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Vêm á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Declaro que assignei sem restricções a emenda ao artigo 
33, § 24, do capitli lo IV da 1 • secção, apresentada pelo Sr. re
presentante Leopoldo de Bu lhões e outros. 

Sala das sessões, 3 de janeiro de 1891. ~ Uchôa Ro
drig1oe!l. 

Declaramos ctue votámos pelo substitutivo da Commissão 
aos arts. 44, 45 e 46 elo iJrojecto de · Constituição, por ser ma is 
consentaneo com os princípios fedeeativos, desde que eguala 
os estados no pleito re la tivo á eleição do Presidente e Vice
Presidente ela Hepubli ca, sem deixar ele respeitar o princ ipio 
clemocratico elo suf'fragio clirecto. 

Sala das sessões, 3 ele janeiro ele 1891 . - M~anoe l Fmn
c'isco Machado , - Joaquim Sarmento. -Manoel Ignacio Bel
f'm·t Vieira. 

Declaro que votei, para a eleição do Presidente e Vice
Presidente ela Hepubiica, p elo artigo substitutivo do deputado 
Moniz Freire, e outros, que consagram o sufftagio directo. 

Sa!.a das sessões, 3 de janeiro de 1891. - Miguel Castro .. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia de 5 do corrente: 

. 1 n parte, . até 1 llz hora: 

Discussão da indicação elo Sr. Almeida Barreto. 

2" parte, á 1 ~':! hora, ou antes: 

Votação ela emenda que ficou empatada; 
Continuação da 1" disc_ussão. da secção 3" elo projecto de 

Constituição . - Do Poder Judiciario. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 25 minutos ela tarde. 

21t" SESSÃO, ÉM 5 DE JANEIHO DE 1891 

PflESfDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

Ao meio-dia, faz-se a chamada, 6. qual r espondem os Srs: 
Prud ente de Moraes, 1\fntta Machado, Paes de Carvalho, João 
Neiva, Eduardo Gonçalves, Francisco Machado, Leovigi ldo 
Coelh o, Joaquim Sarmento, João Pedtro, José Segundino, · Ma
noel · Bar ata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro Pacheco, 

E lysm1 Martins. Joakim Katu.nda, Bezerra de Albuquerlque 
Junior, José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, Firmino ela Silveira, José Hygino, José Simeão, 
Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Hosa Ju
nior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Theo
clure lo Santo, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de 
Barros, Larér, l\lofaes Carneiro, Campo~ Sall es, Ubalclino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Haulino I-Iorn, 
Estm-es Jun ior, Luiz Delfino, Pinbeiro Machado, Julio Frota, 
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Americo Lobo, Eduardo Wandenkolk, Joaquim de Souza, Silva 
Canedo, Si lva Paranhos. Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, 
Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Indio do Brasil, Innocencia. 
Serz-edello, •Cantão, Pedro Chermont, Costa Rodrigues, Case
miro Junior, Hodrigues Fernandes, Henrique ele Carvalho, An
frisio Fialho, Nçlson, Nogueira Paranaguá, Pires Ferreira, 
Barbos-a Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano ele S·erpa, Fre
·clerico Borges:, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo ele La
gos, Nascimento, Almino Affonso, Pedro Velho, Miguel Castro, 
Amorim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Sá Andrade, Re
tumba, T'olentino de Carvalho, João Barbalho, José Marianno, 
Almeida Pernambuco, André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, 
Annibal Falcão, Meira ele Vasconc.ellos, João de Siqueira, Es
pírito Santo, Luiz de Andrade, Bellarmino Carneiro, Pontes 
ele Miranda, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Frei
re, Augusto ele Freitas, P.aula Argolla., Tü§ta, Antonio EuS'e
bio, Zama, Arthur Hios, Garcia Pires, Santos Pereira, CusLoclio 
ele Mello, Paula Guimarães, Milton, Amphi lophio, Francisco 
Soclré, Dionysio' Cerque ira, Barão ele S. Marcos, Barão de 
Villa Viçosa, Prisco Paraiso, Moniz Freire e Athayde Junior . 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta ela sessão antecedente. 
O SR. 1 o SECRETARIO procede á leitura elo seguinte. _ 

EXPEDIENTE 

Requerimento do Sr. Francisco Maria Sodré Pereira, 
deputado ·pelo Estado ela Bahi.a, :red'ind'o licen~a por 20 dias, 
para deixar de comparecer ás sessões, por motivo ele molestia. 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a Oommissão que tem de 
dar parecer sobre este requerimento os Srs Hetumba, Garcia 
Pires e Virg·ilio Damasio. 

