios per•be.nce ao ·chefe- cl'a Nação, a.li calm .ao 
govertmc!m· dn .EsLa.do 1Cm que se cl'eu o àehcl.o. 

·.E' eerl!o, }JorlanLo, que, .segundo e·sLe mcc~a.uisruo, os. ]Jo
clures ·do :mst.acLo não se a,chmn sulJO['d inaclos ·<vos •ela Uui fí.o. 
Mas . orvde não existe :suboncl.i.nação h a ind•ependencia, n ouclu 
lla ind.epemlencia ha •sobm·ania.. (Apartes.) 

O · Sn. JosÉ HYGil\'O - Po1· este r·•aci,ocinio toda 11es:;oa ú 
~ubmm.na . 

.O SR. CAMPOS SALLES -- ·1-'el·o r·aciocinio -du V. }!;x:. ú qLW 
quo mão h a liberdade alguma no Mundo. 

·PGJ.'gunl.o a. V. Ex.: JJo·r v.cmtüra não lw. t~ aLtLu riOJ.Uiit do 
".ida.clão, e cleixa elle ·de ser livre e indeponclcnLe só por·que no 
seio da vida ,s:orciia l, na vida, ·de .r.elação, a .lei limi la a sUa acç:ão ? 
lJoi's é o quG se .dá com relaçã,o .ao JDs Lado, qcve na :F'eclera~;ãu 
t em uma personaHclade polilica, livre e intle.pende·nLe, e, 'l)Ol'
tanbo, .s o.lJerana. 

O qu8 não ,c;o,mprehendo é ·essa .concepção do nobre reJJre
senLante d1~ P.e•rnambuco, quo 1acln1it.t1e ·a exios.t.encia de po,clCil'es 
110 orga.niS.nlo elo Esta·cl'o, negando, entr•eta:nLo, a. .srua ·soberania. 

Pela minha IXl'l'Lc -clccla.ro ·cru.c não pusso coucebm· pudc·r 
JIOliLico .Sium s·obe.t·ania; qua.ndlo cl;lc não a pussuc, ,LJnixa IJ O'l' 
i1::'-SO .ele r·mt· ll!11 poder: po.dm·ú SUT UJll a,guulc do •puder, ma-s du 
cel'Lo 11üo é .um poder. 

O SR. Jos1~ I:!Y GINO ---O :poder pód'e sc1· aulouon1iC·u u 1rúo 
::;m' .soberano. Nil·o é ist.o uma qucsLão ele pala.v•ras., 

O Sn. CAMPOS SALLES - Para esclarecer esGa quusLão in
voco um 0xemplo dciduzid'o elo []!Osso ,p.roprio projecL-o de Con
stituição. 

·Por este projccLo .o Poder LegislaLivo .ela União, is to é, o 
GongTe:sso Fecte·r:al, é .co.mp.letament.e .soberano qua.nclo fixa a 
sua despesa, orça· a sua receita e decre,La impostos para crear 
Jonte·s ele J'eceita. 

l\1as, supposl·o que o pro·jec Lu t': a·ppJ'O\'ado eJn de.fiJJi.l,iva, 
uuuJo jü. o foi • co~u pl'i.iii'Cira lii ·:;·c uss ;~o, •alti Lm·uuiiJ~ (/Li ''~ •l i· iru
lJ()SLo de. ex:puJ'l.u~·üo ·~ú :11Udurú sL:l' la.w;a,d·u ]Jda.::> lug·i:::;kul.ura:; 
dos es liados. 

Tc1·emo;, IJUl' ·cuw;eqUL:lll'·lcl. '-JllllHlo tt" iJupu .~ [.u 'LIU G.'qJo.J'
tar,:[IU, a ::;oüe'r~l'llia üa lJJJiúu limilada pula clu JG,;[.a.do. (C:t"u;:.wn
sc ·m·uüo:s a1w·rte:s.) 

JJur mlLro lado, n·,; i.nqJu.-:;,[o.,.; .:;u /l. ['.e <1 impo!'lcti)Üu ::;ú púdem 
tiel' üecruLaclo::; pu lu L:ongres:;o 11'L:rdemi . 

Aqrü ú a soiJDnlllia leg islaLiva du E:;lallo , quu tJút·a JELS 
ú·uuLeiu·a::; rrl'a sulJL:nwia da União. 

'l'llllo istu dcmonsLJ''a. a mci.~rlenc. ia . {i e utu 'Liu·plu urgarJ i:;nw 
inuel)endente, correspondendo cada um a 11ma pcl'soualldadc 
politica .com o direito de livre ,cle·Lermiuar;ão. 

São tão abs bracta.s as ic!Gas du nub.t·e l'U·JJ'l'•osunLaal:.c ·u I ão 
vag;os IQIS :seus ;pJ'im;ipios, que o yimus c.sütbcleu·cuclo uHm cli:;-

l\i 
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tinc~,;ão entre 'a confederação de ·eSÜl!dos e E·s·tado federativo, 
distincção a que foi obrigmdo })3/l'·a poder -confessar que, na pri
meira, sim, o Estado é soberano, mas na segundJa, não .. 

Senhor.e.s, e.sta dislincção, hoje, está wndemnada. Em 
minha opinião, diz o Dr. Kaiser, ·em sua obra de Direito Pu
blico suisso, esta distincção entre Estado federativo e confe
deração de estados é muHo .abstracta; não se colhe dahi 
nenhum .resultado para o Direito positivo. Os publicistas mo
dernos manifestam sua plena adhesão a es te conceito. 

O SR .. JosÉ HYGINO - A distincção é essenciaL 
O SR . CAMPOS SAJ"LES- Acabo de mostrar que não é . 

O SR . JosÉ HYGINO- Appello para a his·toria rpolitica da 
America do No·rf:e . A Confederação ali trouxe a ruína, e a Fe
deração salvou . 

O Sn. CAMPOS .SALLES - O facto não altera o principio, e 
e.]le procede de causa dive•IISa. 

Segundo as noções mais geralmente acceitas, a unica dif
ferença consistia em que. na Confederação os es-tados se re
unem por meio de um pacto ou trata;do, para um fim commum 
de política externa; ao rpasso que na Federação dos estados se 
unem pelo-s laço.s ide uma Cons,tituição, para um duplo fim 
commum de politica interna ·e externa. 

Mas i.slo, que podi'a s·er uma verdade em presença do an- . 
t.igo Direito Publico, sobretudo na Suissa, é, hoje, por seus 
1Jroprios pro1fessores considerado de uma ,subtileza imper
cep.tivel, sem resultados positivos.. Tanto assim é, que os es
criptores rnoderno.s, recusaJndo formalmente a distincção, af
fi·rmam que bem se póde dizer, troDando os termos, que o tra-· 
ta-do é a Cons-tituição da Confederacão, assim c-omo a Consti
tuição é o tratado na Federação. 

Si, portanto, O• nobre representante concorda em que na 
Confederação o Est:a!do tem soberania, ha de concordar, tam
bem, que o mesmo se dá no regimen federativo ... 

O Sa JosÉ l-IYGINO - Não apoiado . 
O SR. CAMPOS SALLF.s -·- ... porque na F ederação, tal 

como e1la se acha instituída na America do Norte e conforme 
já pensavam o.s publicistas oo:n tempoDaneos dos auctores da 
sabia Constittlição, os estados Lêm neste regimen, apenas, e 
vinculo dos interesses exterio.res - a paz, a guerra , o com
mercio, etc .. Ha, é certo, muitos ·outros pontos affectos á União, 
em que se senle a unidade, tacs como os correios, os tele
graphos, a moéda, etc . ; mas são pontos de administraçãJo, que 
não affectam o organismo nacional . (Apartes.) 

Ahi está o que vemos e observamos na OTganização e na. 
pratica das instituições que regem a União americana . 

Na .Suissa a questão ficou resolvida de plano, positiva
mente e expre.ssamente, na Constituição Federal. Diz a Con
stituição Fede·ral que •OS cantões são soberanos, e as consti
:tuições .cantonaes ratifícam esta sobe,rania, affirmando-a cla
ramoote nos seus pr eceitos . 

O Srt . JosÉ HYGINO - Soberania limitada. 
O SR. CAMPOS SALLES- Pe11dôe-me V. Ex., não ha sobe

)('ania que não seja limitada. E permitte ·que eu combata a sua 



insisten.cia, com um concciLO· que li em uma obra modernís
sima, tão moder·na que lla a·penas alguns dias que aqui che
gara-m o::; .s,eus primeiros exempla.res, consagTruda ao estudo do 
Direito Publico da Suissa. Diz e~ste escriptor, em uma nota, 
precisamente sobre este assumpto, que é, hoj·e, .questão r.esol
vida a e·xistencia de uma dupla sobemnia no organi·smo do 
Estado rfedm"ati vo, e a.ccre.s0enta (peoo permis,são a V. Ex. 
para endel['eçar-lhe este topico) - que o ·espi.rito argucioso 
dos juristas ,póde encontr-a-r duvidas e obj-ecÇ)ões a r.e,speito da 
exi·stencia da dualidade da soberani·a no mesmo organismo 
poliLico, mas, diz cllc, o ce,rto é que a .expressão está ooíllsa
grada, e ex tine ta a controve!l"Sia. 

Senhores, deste modo, eu considero, tanto· quanto é po,s
sivel, .pe:los f;racos recursos de que disponho (Muitos não 
apoiados), destruido o principal argumento que foi produzido 
contra o projecto constitucional pelo nobre representante de 
Pe.rnambuco e pelo illustre !l'epresentante da Bahia, o Sr. Am
phHophio. 

Pos.::;o, .portanto, re.stabelecer o fundamento desta orga
nização: - no Estaldo federativo é substancial a dua,lidade 
judiciaria, isto é, um Poder Judiciario 'local soberano ao 'lado 
do Poder Judiciario fe.deral, tambem soherano. Ou isto, ou 
a negação do regimen. 

Outro argumento aqui produzido ~pelos impugnadores do 
projec.to consiste em que, ·diz·em el!es, e.s&a ü~'ganização judi
.e;iaria só é justific.avel .e necesJSaria nos p.aizes em que prre
domina o p~rincipio da pluralidade da Iegislação. 

Concluem dahi que onde ,existe a unidade da legislação, 
d.esapparece 1a razão de ser des,te organismo judici-ario. 

'Ü SR. AMPI-IILOPHIO -- Isto é evidente. 
9 SR. CAMPOS SALLES - Eu me proponho a mo.st;rar a 

:v. Ex. que is.so é um falso sur;posto, produz~do no seu culto 
espirito em consequencia do falso ponto de vista que V,. Ex. 
tomou para as suas •Observações . 

O SR. AMPHILOPHIO -Terei muito prazer em convencer
•.me dissü. 

O SR. CAMPOS SALLES -Não é ra diversida.de de leg1s,lação, 
wmo erradamente wmsam os nobres representantes, que tem 
crea;do a necessidade desta organizaoão judici·aria: o que deter
minou esta oreação foi a necessidade de co l,loc.ar uma aucto
ridade - forte, mas isenta rde interesses. entre as duas sobe
ranias parallelas - a do EsLa,do e a da UniãJo. -, para evitar 
'ou re:solver os conflic>tos entre ellas, ob~'igando cada UIITia a 
manter-se denbro das linhas que limit,am o seu dominio. 
Comprehenderam o:s é\mcricanos, no momento em que fun
davam a sua Patria, que para vigia:r a mar.cha e a coíllducta 
{lestes dons gov&no·s, desenvo !vendo a sua acção pwra1llela e 
·exercendo as sua:S funcções, lwdo a lado, em frente um do 
outro, para evitar eonfli:GLüs e perturbações de ·ordem social, 
:polibca e economic-a, .e reciprocas invasões, quer dos estados 
entre si, quer entre estes e a União, comprehenderam, rep ito, 
,que era neces.sario collocar de permeio um tribunal, precisa
mente para evitar que as oonterrdas suscitaldas f01ssem res.o.l
vidas, não á luz do Direito federal, mas pelo espi·rito parci·al 
ou pela força prepotente de uillla das soberani·as . 



. () ;:lu. AlüH·JJLOl'lllu - Isto Jui cruo ddul'JLtlJluLt a CJ·uw:;~tu 
da ·eCn·Le do CenLl'O. Agm·a V. J!;x. explique o que deLennilwu 
a el'eaçfto ,elos jui~e.s se t;eiodiaes . varallelamenle, .si não a di
yer-siclacle ·ela legislação. 

O SR. C.I.MJ?OS SLILLES -- Mas, ou cliúa qLte is8o foi que 
troLtxe essa noc~::ssicJa.cle, e esha av.l'~::ciàção é eonfirmacla pelo 
t~:: ,sternunlJO it'l'ecusa vel dos uso·ilJ LoTes coévos. 

Logo J·pós a Indepenclencia., o espi.rlto qu e .mais a,ceentua
dcHnente :33 manifestava Q1as ;Le,ndenci.as elos est.aclos el'a o de 
invasão so!Jl'e os ·dominio.s da DOcmpetencia ela União. Muito, 
e eí':t'kazm ·3nt.e, ·coneorreu a justiça federal nessa primeira 
tJhase, pa.l'a evitar o d esmemb~·a:rrl'ento, que 'seria a cons.e
qucnGi•<li fun e.sLa .elos conflicto s, das rivalidades e •dio.s -ciumes, ,s,i 
11ão :f&ra a sua inl.e.rven~ão imparcial e sobera111·a. 

Uma ouLra .crise, nL1o 1meno.s violenta, que ,agitou a União 
e recrudesceu as terndencias invasoras, foi a •que seguiu-:~e á 
tm·minação ela gue·rra de secessão. 

·Mas, aqui, foi a União, que, fo-rte pela v idoria, .ame.açava 
ele continuas inva,sões os dominios. dos estados . 

.Como na primeira phase, foi a justiça federal que, aqui, 
salvou uma das soberania:s, fazendo, aga,ra, J'ecuar a União 
para dentwo dos limites ela sua compe!l.enci.a. 

Vê-se, daramente, que o fim desta justiça é velar pela 
co.ns.ervação das duas soheranias. 

Este é o .seu carae~ter, e taes são o.s seus intuitos•. 
Citarei u m facto para accenluar melhor a inclo~e desta 

instituição. , 
O Es,Laclo IC!a Galifornia audm'isou pO'l' lei a a:uDtorid<vde 

policial do concl.aclo do S. FranciS'co a fazer um regTtlamenló 
vara as prisões elo oo.nclaclo. 

A' primeira vista parecia que se trabava de um aeto sim
plicissinuo, sem alcance algum po.liL.ie.o, como seja um regula-
mento. para prisões. , 

Entretanto, havia no fundo des,La lei .alguma cousa de 
grave, afí'ectanclo a ordem social, pois crue entravam em jogo 
os interesses ida i m.migração chineza . 

Fundacb naquella auclori~açã•O, a aucloridade policial for
mul-ou uma o.rdena.nça estabeJe.cernclo que to.clo homem a;pri
sionaclo, ao mrtratr ,para a cadeia, teria o caJ:Jello cor,IJado até 
uma :p.o.Ucga ~h acima elo couro da C!abeça. 

Ac~oukceu que logo Jôra p.rcso um chinc~ de nome Ho Ha 
How, conbra u qual ::;,~ ,appliuou n ur1cle·nança. 

O cl.liucz .inlt'·l'l!"i; a dcu.ta iJLi<l po.J' p e eci'a.s u daJn 'IJ OS c.mtLra 
a auGLol'idaLie IJOJi.uial, JJeraulu a jus-~if.J.Ct· :t'cderal, c a veneeu, 
d eeiclimlo (J~ bribunae~ que era eonlr.a.J' ia :ao espírito ·il<t Con
.otitui \fãu Americana, emerncla H , a clit.a o[·clenança, visto cst.at' 
em oppo,si~; :'í o ú .[olL'J'a<D,r;ia ]Jt·oclam.alcloa lJe·la mesma Consti
'Lui()ão e>m mat0ria religi.osa,, e pm' sm· entre os chinez.es a 
]Jl'OSm·vcv;ão do cabe.I!o uma questão de religião -e de honra . 
(!11JW'les.) 

Ahi esLá ,como um inle,resse in:dividua:l, envolvendo uma 
qu.cstão ele Direito Publico, ,provoca 1a acção benefica ela jus
ti~Ja federa.!, que intervem em defesa da ConsrLi.tuição. 

Para f.ii'<mar melhor a clcutrina, v.i.st.o .que :fo,i este um dos 
,vmllos lllais dcbati~lo::; 'JJ.l~:lo s illusiJl·~~do.s rerJ.I·.esmrt.anLes que 
se o0cuparam do .assumplo, Bll peço licmwa pa,ra, expor o que 
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a esl:.3 respciLo se ·lcm p:v>sn,clo na Suissa, qu-e é ~ambe1m uma· 
excell en I: e fon tn •rlr. provo i Los a observação . (A.partes.) 

Senhoro>. a organizaçiio cb .iusti.ç.a fede:ral na Suissa ap
pareceu, Lambem, em circumstanc.ias e phases diversas. Na 
primeira phase, qne foi quan.clo apena-s existia a Co·nJederação 
elos tres oa-ntões .primiÜY•O•S, no se·cu lo XIIT, nã.o -era um tri
btlnaJ regul:wmcml o m·ganizaclo, com caraC't.er e-s l.avel e funcr;õo::; 
permanentes. Nilo era prorrimT: en I. e Ulm tribunal. Quando se 
clava um litig in cntrr. canLões. a s11a solução rr2 :lffccl.a ao 
.inizo prudencia1 ,cJos hom-e ns ma is sabi-os e esLilnaclo,s, que 
tinham o clovP.r rlP de·cidi r ·de a:ccôr.clo com o Direito. e ami
gavelmente_ NÕie bem o Congwesw. para o alca.n.ce- dest.a insti
i.u ição, que es l:abe.lecia um .iLl1gamenLo1 nas · contendas entro 
os ca.cntões. 'ele a.ccôrclo com o Dkeibo·. Estavam a:hi os pri
meiros rudimentos elo tribunal federal. 

Quanlclo sB operou a enLra·rla -elo Zuri c h .pa.ra a Gonfe
dera(fã.o -esta oo~ganizaçã-o primi Li v a e tã.o ruclimen.ta.r pas-s-ou 
para llma segunda phase, aoomn·anha.nclo o simultaneo des
envolvimento elo Direito Federal. 

As contGstar;ões fo~'am enLregu es ::'i dBcist'lo ele -tribunars de 
arb i tro,s .· 1 

Com a reforma 8onstitueiona.l ele 1848. conseguiu-se um 
I"Tamle progresso nesta instituição, funrlanclo-se o tribnnnl 
Jrxlora.!: m:-~.s a sua cn.mpetoncia limitava-se n inrla ás con trs
lnr;õr.s rlr. Direi'lo Civil enl..re os ca:ntões . 

V.ein. por ultimo. a reformrr co.nsLil.no-i-onrrl :elo 187/r, o a 
Suissa adopl .. e~u . resolutamente, rr org~anizaçã.o americana, com 
n mosJIJO carader, -c-om os mesm-os inLuitos, 8 n.m.pliou no .srn 
Lri.hunal f oclr]',Rl a co.nJ,petoncia Tlara .iuJ.g·ar rrs oon1testayões do 
Dir'-o i-to Publico. · ' - · ! 

P-or e-onse.quencia, como vê o ·Cong.ress-o. a indole des-ta 
insUluiçãJo n1io é, poc' certo. a:quella que os 11obo~os repre:sen
tmlbes ·querem rclar-lhe, re:cluzinclo-a aos fins de uma justiçrr 
orcli-naria. 0o-mmum, destinada a rclerimü' .as conteQJ:das resul 
tante.s elo Direi'Lo Privado. Ella tem, 'ao -contrario, um carac i.Pr 
politko, c. po~: :Força :ela sna ,c]es:l.inação. a sua acçfío jnríR
r l i r,r.innal ahrmw:o as ques-!Fíes 1de Direito ·Publico . 

Basl.1ria islo nara mo:otrnr que não r\ nem nó-do ser, a cli
VPrsicla-rln rlf' l1•gislarão qno esal.b nlrcc, a .nr-crssi-clarlo- rlr.s'•L n. .im:-
Linn. · 

.. Sonhore.s. rm nmn elas c;,:ssiir.s :-mLrrinrrs. o illnsLro rep.rc
sr<nJ· .. anLr rl'C~ Rnhin. n honra:rJ'n Rr. Snr.niva.. r.om n sua :~ .nr. /.lo
rif!aclP 1(Jr l1 nmf'.m vrlhn , CJilJilifir.on -rlP vrlha.ria .isln qne nrís 
nrlmitY\1lllOS. lw.ir. ninrln. corno mna ohrn rlr. sal.-io s. r. qnr. JWII
r~nr.amn~ nrl:J.1.1Inr :í. 'lloson Cons·Li-lniç,5o. O nohrn rr.Jwrs'rnl:mlr. 
aehanclo qur. .. é uma vclbarin, a Co.ns,Litui~ã. o Americana .. : 

O Sn .. AMPJ-ITLOPHIO - ·F-oi. só qnnnto a llm ponto: qnnnto 
ao modo do se eleg-e-r o Sc,naclo . O Sr .. Saraiva 6 11111 hom em 
cpro lem 1>-rc.staclo gr.ancl'es serviç-o-s. 

O 81<. CAJvrPos SAT,LES - NingGm roLr.'<t::l is~o. Jif']o con
trarin. 

UM Sr: .. HEPnESF:"''l';INTE - Nã.o ba rrnrsli'í-o rw.ssoal. Siga 
iJ sr;n raminho, 81~ . Campos Sn.llr .. s, quo Yof\Í lllllilo bom. 

O Sn. r: _..\1\TPns S.-IToLF.S - · Mns. -rlizi8 ru que o Sr . Saraiva . 
no seu di srm'so, ·fornr:ren-no s um oxc,mplo, com um fado do 
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nosso paiz, qu e vem muito a rproposHo, quando se trata de 
caracterizar a índole, o temperamento da organização .i ndi
ciaria, segundo os molde.s do projecto -oonstitucional. Disse 
S. Ex., tracla·nclo ela dislribuiçã10 cl-a·s r8Jndas, que o atrazo ela 
1·egião elo Norte começou depois que se suspendeu a ar;reça
c1ação elo imp·o·s-to ·lançado pclns nssembléas Iegi.slativ.as das 
provi ncias sobre o consumo. 

A este respei lo informa S. Ex. que por muitos annos 
Joi lançacln e arre·ca.cla!clo aquDlle imposto, sem contestação 
nem opposição ·por parte de qualquer poder publico. Mas 
Yeiu um dia em que um l\1inisLro mais ene.rgic-o, mais reso
luto, levantou n questão e fez cessarr o abuso, suspendendo a 
execução das leis provinciaes, ,por S·erem COintrarias á Co·nsti
t.uição, visto que a ·competencia para tri•hntar a impomação 
pertencia, exclusivamente, ao -coa:po leg·islativo geral. Tir.anido 
partido de3tc faclo•, accrescentou o nobre representante que, 
si a Repub.lica na sua organização federativa não cuidar de 
dar recu.r.sos aoos estados do NOI't.e, estes, impe!Hdos pela ne
cessidade, hão ele v iol·ar a Constituição, para arrancar -taes re
cursos, som que ha;ja como evitar es·sa violação. 

ü SR. ZAMA -.Que duvida! Primo ?Jivere, rleinde ;Jll'i :O
sophar·i. 

O SR. CAMPOS SALLES - Eu venho dizer a S. Ex. que 
está enganado. Si o facto se reproduzir no regimen republi
cano.: si as assembJéas legislativas dos estados J.ançar·em, 
qualquer que seja a ne-cessicla.cle, irnpostos sobre a importação, 
bastará, ,p,ara C·ess.ar .a abuso, que um simples cildadão tribu
tado ree usc-se ao pagam ento do impost.a e leve a questão para 
os tribunaes f&deraes. A ,cJecLsão que a.ssim for provocada por 
um inte11esse individual, recahincJio sobre o nosso Direito 
Constitucional, cleci.a.rará inapplicavel a J.ei do Estado respe
ct.ivo, por ser con;l.na.ria á Constituiçã.o F·ecleral. Essa deeisão 
estabelecerá ·a jurispruclencia, e tanto bastará para que cessem 
ns effeilos ·abusiv.o,s :da lei. 

Note-se, agora, a differença entre os dons systemas. No 
antig·o regimen. o Poder Executivo gera.J, quando havia um 
Ministro energic·o, in1lederia nos [);elos d:a.s <lissembléas pro
-vinciaos, para SUSJ1enclel-os o annulla!- o.s. No emtanto que, 
agora, a soberrmia. esta mesma s.obm·ania que o.s nobres re
prosmvlantos não q1wrem C'1omprehender nem ac-ceitar, mas 
fTU e pertencerá, realmen~·e, aos es-tados. ,s:erá •protegida e n5o 
porltw;\ ser de.srespe itacla pela acção de qualquer Ministro. 
Qnanclo esta ·soberania transpuze·r as fronteiras elo Poclor t'e
dera.L será obrigada a reeuar. nfto pelo direito da :forrr;a. mas 
nela força d.a. sentença de um tribunal de just iça. (Muito 
bem.) 

O Sn. AMPHJLOPHro - O meu Supremo Tribunal resolvia 
tnclo iS;SO. I 

O Sn. JosÉ HYGINO dá um aparte. 

O 8R. CAMPOS SALI,ES - Hei de chegar a esse ponto, para 
PI'OV·ar que isso é um erro de doutrina. 

UM SP •. REPRESENT.~N'l'r<; - Isto é outra c ousa. 

O SR. CAMPOS SALLES - Senho•res, para poder responder 
no.s apa,rLes dos 'nobres ['Opresentan~c.s, entrarei, desde já, na: 
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apreciação do outro argumento, talvez aqueNe que se lhes afi
gurou o mais poderoso contm o systema do projecto . 

O SR. PRESIDENTE -- Observo a V. Ex. que a sua hora 
está finda; mas o Sr. André Cavalcanti , que devia substituir 
a V . Ex . na tribuna, cede a palavra afim de que V . Ex. 
continue . , : ;;gl 

O SR. CAMPOS SALLES - Agradeço muito a genti.leza do 
nobre representante, e apro.vr il.arei a nccasião pa.ra ·desenvolver 
diversos .outros pontos, si bem que me assailte o receio de 
cançar a attenção dos meus honrados coilegas. (Não apoiados 
(J era e s . ) ' 1 , • 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. est:'i sendo ouvido 
com toda a attenoão . (Apoiados.) 

·-- - " ""'l 

O SR. ZAMA - E , depois, digam qne o regimen parra::.. 
mentar não é bom ! E' explicando-se, é de.f.endenclo-se que um 
governo se torna verdacleirarnrmte livre, e não com secretarias 
de Estado que não possam apanhar. (Risadas.) 

O SR. CAMPOS •SALLES - Sr. Presidente. os illustres im
pugnadores do projecto insistira.m, t ambem e· muito, no argu
mento que deduziram, da organização .indiciaria da Allemanha. 

Peço lice·nça a SS. Exs. para decJarar que esse argumento 
produz os mesmos resultados falsos rlo outros que .iá tomei 
em considernção. porque, com o aquelles, foi tomado de um 
ponto de vista falso. 
. Co,nhe~;emo s bem a hist.oria contempor::tnea da Allemanha, 
porque essa poderosa nação. ,l)o.la sua Rttitucle permanent~
mente activa no meio 1da agitada politica européa. traz a at 
f,pnção universal pres:1 sobre si. Snbemos que a corrente po
lítica preriomi·nante no seu seio é arlUC1lR qne se precipita 
para a organização definitiva, ainda que violenta e forçada, 
de um Imporio unit.ario. 

Não ha ec:forco que n ~o se.ia omprcgatclo, nem energia que 
não seja posta em aeçãn, com insi,slencia. com tenacidade, 
nara a realizncfio da nnirlarlr; poliLica. ~la unidade governa
-mental , a su,prema aspirarfio all emã. o grande ideal onde vão 
ter todos o,s problemas na sua politica. 

Depoi~. das victorias contra rt Aust.ria, nroclamou-se a 
unidade militar, porqne a concentração d'a força. ponto de 
apoio indispensavel parn o desdohramcnto deste programma. 
seria o ponto de partida p ara a concentração no Poder. 
(Apoiados.) A unid:1!de rnllit::tr prorlmin a victoria co·ntra R 
França, isto é, a fundação do TmpPrio e o inicio ne,~se lra
balho colossal de unificação po1itica e arlmini stmtiva. De
cretou-se a nnid::vle .elos correios. a rlos fPlegranhoR. a elos 
neROS e mediclaR, a da morda r 8 rlo rnmmr.rr.io. que. tRmbem. 
iá se consklrra rra1i:md::~. r 8 mais impnrl·élnte r1 esta serie, a 
nniclade .i ndiciaria . 

O pensamento qne presirlin a csso l.rahalho rle nnificacão 
e~!A posto .a descohert.o, e ni'ío h::t cruom nfin vc.iR. cruem não 
affirme q11e a unid::1rle .i11diciaria foi n pR~so maiR fl!dea-n tado 
para a unidade rlo Dirl"ito. Basta ver qne n. frente de:sta cru
zada está a Prussia. pm:·a se TJOrlor nreve1' que em breve 
Berlhn. que ,iá é a Capital nolitir:a r1~ Allom:1.nba. se1'á, tamhem . 
a sua Capital juridica . · 
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.Portanto, a impropriecla,de elo grande argumenlo dos 
nobres impugnaclores do projeelo, o motivo qu e o torna im
procedente e ina,p•plicavel ao no·sso caso , consiste, sobretu do, 
no .seguinte: na /\lll ema.n lla pa.rle- se ela. {l'estntição de uma 
Confecleraoão ele eslados para a funclaoã.o de um fmp erio 
uniLar..io ; nós, ao eonvrario , partimos ela {les•lruioã.o el e um 
Imp erio unitm'io para a funclaçã.o de uma Republi ca f edera
tiva . São pontos de partida intó rm11 ente oppos Lo s . (Jl:fu:itn 
bem; muüo bem,· apoiados geraes . ) 

E' c l::E'O que argume.ntos deduzklo.s d e ohsen iações des·ta 
Ol'Clem não permiLLem as conc.Iusões a que os nobres r ePJ'e .. 
sontant.e.s querem chegar. (Apoiados . ) 

Se·nlJiOre s, que ist o crue acabo ele expôr é uma ·apreciação 
verelacl'oira e exact a rla po li ti ca all ea1l ã, p r ova.- se não tS ó com os 
antece.cJenles da organização judiciari.a, os pareceres das oom
m issões c os debates parlamentares, oomo, principalmente, 
com essa rwcenlualcla satisfacoão que o soberano da Al;!emanha 
:ma.nifestou ao ver te·l'minacla uma campanha, ·aue não lhe pa
r eceu menos pro>ficua nen1 menos gloriosa do que ·a,s suas 
guerras cal os2.a es . Ouça o Go.ngresso este interessm1:te t o pico 
rlrt :fall a elo Imperacl o r Gnilherme na sessã.o d e encerra.mento 
<Clo Heichstag, em 22 de ·dezembro de 1876 (Lêf: 

« Aprecio no mai.s alto gráo os benefi cios que r esu lt arã.o 
pnra a nossn vida nacional do successo desta obra .. . .Pelo 
vo to dn.s leis .incl i.ciar .ias S P nos assegura quo -em um {utu.ro 
Jl 'I' O.xúno a .iu r; tiç.a será aclminis tr rt'Cia em to1da a All rmm11"1a se
gunrlo os Jl1'inc1pios comm.nns. r; qnr. p erante t ocl'o.s os tri
lmnaes D;ll omf:ies o prüc esso ser(L rliri g'icl o p elas· mesmas regr.a.s. 
«Por este mnclo . temos rb clo nm passo COI1Jsideravel para .a 
nni clad'e jucliciaria nacional. 

·<~Um Direi•to comnmm :fol't.ificará na Nacão o sentimcnfo 
d e homogeneidade e dará á unidade politica d·a Allemanba um 
~) on/:.o el e apoio que em nenht;m p erio·do rtn leri or 'Cla nossa 
lü slor .ia pomlc s·er-lhe assegurado.» 

Aqui osLú cl'esvolaclrr a :Jü liti ca drt :força. 

O Sn. LTTT 7. DELPCW - Apoinclo. f:omo is lo rS grrmrlr e 
grn oroso ! 

TJJ\ r Sn. HRrn F. sF.N'l'!\ N 'l'F. - f:omo is l.o r' tyr am1ico ! 

O Sn . .Tns1;: H Yr: lNn - TTnirlndr. polil.irn. ni'\o qnrr rli zer 
:p;~ i.:Hl o llllir, n . (.!\ jWT { PS rt'i?I C1' S0S. ) 

O Sn . Ct\JvrPns SAu,F.s - Ei.s aqui o programma .pol iLir.o 
·da All emanha: n qn r; rlla qncr r\ os l.n,helecer. por mr.io da 
nnirlacl r; incl idar ia. a 1mida{lo ju r kli ca, r. por m ei<o ·ela unidad e 
do Direito. a concentração elo Pocl,rr . I sLo crurr rlizcP qn r n 
nni daclc jmli c.iaria r\ o passo dee isivo para a fnndaçi'í.o defi 
ni I iva elo Imp erio nn ilari o . (AyJoiaclos c awr.rles. ) 

o SR. C ESAHTO Ar..vnvr - E' evidente isso. 

O Sn. . CA MPOS SALLES - Senb orcs . 0ste exemplo traz-no~ 
n ma n;rlv rr'Lencia pr ove il.osa.. no mom ento em qn o vol.amo s o 
nnsso 'ro rli!!.·o nol i l.i co . e r\ ·an o n vol.o soll l' 8 a orga;n·izar;iío rln 
PorJrr· .T r1rliciar io r\ nm voLo snbst.anr. ialmmlle po li<Lico. D:=tr 
um passo errarlo. llo.i e. no mo'menl.o -rlA sr: vorLm' es,ta .plarte •do 
proj eoto, é ,s acrificar na sua cssen cia o sys t,ema e rouba r aos 



nossos concidadãos as mais segu t·as .g::wanl.ias de libel'ICI&de, 
que deve conter a lc .i organica. (A poiados; nw'ito bem; 
aportes ) 

Senbmes, a unidaclo · ju.clic iaria foi 'feita na Allemanba 
não com fadli cl ac!e, como ·dizem os que invocaram este 
"xemp,lo (Apm·tes ) , mas, ao ·Contrario, com grande diffi.culda1de 
" apó.s urna fo ;· te r es istencia oppos•La pelüs es,Lados, .aliás in
toressac!os na de·fosa ela sua au tün.omia . Mas o Imperio venceu 
ns est ados, ass im como ha do vencol-os agor a, na quesLão da 
1miclrvcle juridira, da lmificação elos cocligos, porque á :frente 
rlcs Le movimento o,sLú a pode:eosa Prussia, e tocl'os sabem que, 
na Allmn::mha, o que quer a Prussia querem todos os estados., 
(i\poiaâos; muito bem.) 

,Eis aqu i, senh ores, como o facto invocado pelos adver
sarios elo pro.i e c to se nos apresenta em toda a .3ua realiclacle. 

i\quillo que se J'ez com o apoio ela força, aquillo qu e é o 
prorlncto , não elo voto, que exprime a Jorç.a soberana da opi
nião, mas elo voto inspirado pc;lo prestigio ela força armada, 
nfío póclc servir -n os ele guia no momento em qu e tratamos elo 
:runrlar instiLu içõcs livres, para regerem os clesLinos r1c nossa 
)) ~Iria. ( llfnüo bcrn; apo'ict.clos.) 

U:MA yoz - E' um exemplo pernicioso o ela Allorn:mh~ . 

OlJTRA voz - Dahi surgiu o socialismo . 

O I::;•R. ·Í:AMPos SALLES - Senhores, com relação :í. orga
n ir.ar,\i'ío jmliciaria rla All cmanh a. que tem .s ido invo caria, com 
1.anla insistcncia c com tanto esforço, cmno arma el e com-
h aLo contra o sysl.em a elo projecto, h a, ainda, outra ponclr 
raoã.o. que pcoo 1 i cença ao oC'ongresso para ex ternar. 

Existe a lli , é corto, um tribunal Jedcral, o tribunal rlo Im
poria , mas com um caracter, com uma indole in toiramentc 
rli.versa desta instituição que pretendemos aclaptar ao nosso 
paiz . O t r ibunal elo Imperio não é senão uma super ior in
sLancia ele j ustiça orclinal."ia, commum : é um tribunal ele re
visão, clcslinado a ju lgar em u lti.ma instancia os li tig·ios rln 
m1.ia rlecisã.o rccorrcrcn_l os li tigantes, quando a mesma de
cisiio se fnnrlar em uma viola r;ão ou falsa applicaçã.o ela lei . 
Co m o sr, v1\ não t em um cr1racLer po l it ico, nil.o .il tlgl!. as con
lr,sbr;õcs clr•. Dirr:rid n Puül.ico, como P. ela inrl nlo da nossa jn s
f.i ç. rt. Jr.rl r;l'fl. l ; ntf)S .inlga SIÍmrn l. r: as 11111\Siões ele ni rc il.n Pei
vnrlo. 

1\0 l.r ibnnal do Imp oria siÍ cnhr, , no que respciLa :1s qu r"S
Iõ rs rlc origem politica, julgar, no crime, os aiJenl.aclns pei1 -
t icados -conlra a p essoa elo Imp,eraclor o cnuJra o Impc'eio. 
Nenhum outro CQ'ime-, aimla mesmo poliLi co, 1·ccai ·sob n sua 
jurisdicçã.o. 

Vêem, portanto, os nobres re))resentantes que, a inda pu r 
este lado , não tem app li cação o exemplo que buscaram. A or
ganizaçã.o allemã não tem o cunho elas ·organizações que v i
goram nos estados federativos e crue tonmmos J)ara modelo : 
ao contrario, a sua organização obedece ao typo commum rh . 
. iusti ç.a orclinaria. Mas, para i.sto, não era por cerlci neces 
Sflrio ir iã.o longe; bastava que os illustrcs imp ugnar.lnres elo 
JWO,j ecto ncloptassem. pura e s imp lcsmenl.e. a org-anização nni
taria elo ílecahiclo Im]l erin B1~.z il eiro . F.' o id eal ela Alle
manha . (Mui t os a.JJa?'les . ) 
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'O SR. AMPHILOPHio - Si invoquei a Allemanha, foi para 
mostrar uma Confederação sem dualidade jucliciaria . 

O SR. GAM.Pos SALLES - Isso }:\. está respondido . Na Al
lemanha trata-se do snpprimir a Confederação e fundar a uni
dade na soberania; por consequencia, não tem, realmente, ne
cessidade de uma justiça que, como já mostrei, tem a missão 
de interpor-se entre dous governos que funccionam parallela 
e soberanamente. · 

Senhores, me parece que tenho demonstrado que não 
prevalecem os argumentos oppost.os ao projecto, quer se fun
dem na doutrina, quer na -filiação historica, quer na obser
vação dos factos. (Apoiados aeraes . ) 

Feita a minha defesa, vou iniciar o ataque. 
Os impugnadores do projecto trazem, como solução para 

resolver este gravíssimo problema, qual a que se vincula á 
organização do mais importante poder da Nação, um substitu
tivo, crreando a unidade judiciaria, mas dando aos estados, á 
sua exclusiva competencia, a .i ustiça de primeira instancia . 
,Em substancia, é a reproclucção elo Acto Addicional . 

O SR. ,,A.MPHILOPH!o - Que fo i tirado dos Estados Unidos. 
O SR. CAM.Pos SALLES- Perdoe: não foi. Mas, Senhore·s, 

o que eu quero é denunciar a este Congresso a tentativa do 
um gravíssimo attentado pol iti co . Aquillo que a Revolução 
de 31 já nos deu, dentro dos moldes da Monarchia unitaria, é 
agora resuscitado pelos nobres representantes, como capaz ele 
satisfazer as justas exigencias da Republica federativa, em 
1891. (Muito bern; apoiados.) 

Senhores, a este respeito invocarei , tambem. um teste
munho historico , da maior valia, para assignalar nma cir
cumstancia, que torna extremamente clesfavoravel, inexpli
cavel, constrsJ1gedora a situação em CJ'Ue se collocam os nobres 
impugnadores do proj e c to. 

Em 1831, isto é, em consequencia da Revolução dessa 
época, olltorgou-se ás provincias elo Imperio a faculdade de 
consbtuir e organizar a sua .iustiça de primei.ra instancia ; mas 
esta faculdade vinha acompanhada, tambem, da de organizar 
-o respectivo processo . 

Foi ·em virtude desta principio, consagrado no Acto Ad
clicional, que as províncias do Imperio começaram a orga
nizar a -sua justiça de primeira instancia, estabelecendo a re
spectiva jurisclicção, assim como a divisão territorial. Em 
muitos pontos tornou-se sens ivel a tendencia de alargar 
quanto possível o preceito constitlwional, tão profundo era 
o sentimento de independencia local . 

O SR. JosE' HYG~No - O Centro nunca o permittiu. 
o 1SR. CAMPos SALLES - E 'Ü nobre representante me 

permittirlá que, agora, passe a responder a S. Ex . com a 
oTJinião de um seu illustre con terraneo . 

Na Camara de 1836, tratava-se; entro outros actos, que já 
faziam presentir um movimento reaccionario. de decretar a 
inconstitucionalidade da lei de 16 de agosto do mesmo anuo, 
votada pela A»sembléa provincial de Pernambuco, lei que 
tinha estabelecido a sua organização .indiciaria. Da Com
missão respectiva, encarregada de interpor o seu parecer, 
destacou-se o illustre Deputado Luiz Cavalcanti ... 
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O SR. JosE' HYGINo - Auctor da lei. 

O Srt. <C'AMPOs SALLES - ... para dar o seu parecer em 
separado . O Congresso lucrará em conhecer a elevação de vis
trts, a firmeza democrati.ca o o brilhantismo -co m que o illn-
l.ro pernãinbucano antecipava, naquena época, os funda
mentos da poliLica experimental , ensinada em nossos dias por 
um emerito publicista. 

Destacar ei do seu luminoso parecer o seguinte topico: 
«Lembram alguns o inconveniente de poderem appa

recer 18 cli:fforentes codigos das diversas pr ovíncias, que não 
possam faci lmente ser conhecidos pelos magistrados dos tri-
bunaes. · 

«ffi:ntenclo, porém, que, sendo os magistrados especialmente, 
.-lestinaelos ao conhecimento elas leis, .seu of:ficio lh es impõe cí 
dever de estudar as leis ele todas as provinc·ias, aonde sua ju
ri~clicção se estender; além . de que, as províncias hão de seguir 
mc.1ito o exemplo umas das ontras, e, conseguintemente, não 
lerão ele verificar-se tantas clifferenças de cocligos; antes po
deremos ter a vantagem ele ser mais imitado o codigo que 
t iver produzido bons effeitos em alguma província, livran
clO-fiO, assim, ela calamidade que soffremos hoje pelo <Codigo 
rio Processo Criminal decretado pela Assemb1éa Geral, de qurm1 
nem uma garantia nos induz. presentemente, a esperar como 
rnclhoramento em tal objecto.» · 

Ahi es tá o contrast.e. Hoje vemos o illustre represen
!anto por Pernambuco , apavorado deante desta perspectiva, 
que lho parece aterradora - a diversidade da legislação. -~m, 
ninch menos, a dualidade .iueliciaria, procllizindo o cahos no 
seio da nossa socie·dade, pe,rturbando as relações de Diireito e 
sncrificanrlo os mais vitaes inter esses . 

Pois bem, honve, ha GO annos 'atraz, um espiriLo· menos 
timido elo que o elo nobre representante e, seguramente, Li'io 
J u01clo como o seu, que lançava, corajosamente, os fundamentos 
ele umCI .doutrina sã., que, indo além· ela dua]jclacle jndicíaria, 
nceeii.ava a diversidade ela legislação. 

Senhores, a este r espeito tenho necessidade ele dar uma 
explicação, para que não haja mais duvida sobre o meu modo 
elo p ensar e de proceder. 

Sustentei no Governo, até o instante em que as.signava-se 
o projecto de Constituição, a necessidade de consagrar-se c) 

principio da legislação separada, e sustent ei este principi o. 
l)Orque entendi que ·era preciso não tirar aos estados uma 
das mais importantes manifestações da sua soberania legi s
htiva. 

Fui, porém. vencido. porque a maioria dos meus collega5 
pronunciou-se em sentido contrario. 

Cumpre-me, Hqui , dedarar, pois, que já ouvi a respeito 
nma vaga censnra, que, apesar ele vencido na divergencia, 
permaneci no Governo, por entender que, em uma situação 
como esta, não era -caso de levar a minha susceptibilidade ao 
ponto de separar-me elos meus companheiros em uma questão 
de doutrina (Apoiados aeraes) , que não alterava a parte pro
priamente organica, fundamental, da Constituição . 

Demais, não era uma questão de confiança, nem de mc
d ida governamental. (Apoiados.) 

Mas, Senhor(ls, declaro daqui qu1e acceito francamente a 
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emenda apresentada po t' ::dguns Srs . representant.es, restabe
lecendo o principio. 

O S11. NAsctMJ1N'l'O - Isto é que é ser coherente. 
O SR. A.i\IPHILOPHJO - Muito bem; é um systema . 
O SR . CAMPOS SALLES - [!;. é preciso notar qur; os pro

prios Srs. representantes impugnaclores do principio são os 
quo exhibem ·os seus melhores fundamentos. 

O nobre Sr. represenl::mte por Pernambuco r1isso, na .sua 
l:r.ilhante oração, aqui ouvida com o acatamento devido a um 
.mostro, quo nós a inda yamos encontrar as bases elo Direilo 
nos impcrec .i vois princ ip ias ela lei romana. Isl.o quc.r cl.izPr 
qn c os principias regulador es elo Dire.ito são os mesmos em 
toda a })arte . Pois :bem, si ass im é incontestavelmente, c si 
somos um povo hom ogeneo pela raça, pela lingua, pela reli
gião , pelas trad ições historicas c pelos costumes, é certo que 
havemos elo tPr. n r' cossar.ianwn tr, o mrsmo 'Dirrito regul ado 
as nossas relações jurídicas em todas as regiões ela Hepublica, 
sem que para isso seja necessar.io que a nossa legis lação, os 
nossos cocligos sejam ü pro dueto ele um unico Poder Legis
lat ivo. 

Senhores, si é clahi, elas tradições sempre vivas elo Direito 
romano, cnmo diz n nobre representante ele P ern ambuco, que 
I êm surgido os cocligos modernos nx1 is p eTfoitos, porque 
r.í Jú qu e est:'i. a sabia !iç:ã.o rla cxperiencia. por quo razão quc
rr:m imped ir qnr: cada Es laclo faç:.a as suas !ris, quando clla.s 
pod em -offcrcr.cr campo :'t obscrvaç:.ão rlo s logisl :ulorrs, con
rlit zindo-os :í, 1miclarl o Ilola oxpcricncia '! (Muü o bem; rnu:it;n 
bem.) 

O Sn .. .Toeb<:' HYGTNü - Nr s l e caso, por rpw rC'sorn1. para 
o ·C'ong-r csso foclcral a faculclacle elo legislar sobre Jallencias '! 

O Sn. CAMPOS SALLES - São excopções. A esse rospc i I o 
elevo lembrar ao nobre 2Pnaclor mn facto qu e se ostc~. rlanrln 
nos EsLaclos Unidos. Tendo, alli, as legislaLuras 'Clos estados 
a Jaculrladc ele clecre{1ar os s:-•.1s corlig·os, todavia, rcservou-so·, 
co.mo disso o nobre Scnarlr :r ao CongTcs~o fnílr•ral, a .l'acnl
rlarl e 11:11':1 lrp;i sl:1 r sr:llrr l':1l!r• nci ns. :Ü: ti ll ·r lntllll. srgunclo o 
lrs lrrmrnho rir• um rscr· ip lor mrJfir't·nissimo. tli"íu se rnnsoguiu 
8fl::tp 1:1 r :'t rTn ii\o r l':1zrr r•xrenlar r•m lor ln o lrt' t' ilorio na cional 
mna. le i 1111ira snhrr J:1llrn cias. 

Enr.on l t'r'i ~ilgut' rs mm1 nhsrrY:1(~n. qnr mr pa.rrcr rle 
g-r::tnclo Y:tlnt' . rtn f'nynr rio 11rin r\ip i!i da l,og·isl::u.::\o Sl'l'flt:·8 rl8 . 
Nol.n -.so nma rlil'l'rrf'nca r;nl.rr a Sn i.'-';:;a r. n. Uniilo ;\nwL·i r ana 
no qnc rr.spoila an progrrssn rla sna lcgisl ar:u.n. \a Snissn , 
clev iclo a circnmsLancias poCLll iarrs, a nm cor- Lo an·:, gonisrno 
ele .sentimentos, a uma cceLa riY::t li claclc mesmo, cli :I'Jic il mcnto 
acontece qu e um cantã.n a.clapLo ü. sua leg islação urna lei ele 
ou Lro cantão . .Nos :EsLaclos Uniclns, t em-se obsorvaclo um phe
momenLo inteiram ente diverso: tocla vez quo a J.ci ele um Es
La clo produz bons rcsulLacl os na appl icaç;ão, é ella imm crlial.a
mcnl.e Lransplanta·cla para, a legisl,açftü ele ou Lros esta·clos . 

Daqui resulta que a l eg i sla~. iJo americana t em Liclo nm 
prn.g· r·.rssn mais sensivnl. · mais Fra l rl1 1 C[t lO a rla S11i s.c;a . JL' 
r;sLo. por rnrln. um argnmrmlo rlr. irrrcnsa,·n] va lor om Jav·or 
do s~rs lr~m::t. Vê-f'e que cllc conduz á Lm iclaclc. (A1JO'iodos e 
apartes.) 



V·oLand o, ac]ul, Jlnl' ~s l c .sys lcma, ufio qum· is~u d i ~.ct L[tt< ! 
t eulmnws es Lab clcc iclo a obrigar;ilo vara cada Eslaclo ele ad ·J
pLal' para si uma legi slação caprichosament_c diver sa ela elos 
oull'os •estados ; não : o que Jazemos é dar-lhes sobemnia le
gislativa bastante para qu o cada um possa adoplar as ins ti
tuições que lh o sejam p eculiares o uniformizal-as t odas nâ 
par to geral, na parte em quo as r elaçõ es juriclicas obedece
r em ás mesmas conclições el e nnifor miclacl e . Não tenho r ece io 
de que ;possa sahir daqui o cabos . (Apoiados; mu·ito úcTn . ) 

Senl1ores , t enho , ainda , um ass1.:tmpto, que vons i clc.~ t·o de 
utilidade para este debate, m as, sinceramente, r eceio ü· além 
el o que me pos·sa permittir a benevolencia elos nobres repre
sentantes . (Não apo·iaclos. ) 

íE' um assumpto pratico . 

VozEs - Prosiga . Quer em os ouvil - o . 
O SH. CANIPOS SALLES - Não Joi r epr ncluzldu a<pti rw 

Üongresso, creio eu, mas •tenho ouvido em toda parte dizer - se 
que a .situação :l'inanceim de •alg·uns es tados não l hes p ermiLLe 
Ler á .sua conba ;senão a justiça ele pri·mei:ra instancia . 

O SH ., AMP HILOPHIO - Para mim, é um argumento sc
cunclar io. 

O Srt . JosÉ HYGINo - Não é u m argumento cap i•tal. 

O Sn . GAMPOS SALLEs' - Si este argumento não iem 
valor, eu o abandono . · 

O S t~. J' sE' H Y GIN O - Tem valor , mas não é cal) i tal. 
0 SR. CANIPOS SALLES - Mas o subs tüulivo elos llOIJ 1·ea 

revresentantcs consiglla a icléa ele deixar- se a cargo dos es
tados sómen te a ju stiça ele primeira instancia, cl eixanclo.,- sc á 
União •apenas as ins'lancias sup eriores . 

Senhores, ele -duas uma: ou os estados têm r ecursos para 
manter a sua justiça em todos os g1'áos, ou não os possu e suf
i'icientes, sequer , para a primeira instancia, ou, •antes, não os 
têm, principalmente, para a primeira instancia. Nestas cir
cumstancias, o ar gum ento prova ele mais; e teremos ele voltar. 
atraz, pois que não poderemos clar aos estados, em ·1891, 
aquillo que jú se clava ús p r ovíncias em 1831 . 

Basta examinar a despesa qu e acarreta a ,instiça el e nnssn 
pait. c.m s ua p t·i me ir a o srguncla iusta1wia.s, l <<u.·a mo.~ Lnn· a 
ünproc.cdeuc. ia desse ars umenio. Ei s acrui os da elo ~ que vos
::; no : 

~" i us La tu ; ia: 
Com o:o; clese.ntbargaclor.es . 
Com, as secreLal'ias. 

1" ins tanc i a : 
0:2 1 .iui:-:cs el e dit·l!itu . 

:t juiz do p1·esidiu . 
1 promotor. 

Pr om otores . .. . . 
.1 escrivão elo pl'es id i o . 

juizes muui cipaes . . . 

Sornma .. 

5 ~j 1 : 600$000 
8 4 :848$000 

~. :!.3G: 6'Ü•0$ 00rl 
5: 000$000 
3 :000$000 

8 40 :800$ 000 
2. : 2.001$'000 

1 . 035:333$&85 

636 :HS$ 000 

L 12:!. : U3 3$88G 

4.'758 :381$8&5 
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Deste quadro verifica-se que a jusLic:.a de segunda . in
·Sbncia custa apenas, em sua totalidade, 63·6 :MS$, ao passo 
que a despesa com a de primeira instancta eleva-se a réis 
~h .121 :933$881]. 

E' [lOr isso que eu dizia que, si os estados podem custear 
i1 sua justiça de primeira instancia, tambem estão habili
tados para manter a de segunda. 

Parece-me que será de grande utilidade para o Congrcsw 
conhecer os detalhes destes algarismos, pois que, assim, SP. 
habilitará a resolver com mais segurança esle problema. 
Chamo a sua attenção para o seguinte quadro, em que vem 
demonstrada, parcialmente, a despesa que -ra~ cada Estarl.o 
com a justiça de primeira instancia: 

AMAZONAS 

S comarcas, tendo 9 juízes a 
3':600$. . . . 

8 promotores. . . . 

9 juizes munícipaes. 

PARA* 

21 comarcas, com 211 juizes. 
22 .promotores. . 

25 ,i uízes n1,unici paes. 

32:400$0.00 
12:800$000 

45:200$0'00 
·13: 000;$0001 

86:400:$000 
:33 :•400$0001 

119:800$000 
44:110$000 

MARANHÃO 

31 comarcas, com 34 juízes. 
31 promotores publicas. 

122:400$000 
414:000$000 

16•6 : 400$000 

58:~00$000 

:[63:910$000 

.33 juizes muníeip·ª _es. . 57:478$000 223:878$000 

PIAUHY 

·2'2 comarcws~ com 23 üu;izes, 
22 promotores publjcos, 

22 juizes munícípaes, , 

CEARA' 

3•4 c·omarcas com 36 juizes. 
34 rpromotor'es. . . . . . 

38 juízes munícipaes. 

32:800$0001 
32:800$0001 

115:600$000 
3•1 :7301$1000 

129: GOG$0001 

48:&00$000 

178:400$000 
56:370$000 

117:330$000 

234:'770$000 
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RIO GRANDE DO NORTE 

19 comarcas, com 20 Jlllzes. 
19 promotores. . . . 

HJ juiz0s .mmicipaes. 

17"2 : 000$000 
28:000$000 

100:000$000 
30:7G4$967 

PARAHYBA 
28 comarcas, com 20 juizes. 104 :4.00'$1000 
28 promotores. . ·4.1 : 400$000 

30 juizes municipaes. 
145:800$000 

43:600<$000 

P%RNAMBUCO 
'51 comarcas, com 56 jui_zes. 198:000$000 
52 Promot-ores. 7 4:200$000 

51 juizes municipaes. . 
272:200$000 
88:355$000 

360:555$000 

Presídio de Fernando de Noronha: 
1 .iuiz de direito\. 5•:0{)10$000 

189:4.00$000 

1 escrivão. . . . 2:200$000 
1 promotor. . . . 3:000$000 10:200$000 370:775$000 

ALAGOAS 
115 comarcas, com 16 juizes . 
15 promotores. . 

21 juizes munic·ipaes. 

57:600$000 
20 :14iOO$üOO 

78:000$000 
32 :060$0{)0 110:060$000 

SERGIPE 
18 c-omarcas, com 1\l juizes. 
18 promotores. . 

2 2 juizes municipaes . 

BAHIA 
54 comarcas, com 58 juizes. 
56 promotores. . 

68:4.00$000 
24:000$000 

92:400$000 
33: 1\0Sj$;000 125:5-08$000 

216 :00Q'$00Q 
79:400$000 

295 :•400$000 
84 juizes muni-cipaes. 121 :700$000 417:100$000 
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ESP llU'l 'O ::JA .. N'liU 

1 O cmmu·cas, com H j uizus. 
10 promulures . . 

11 j uizu::; lllunit;i [J a u ·. 

3\J:ti00$0UU 
l:.l :tlU0$0UO 

:13 : /~·0.0 $ 000 
1li :ü':W$:000 

lUU 1Jl!: JAl\ElHO 

3•6 comarca::; , cu1u 38 j ui w::i . 
05 Pl'Oll!O l-Jl'CS. . 

13li: o00$000• 
!1'7: 200•$000 

181 : 000$0-Q.O 
5!): 535$000 

iS . PAULO 

ü3 cutüat·ea::;, cuu1 ü::í j uizcs . 23 /~: 000$00 0 
li3 promoLorus. . . . . ., 85: ü00$00(} 

3ol\J :600$000 

li V: t 20$UOQ 

240: 535$000 

81 juizes umuieípae::;. 121:724$117 441 :324$117 

PAlü i..NA' 

14 comarcas, com -1 5 juize::; . 
1•.1, proruu L ores . . 

15 juizes municipaes . . . . 

::i 1 :•U·U0$000 
l!J:000$000 

73 :000$000 
21:999$000 

SANTA CATHAniNA 

:\:3 eontal'L'as, e um H j uiz e::i . . .. 
-13 vrornolurc ::; , . 

14 j uizc::; .Juuuicipacs . . . , 

::í O:'LOIJ$000 
·1'7 :200$0iJü 

67 :I)OO!j; IIIIO 
l:l. : I S0$000 
-----~ -

lUO GHAN DE DU :::::.UL 

'~• '7 üomarcas, com 4!J jui zes . 
'IJ.7 m·omu Lun~s . . 

17ü : '•00$000 
GG:000$000 

212 : lt00.$00Ü' 

!)!~: \J!JfJ $000 

80·:78U;j) OOO 

50 jnizes muuicipaes . . , . 71:11 50$000 313:850$000 
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l\IINAS GERAES 
'7[) j Lliz:es. 270: 000$·0100 

104:000$000 

374:000$000 
!J3 j uize::; municipaes. 121:100$000 /19 5 :100$000 

GOYAZ 

20 comal'cas uon1 2i juiz:es .. 
:W Pl'Omutores. 

75:600$ÜOO 
32:200$000 

107:800$000 
21 juizes muuicipaes. 35:268$034 ·143 :068$034 

MATTO GROSSO 

8 comaruas, t endo 9 juizes . 32 :•41(}0$000 
8 prorrwlores . . . . . . 13 :000$000 

8 juizes JJllllliCil)acs. . . 
45 :•.ÍJÜ0$000 
13: 781$767 59. :181$767 

4. 121 :933$885 

rComo se vê; ·a j usliça ele primeira instancia, em um Es:
Lado de menores r ecursos, •como o da Parahya, custa 189':1100:$; 
a elo Piauhy eleva-se a :l!!7 :330$; a elo Maranhão, a 223 :878$; 
a de Go·ya.z., a 143: 068$03!1; e assim por deante. 

Agora, cumpre conhecer, tambem em detalhes, as des
pesas que se fazem ·com •a justiça de segunda instancia. 

;Este confronto é necessario para justificar a minha pro
lJOSição; isl.o é, desde que se considm'a possivel aos estados 
nmnterem a primeira, razão não ha para que se· lhes tire a 
segunda insrtancia, simul.ando ·um act o phiJ.antropico, de ge
n eTosi.clade, quando, em fundo, nfw rse pre!Lencle srenão >tirar 
aos estados a <Slla inclerpendencia e subjugai-os ao Centro por 
uma perigosíssima centralização jucliciaria. 

A segunda instancia apresenta typos diversos. 
A Helação elo Dislricto Federal compõe-se ele '17 membro8; 

as ela Ba·hia e Pernambuco têm 11 membros cacla uma; 'as de 
Maranhão, Belém, 8. Paulo, etc., sete cada uma, c, finalmente, 
as ele Goyaz e Matto-Grosso, cinco cada uma. 

Pelo seguinte mappa, ver:á o Congresso a despesa de cada 
um destes tribunaes: 

D~SPESA COM O PESSO.AL E MAT.EHIAL DA JUSTIÇA DOS 
ES'N-..DOS 

2" INS'l'AN~TA 

Hc;laçilo de Belém, disLrieto C]ue comprellende os eslados: 
Pará. 
Amazonas . 

11 
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'7 desembargadores a 6:000$ 42:000$ 
Ao Procurador da Fazenda 

e soberania. . . . . . 400$ 

Pessoal e material da 
Secretaria: 

Pessoal. . . . . 
Material . ,. . . . 

Hel,ação de S. Luiz, que 
comprehende os es

tados: 
Maranhão . 
Piauhy. 

5:760$ 
3 :3118$ 

7 desembargadores a 6:000$ 112:000$ 
Ao Procurador da Fazenda 

e soberania. . . . 400$ 

Pessoal e material da 
Secretaria: 

Pessoal. 
Material . 

Re1açãio dle l~ortaleza, 
que comprehencle os 
esbaclos: 

Ceará . 
Rio Grande elo Norte. 

7:760$ 
81>8$ 

7. desembargadores a 6:000$ 42:000.$ 
Ao Procurador da Fazenda 

e soberania. 400$ 

P'essoal e material da 
Secretaria: 

Pessoal. 
Material. 

5 :"760$ 
3:248$ 

9:10M$ 51:508$000 

42:400 $1 

6:60&$ 49:008$000 

42:400$ 

Relação de Recife, que comprehende os estados : 
Pernambuco. 
Alagoas. 
Parahyba. 

11 de:s'emibarg'illdores a 
6:000$. . . . . . . . 66:000$ 

Ao Procurador . da · Fazenda 
e soberania • . • ,. • 400$ 66_:40.0$ 



Pcssoai e malerial ela Scc1·eLaria: 

Pessoal . . . 
Material ... 

5:760$ 
888$ 6:648$ 73:048$000 

Relação de S. Salvador, que comprehencle os esLados: 

Bahia. 
Sergipe. 

H dcs.c mbarg'ador cs . a 
6 :000$ . . . . . . . . 66 :000$ 

Ao Procurador da Fazerida 
e soberania . . . . . ltOO$ 66 :l10G8 

Pessoal e maLcrial de Secr etaria: 
Pessoal . . 5:760$ 
MaLcrial. . 2:388$ 8:148$ 74:548$0DO 

Relação de ~. Paulo, que coniprcbende os esLados: 
S. Paulo 
Paraná. 

7 descmbargador ci:i a G :000$ lt2 :000$ 
Ao · Procurador ela Fazenda 

c soberania . . . 4008 

Pessoal c malm·üd da Sccrclaria: 

·pessoal .. 
MaLerial . 

5:760$ 
!)tiS$ 

42:400$ 

"6:708$ 49:1 08$000 

.Hei ação ele PorLo-AlcgTc, com(lrC1Jcnclc os estados: 
Rio Grande elo Sul. 
SanLa CaLllarina . 

7 desembargadores a 6:000$ 4 2 :000$ 
Ao Procurador da Fazenda 

c soberania . . . . . 400$ 42:400$ 

.Pessoal c malcrial de Secre taria: 
Pessoal . . ' · 5 :760$ 
Mater ial 2:648$ 

Relação de Ouro PreLo, 
que comprchcnclc o 
Estado ele Minas Ge
raes: 

7 clesembargaclores a 6: OúO$ 42: 000 $ 
Ao Procurador ela Fazenda 

8:408$ 50 :808$000 

' . e soberania . . . . . 400$ 42:400$ 
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Pessoal e material de · Secl'i~Laria: 

Pe~,_;ual .. 
Material · 

llelatjfi.u ele Cuyabá, que 
lOomprehenclo o Esta
elo ele Matto-Grosso: 

5:760$ 
2:31-p$ 

f> descuJlJal'gadores a 6:000$ 30 :000& 
Ao Pl'ocurador da Fa:wnda 

8:108$ 50 :508$000 

c soberania . . . /!00$ 30:400$ 

Pessoal c ma Leria! ele Secretaria: 

Pessoal .. 
Matet·ial 

Hcla(!fi.u de Goyaz, crue 
lOOlll prebencle o Esta
elo ele Goyaz: 

3:240$ 
'1:928$ 

5 dest~rnlJal'gadul'cs a li: 000$ 30:000$ 
Au Procul'aclot· da Fa:wncla 

5:168$ 35:5~8$000 

c soberania . . . /100$ 30:/100$ 

Pessoal c ma Leria! ela Secretaria: 

Pessoal . . 
lVIaLcrial 

Somma 

Hclavão ela antiga Cul'Le, 
que comprehcnelia a 
Capital, hoje com sua 
.ius tiça local, c os esta
elos elo Rio de Janeiro e 
Espirito Santo: 

17 dcs ·crnbargad'or e;s a 

3 :2!10$ 
1.:688$ 

6:000$ ........• 102:000$ 
Ao Procurador ela Fazenda 

4:028$ 35:328$000 

e soberania . . . . . . 1:600$ 103:600$ 

Pessoal c ma Leria! da Secretaria: 

Pessoal .. 
MaLc1·ial ... 

'ToLa! . 

10:380$ 
1:628$ 12:008$ 115:608$000 

636:1/18$000 

Approximemos agora estes alg·arismos. Um Estado como 
o do Mm·anhão, por exemplo, que dispcncle cerca de 300 :000$ 
com a sua justiça de primeira instancia, si quizer ter um tri-
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bunal superior egual ao de Goyaz ou Matto Grosso, isto é, 
com cinco membros, o que, ali ás, me parece de mais, terá 
de accrescentar sómenf.e a somma ele 35:328$, para completar 
o seu systema judiciario, autonomo, independente, descentra
li zado em todos os grãos . A mesma observação, c com egual 
rosultaclo', se ·applica a outros estados, os mai.s fracos, aquelles 
r.t que se whf.ribue escassez elo recursos finance iros .. (Apo·iados e 
apa:l'lcs. ) Basta, como acabo el e ouvil' em apar·tes, qu e suppri
mam algumas ouLms despesas, ou r eduza-se o n1m1nro clafl 
comarcas. 

Vou, agora, apresenLar ou tros dados, para mostrar, de 
modo mais categorico, como é improcedente o argumento que 
se funda na falta ele recursos . 

Sen hores, cada EsLado, ao passa1· para o novo r eglmen 
terá elo relacionar os seus serviços com as necessidades ela sua 
administração e com a capacidade das suas rendas . 

Nem todos .os es:tados necessiLam de t.rirbunaes superiores 
compostos de cinco membros. Mu itos cl elles conseguirão sa
tisfazer completamente as nocess iclacles ela sua justiça, insLi
tuinrlo fr ilmnacs elo Lres membros . 

.1!;' sabido que onrle 6 menor a r iqueza, f.amlwrn (:, cor 
r·osponden l. nmcnfc, .menos ag'ilacla a acf.iv iclade rln rtn:n, por
que silo em. menor frequenci-a -os a·cl os e eonl.r::vcLos de ,que, re
Ru lt.am ns li1i g ios ,iudi ciar.s . 

O mappa qtw aqu i apreson1 o rlcmons l.ra perfc il.amen!Jl a 
verdade elo qu e acabo fie dizer. Vc.ia o CongTosso como u 1111-
mcro ele . causas decresce na proporc;üo ela riqumm r! e cada 
Estado (lê ) : 
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Chamo a aLtenção elo Congresso, especialmente, para o mi
mero elas causas civeis e commerciaes, que são as que pódem 
rovelm' a impodancia ele cada circumscripção judicial. A ex
perioncia quo tenho elo i'ôro, onde tenho passado 25 annos ela 
minha viela, me adverte quo não é pelos aggravos, appellações 
Cl'imes, recursos, eLe., quo se conhece a imporLancia real elo 
movimento forense. 

As causas que denunciam agitação elo interesses são as 
civei.s o commorciaos . Destas vê-se que no anno ele 1889 o 
Coará aprsentou oiLo, Rio Grande elo Norte oito, Sergipe oito, 
MaLLo-Grosso sois, Goyaz duas, eLe. 

Ora ninguem dirá que cada um destes estados eleva 
possuir um tribunal com mais ele tres membros. Quer isto 
dizer que com menos elo 20:000$ teria cada um o seu tribunal 
do superior instancia . 

Veja o Congresso que é muito insignificante o beneficio 
pecuniario quo o subsbLutivo proporciona aos estados em 
!.roca ela sua autonomia jucliciaria. (Avoiaclos gemes e apm·
tcs.) 

Senhores, vou apressar, resumindo, a conclusão elas mi
nbas observações; porque não quero abusar por mais tempo 
ela aiJenção elo Congresso. 

VozEs - Estamos ouvindo com muiLo interesse. 
O SR. CAMPOS SALLES - E' lambem um erro suppor que 

n membro .elo tribtmal s uperiM de GoY"az, que tiver, suppo
nliamos, vencimentos do 4 :Of10$, será menos bem remunerado 
do que o de São Paulo, por exemplo, com 8:000$, ou mais. 

E' um erro, porque a experiencia nos ensina quo nas 
grandes capilacs, nas cidades ricas, as exigencias ela viela são 
muito mais pesadas e imperiosas, e, nessa diversidade de cir
cún:; l,ancias, estabelece-se a ]1roporcionaliclacle elos vonci
mrnLos. 

Um Eslaclo americano, o Rhorl Jslancl .. . 
Ui\'[ S11. HEPnESJmTANTE - Um Estado pequeno. 
O Sn. CAJVTPOS SALLES - Sim; pequeno em territorio e 

em população. Ha alli quatro ,juizes, ao todo, quo se encarre
gam ela ,justiça elo -P inslaneia e compõem a Suprema Côrtc. 
Esses mag,i.s-lrados si'io disl.ribuiclos nelas cli s,lriülos jucliciacs, 
onde cada um, separadamente ou sing-ularmenl.o, faz a ,justiça 
local: rl e11ois rounem-sc. na Capital elo Estado, para ,julgarem, 
em tri.bnnal collecLivo, as causas elo maior alçada, ou. em 
grúo rle am)ellação, nos casos em que esta tem Jogar. Eslá en
toncliclo quo o ,juiz ela senLença appellada não intervem no 
,iul gamon I. o, o quo reduz o tribunal a trcs momhros. 

Do quo acabo ele expor, ellego, logica·menl.o, a es-ta con
clusu.o: o argumonlo economico, ou prova ele mais, ou nada 
prova. Ou. os oslaclos possuem recursos sufficientos para a 
.instir,a elo primeira i nstancia, como aliás o reconhece o subs
t i Lu Livo, o, neste caso, os possuem tambem para a ele segunda 
insl.anci a; ou não os possuem para a ele segunda instancia, e, 
ncsl.o caso, muil.o menos os possuem para a elo primeira. 

UJ\-r S11. HEPRESENTA!\TE - Esse argnmonl.o deve pesar 
mui lo na solução ela questão . 

O Sn . CAJVTPOS SALLB'3- Sem duvida. PorLanto, é preciso 
n5.o tr::msigir: ou adaptamos o syslema elo projecto, fundando 
a inclepenclencia, a soberania elo Poder .Jucliciario elos estados, 
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'ou consagramos :francamente, sem disfarces, o prinClplO da 
unidade judiciaria. Mas n este caso tenhamos a coragem ela 
contramarcha, Tetrograclemos :para traz -dos esp íritos de 1831 
e submettamos os es taçlos :i subordinação, ao jugo elo Poder 
central em todos os gráos ela jLtsLiça. (Apoiados; muito bem e 
apartes .) 

Mas, Senhores, é preciso pensar bem nos graves '])e·rigos 
que Eemell!ante systema pócle acarretar . Por mim, declaro 
que nunca houve em po liLica o que mai s me apavorasse ll cs
p i1·H.o do que a cenlral.izaçã.o elo Pod er . 

UM SR. HEPHESEN'J'.\NTE - Quem quer isso? 

() Srt. CAMPOS SALLES - Que quereis VÓS üOm O VOBSO 
subst.itutivo? E si não o quereis, por qu e recusam; n sys
tema do ]wo,jeclo? 

Chego a outra questão: os nolJl'e:-; reprosou lan tes dizem 
que acceitam a org·anização do proj ecto, comtanto que se 
amplie a competencia civi.l cln Supremo Tribunal, dando-se
lhe attribuição para julgar toclos os :feitos, el a a lçada, tal como 
se acha constituído na 8uissa, onde, na opinião el os nnhres r e
presentanles, manifes la-se a t.endeneia un.ificaclora. 

O SR. AMPHlLOPHJO - Como V. Ex. fez em relação á 
parte criminal . 

O Sn. CMI'JPOS SALLES - Senlwrcs. na Suissa nãn ex iste 
f r-nrlenci.a alguma para a unicla·cle ,jucliéiaria: o que lá ap])a
rccc é a Lendencia subversiva, p erniciosa, conclemnada pelos 
bons espiri Los, egual a isso que V. Ex. quer trazer para a 
nossa organização, ele ampliar a esphera de competr-ncia do 
Tribunal abrangendo as causas de certa natureza ou de certo 
valor, como as qtw r esu lLam do casam ento, eLe., mas essa ten
clencia f.om cnconlrarln os mais on e1·gi cos prol osLos , inclusiva
m enLtJ o ele um elos m ai s consp icuos membros elo Tribunal, em 
11m .livro do inestim·avel va lor sobr e o Dire i I o Publico federal 
suisso. 

Devemos, po.t' ém, consi,elerar, Senhores, que as n ossa·s cir
eumsLancias são bem diversas elas el a Suissa. Basta confrontar 
o seu Lerrll.orio com o nossn, com uma popular;ão de m onos 
ele Lres milhões. A centrali zação da competencia judiciaria pódc 
111ío se1· .. lá, um mal l.ão geancle como ser:i aqui. (Apartes.) 

Os apartes qu e ou r;o obrigam-me a soccm:Ter-me da opi
niflo allctm·i;-:acla. exarada nn li vro el e um elos bl.'azil eii'OS mais 
notavei.s pela. ele\raçilo elo tal ento, pela :tcnacicla:cle no trabalho, 
pela sinceridade elo patriotismo e pela fran ca ad h esão do seu 
culto esp iri to ás icl éas clem ocraticas. 

Desejo pronunciar daqui o seu nome illusl.re e consignar 
a sua valiosa opinião, para render á sua memoria imperecível 
a mais franca c calorosa homenagem pelos assignalaclos 
servir;ns que prcslnu á clrmocracia: refiro-me ao finado Ta
vares Hn.s l os (lllnil:o bem,; apo'iclClos gentes ) . 

No seu inwortante li.vro A P1'ov·incia, dizia ell e, j:í. em 
1870, vinte annos nntes rle nós, o sc"gu inte: 

"O que rlú relevo original ús instituições jucliciarias doR 
Rs Lnfl os Unidos, não ú sóm enL0 o euidaclo com qr1e se formnu 
alli. 11111 pnfler inrl0110nrlrnl.n rlc ar.r;iio rlo (}ovr'l'n n, mas a ]1:Jrl.0 
:impo 1·i:mtiss ima q1w na pnJ ·iti ca e na :lc l minisLr~l r.. iin r.nbe :ws 
,ju izes . 
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"E' o poder judicial encarregado principalmente da c~e
:fesa ela Constituição; é o grande poder moderador da soCie
dade, preservando a arca rla alliança ele aggressões, ou, venham 
elo Gover·no Fecle?'al ou. elos qovernos pa.rticnT,m•es. 

" . . . A Consltituição elos Esbaclos Unidos. ·r-esolveu uma 
das maiores cliff.iculdacles ele um bom systema poh:Lico, rl'ivi
dinclo n Poder .fnclic'iccl em lPibnnaes fecleraes, para questões 
de carnd.er nacional ou internacional, e· em tribnnaes elos esta
rins pm.·a as li dos r, procnssns comm1ms. Desse i.d8al sn esf.ãn 
·ap·roximando povos •em condições analogas ás ·nossas. 

" ... Div.idir :um poder que os publici·s•ta.s üuropeos r epu
tam inclivisivel é a mais eloquente homenagem á descentrali
zação, snp1·ema. neces.d·dade elos vastos estados elo novo J11wulo, 
conclicão rle viela e rlc liberdad e." 

E' aclmiravnl a luci-dez desta synl.hesc, que constituiu 
a mais beilbante apologia elo syslema. 

Os SRs. A:MPHILOPHTo 1e Jos1~ HYGINO - E' o que nós 
queremos com a emenda: a descentralização. 

O SR.. CAMPOS SALLES - Mas a vossa emenda centraliza. 
(Apoiaclos.) Quer-se acl,iudicar á competencia elo Tribunal 
Ferloral o julgamento, em ultima instancia. el e todos os :fei
tos. Mas, neste e as o, que l'es;ta.rá do sysLerna ? A que fica.rá 
rrrlu7,irla a indcpenclencia e soberania .c]os tr ibnnacs lncar.s, 
si üs suas sentenças fiüwrem submxlinaclas á ·decisão suprema 
do Tribunal Federal ? 

Não ba recuar. Achamo-nos, positivamente, entre estas 
alternativas irreconsiliaveis: ou o unitarismo, ou o fede
ralismo; ou a unirlade da .iusti<,:.a, ou a dupla soberania no 
Poder Jucliciario. Wío ha aqui lransacção possivel. (Mni/;o 
bem; apoiados.) 

Esta questão é exLremamente grave, porque rl.a solução 
que vamos dar eleve resultar, necessariamente, :fa~,almente, 
ou a J'undar;ão d e uma hôa Hrrpuhlica, -ou o .sa·cr.iHcio, o re
nudio total dos l)rincipios rctmbhcanos . (Apoiados; nmüo 
bem.) 

Scml1ores, .iá os fundadores ela llepubliea americana, com 
aquello bom senso ·que ·ainda hoje · lodo mundo admira., 
diziam que, s i alguma causa ha que deva merecer par~icular 
atLenção ·em um organismo político, é, pre-cisamente, n Poder 
Jucliciar.io. Todos os poderes são !'orLes: o Legislativo dispõe 
elo tllesouro, o Executivo commanda a força armada; o Ju
dieiario só dispõe elo julgamento. Pois bem, para que a sen
i.cnça seja tamhem uma :força, é preciso, é inclispe.nsave·l, dar 
aos juizes e lribunaes a supremacia moral. Ahi está a base de 
sr:u poder , o pedcsl.al de sua an eLoridaclc. (M1.t,üo benr: muito 
IJC?n.) 

•Senhores, nunca um governo se achou tão hem no seio 
rl c uma assembléa política, como se acha agora o Governo 
Provisorio em presença deste Congresso. Os ministros, vós 
o l.rnrl e::; observado, individualmente, nacla pedem para si; 
collecl.iva;mente, elles nada. pedempara o Governo. O que c.lle.s 
vnR nnrlem é que deereteis um bom g·.overno •para 'U. nos•sa. 
Palria.. (Mtâin bem .. ) Tudo dependo ele vós, tudo está em 
vossas Jnfios, porq1.1e so.is a ·Suprema. ancl.or.iüarle .. 1\tfas,, para. 
C[lHl nm govrrno snja hnm. <; :incli Rprnsavrl qne ell e Re apoir 
no Direil.o. Poi.s hem, funclai llma ,iu .~ l.i ç.a que.. garanl.indo a. 
effecL.i v icl acle elo Direito, possa ser:_ em nossa Patria, como o 
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tem sido na União Americana, o mais seguro ponto ele apoio 
para o desdobramento completo deste vastissimo programma 
nacionn l - os estados. indes i1'u ct'ivc is na Unoião úules tru
ci'ivel. (Mnüo bem; muito liem; palmas . O oTadm· é caloro
samente j'el'i cilaclo POP' orancle mwwro ele Te'presentantes.) 

O Sr. Amphilophio diz que aproveitará os poucos minu
tos que lhe r cs l am, para, deixando ele parte as qllestões theo
a' icas, que já iêm sido largamente debatidas, concenlrar suas 
observaç.õcs sobre a eslruct.ura, sobre a parte praLica ela 
çmcncla que ofi'ercccu em substituição do projecto do Go
verno. 

O orador disso, no primeir o dia em quo teve a honra 
rlo occupm' a lri.buna, em relação ci soberania, que em um 
governo Jcclorado ella resido, essoncialmonLo, no povo, o seu 
nxcn-c ici o é par tilhado entro os poderes ela União 0 elos es-
tados. · 

A soberan ia é mna só o inclivisivcl; mas o .sou exercício 
se dceompõe rntrc os orgãos goraes - os da União o os par·- . 
r.ia es . ou derivados-os elos estados. 

De sorte qu o :1 rliffercnça unica que ha entre governo 
fccleeaclo c confederado é íJUC neste as funcções elo Poder local 
s5 o rlclcgnçõcs rl:J Pocl ee gnral, ao p nsso que nar]u cll c, r]ner os 
poderes ela · Unifío, quer os elos esiJados ·excre em ,jurisdicção. 

E s l.a qncstão ele Roborania, sendo muito importante em 
principio, r.i sem ap pli car,.ão para o caso, e o orador só .se 

. occupou elo !la, porqu c foi uma das razões em qu c o Sr . .Mi 
nistro ela Justiça fu nclmnentou o seu projec to; e diz que e 
sem nppli cação para o caso, porqu c. eles ele cru e o Estacl'l 
não {em a facu lclacle ele legislm' -sobre Direilo Privwclo o com
pete ao .Pocl or Jucli ci.ario a execução dessas le is, é muito ele 
ver qur; o Poder Jucliciario não é ·poder dos os.ta·dos, mas da 
Unif\o. Portanto, o Sr . \M<inis tro, ou lla ele admittir a cliver 
sirlarle ela legis lnção c a cltwlidacl c ela magistratura, ou ha rle 
aclmiltir a uniclnclo ela logislar:ão c un1a auctoricladc jucli-
ciaria. · -

Como dizer que lla n ecessiclaclc ele uma segunda jus tiça 
para for inar um parallclismo ? (0 S 1·. Presidente volta a oc
cupm' a sua r.ade ira.) 

A cen lralizaç;i'ío na organização elo Poder Jucliciario póclo 
verificar- se. ou na inve~t icl ura elos juizes ou no exer cício elo 
suas funcçõ cs . 

Tslo ora um mal que impediu que ti vcssomos um Poder 
.Tucli cinrio brm const.i.f:ui do, impeclinclo a intervenção elos po
rlnr cs locacs, intervenção que intentou acabar o Acto Aclcli
r,ional. o que nilo eonscguiu. 

E' um fnlso su pposto julgnr que não pócl e haver Rcpu
blica som clualiclnrl c .iucliciaria . 

Vai ·mos:f:ra.r oncle existe a ccntr.aliznção, si no seu pro
j acto . si no elo nobre Ministro ela Justiça. 

S . Ex . colloc:1 um jui z uni co na Capital ele um E s tado, 
c esse jui z fórma processo ele crimes commcttidos em Jogares 
remotos, elo mo clo que muitas vezes o r éo tem el e fi car preso 
longos mozcs ató ser julgado, c, qnanclo t enha ele sol-o , terá 
rlc faz er muilns vezes uma viagem de c.cnt.enns el e lcgua~, 
acompanhnrlo por testemunhas, jurados, etc . 

Trn.Lanclo elo jury, mostra o que é essa instituição, desde 



· 0 seu começo, apontando omissões que .a · esse respeito se 
nobam no proj-ecto. 

Diz qu e entre as bell ezas elo projecto ha a seguinte: sem
pre que se tr atar el e causas criminaes, haverá r ecurso para 
o Tribunal F ederal. 

Diz quo eis a porta alJ erta para os abusos que elevem, 
il,fallivelmento, commetter-se pelo processo ela justiç-a do 
Estado. 

Tratando elo Dir ei to Maritimo, mostra o orador CJue 
grande num ero el e dispos içõ es elo Cocligo Commercial ficam 
sem exocuçã.o . · 

Pass::11Íclo a tra lar rlo m odo por cru e são nomeados os 
membros el o St1promo Tribunal , cl iz cruo a organização desse 

. Tr ibun al ~~ a questão m'l\.is import ante ele todas para o nosso 
fu turo rr. pnhli cann . S i ftl l.' :Ji>PI''O\·arlo o sy.s tema rlo Governo , 
f ic ::mí. sacl'ificaclo o f trLuro elos r sL.::trlos, Jl Orqu e esse Supremo 
Tribunal cassa os acLos el os governadores el os es Lnclo s, r evoga 
as leis rl o:; r slrtri os, .inl.ga rl os confli clos enl r c os cs Ln;dos e 
a Uniã o, G para a organi zw:.ão desse Tribunal ap enas s8 ex ige 
que o magis tr ad o tenha 35 annos ele eclacl 8 e seis el e resicl encia · 
no pai z. o, pnra c.umulo ·rl n in coh ercncia. é 8SSe Tribunal qu em 
jul ga o Pr os idrnLc rla J=t epuhl ica e os mini stros, no~ cr imes el e 
r esnonsahilid acl .e . ' 

Dlw oi s rlc largas c.nns irlr rar,õcs sobre rssa matoria, o or a
rlo r rl.iz qu r. na ir a sobre o rs pi ri lo elo Congrcs';o que o sou 
sys Lema 6 o sys l ema monarcll i co. Não sabe com o s e p ó ele 
nhrg·fn' :í. srm r lli;tnl c conr.lt1sfí.o. Vê qu o ·na A llcmn.nhfl. c n a 
Sui ss fl.. nnifi r anrh- sc a lri. nnifi carn-S8 os s8ns org·ãos . 

Dcnoi s rlr rl r•senvolvcr o set1 systema. o oracl or conelno 
o snn rli sr~n:· s n cnm ns palavrns elo sen illn s trc ami go. o P r. 

· Dr. J os r'\ Hy::dn0: «Niío tcnl1o 0tlLro inloress8 qu o não sc.iit 
sn.l v::n' a rau sn. rl a ,ju sti ça rl os pori :ros rpt 8 a cer cam . Ser:'i. 
nma rl osgTnr,a parn nr'1s. ,par a est8 naiz . para seu Julm:o. pfl.ra 

· sua civilizRr,ilo c progr esso moral. s i mantivermos o typo 
b ylwirln clrs lft m'gTtn iznr, fí o ;i ucli oirtrift rlo projedo » . 

São liclfl s o ft]loi:~rlR s, Il::tra en trarem em di scnssão , com 
o pr0j cc lo. as st•g·u inlrs 

Em endas 

Substi tua-se o m:l'. . ''L·7, 11. J :l , pelo seenlinto : 

Nnmcnr os r:n::rg·i s lrad os frcl eracs mediante a•pprovação do 
Supremo Tribun al . 

S . H . - A 71 (f1 t.~ f n rlr Freitas . 

Sn hs lilutivo ao rtr t. 5-1 

Ao ar t. 1n 

!\o Porlrr .T1 1rli r iari 0 comp r tr, a f\ DJ> li ca r. ií n r. in terprc
fnr,.ã o l i llm:nl rln s lrl s, t rn rlo rm visl rt ns pr incíp ios consfitu· 
cion:1 rs . 

Ao :n t. 2o 

r::!<erlá comn os lo rl e nm Su pr r mo Tribun al e el e tantos tri
bunncs inferiores e ,in izr s simrul ::n:cs · JUantos fon~in .i ui -
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gados necessarios para a perfeita distribuição da justiça em 
torl·o o territorio da Rcpuhlica. 

Ao art. 3o 

O.s magisf.raclos ser ão conservados emq11anto nrm ser
virem, o só porlerã.o perder seus lagares por sentença . 

Paragrapho lmico . Uma lni do Congresso organizará tt 
magisf.ratura em f.nrlo o paiz f' J'ixnr-llw-:í 11m orclcnarln eom.
naf ivnl com a dignidade e .rcsponRabil irlnd fJ rln s r.argos de s'C us 
rrspcctiYos membr-os. 

S. R. - Casemvro hmim>. 

Fica adiada a discussão, pela hora. 

O Sn . .Pn..ESID.ENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
do dia: 

Continuação da 1" discussão da secção III elo proj c c to de 
ConsLitui.ção - Do Poder Judicia1'io. 

:1." r.li.scussão do titu lo 2" c seguintes do mesmo pro.iAct::J. 

LrvanLn-sr n sessão ús '1 horas e 15 minutos rla tarde. 

2'7' SEss:\ .0, lfiVI 8 DE ,Ji\NETriO DI': 18!J:l 

Pres·iclencia do Sr. Prudente ele lvforaes 

Ao meio dia, faz-se a ehamacla, á qual respondem os Srs.: 
.Prudente ele Moraes, Paçs ele Carvalho, Franciscél Machado, 
if_.eovigilclú Coelho , (foaqu :.ü1 Sarmento, João Pedm, Cunha. 
Junior. José Scguúclino, Man.oel Barata, Antonio Baena., Joa·· 
quim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joakim Ka-
1.nnda, Bezerra ele Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José 
\Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Caval·canti, Almeida Bar
rf'f.n, Firmino ela Si lveira, José Hygino, Josr:\ Simeão, Frede
rir,o Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Ruy Bar
bosa, Domingos Vde-ente, Gil Goular.t, Monbeiro de Damos, Braz 
Carneiro, Campos Salles Ubaldino elo Amaral, ·.'3antos Andrade, 
Generoso Marques, Raulino Horn, Quintino Bocayuva, Lapér, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, João Noiva, Julio ela 
:Frota, Joaquim :Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo 
ViTandenkolk , João Severiano, Joaquim de Souza, Silva Ca-
nedo , Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinlw, 
Pinll ciro Guedes, Belfort Vieira, üchôa Rodrigues, Inclio do 
Brasil, Lauro Soclré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Can-
tão. Pedro Chcrmon L. Matta Bacellar, Gosta Rodrigues, Ca-
se miro Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio F ialho , No
gueira Paranagmí., Nelson, Pires Ferreira, .Bezerril, ,T·oão 
Lopes . .J11SLiniano ele Serpa, Frederico Borges, José Avelino, 
.Tnsr': BAvilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Af
J'nnsn, Pcrlrn ( ?) , MiguPl Castro , Amorim Garcia, Epitacio, 
P0r!ro .1\merir.o, Cout.o Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolen
tino rlr. Carvalh o, Rosa A Silva, João Barbalho, Gonçalves Fer
reira. J:Jsr: 1\'!>arianno, Alnwiaa Pernambuc.o . .Juvencio d'Aguiar, 
Anel ré Cavalcanti , · Raymundo Bandeira, Arinibal Falcão. Meira 
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