O SR. PEDRO AMERICO (pela O?'rlem) - Sr. Presidente, 
não ouvi a leitüra da acta, e, mesmo, é difi'icil ouvir- se pelo 
tumulto e pela grand eza ela sala. JVIas, provavelmente, lla ele 
ser aquillo que hoje foi publicado no Diario 0/'f'icial. 

Ora, diz o Diario que foi rejeitada uma emenda elo Sr. 
Pedro Americo. Apresentei uma emenda relativa á duração 
elo peri,oclo presi.clencial, no sentido ele se reduzir este a quatro 
annos. Um outro Sr. representante tambem apresentou iclen
t.ica emenda. Si uma clellas foi approvacla, segue-se que a 
outra tambem o foi. 

A idéa que passou é que voga, não este ou aquelle nome: 
a verdade é impessoal. Assim, a minha emenda não póde estar 
prejudicada, desde que trata ele assumpto que foi approvaclo. 

E' isto que quero fazer constar da acta seguinte ou do 
DiaTio Of'f'icial. 

O SR. PRESIDENTE - Da acta consta que foi approvacla 
uma emenda que tratava ele assumpto identico ao da que apre
:::entou V. Ex., sendo a do nobre representante prejuclicacla 
ipso f'acto. 

O Sn.. PEDRO AMERICO - Não podia ser prejudicada; foi 
approvacla. E mui. las vezes t enho ouvido aqui r~elamações o 
respeito desse modo de interpretarem-se as votaçoes. 



- 120-

O SR. AMPHJLOPH'IO (pela ordem.) - Pedindo a palavra. 
Sr. Presidente, tenho unicamente por fim pedir a V . . Ex . se 
digne de providenciar em ordem a ser inserida no Diario Of'
ficial uma emenda que tive a honra de depôr sobre a Mesa, 
relativa á :reorganização judiciaria. 

Esta emenda, supponho que não é de todo desconhecida 
do Congresso, porque já tive a honra de apresentai-a á Com
m issão· encarreg·ada de rever o projecto de ConstiLuição. 
Mas foi sómente publicada em alg·uns orgãos da imprensa 
diaria e não no Diario Of'fidal. 

No primeiro dia em que tive a honra de occupar-m e elo 
assumpto, não me occorreu apresenLar á Mesa a emenda; fil-o, 
porém, no dia seguinte. 

Essa emenda está .assignada por grande numero el e repre·· 
sentantes, e, pois, parece-me el e toda a urgencia que seja pu
blicada no Dim·io Of/icial; porque a discussão vai já aclean
tada, e é preciso que todos saibam as idéas contidas na 
emenda, para que os illustres collegas possam votar com co
nhecimento de causa. 

Prevaleço-me ela opportuniclacle para pedir a V . Ex. que 
uma vez publicadas no Diario, não só a ·minha emenda. corno a 
que foi apresentada pelo illustre representante elas Alagoas, 
Sr. Tavares Bastos, sejam ambas clisLrilmidas em avulso ao 
Congresso. afim de que todos possan1 conhecm~ perfei Lamento 
seu conteúdo. · 

O SR. PRESJDEN'I'E - A emenda do nobre representante 
só foi enviada á Mesa ao findar-se a ultima sessão. Não foi 
li·da, nem a,poiacla, e por isso não foi ·publicada no Dim·io 
0/l/'icial. 

Hoje será lida, e, si fôh· apoia·da, será pnhlica:da amanhã. 

O Sn. AMPHILOPHIO- Agradeço muito a V. Ex . 

O Sn .. TosTA (pela ordem.) - Pedi a palavra, Sr. Presi 
dente, para fazer um requerimento. O .illustre representante 
do Estado da Bahia, conformando- se com as tradições do povo 
brazileiro, que representamos, requereu que nã.o houvesse 
sr,ssão no dia do nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo. 
Venho, tambem, conformando-me com os precedentes, pedir a 
V. Ex . consulte o Congresso sobre si concnflç; qu e amanli ã não 
demos sessã.o, por ser dia solrnnisarlo pnlo tll'b n chl'is/i1.o. 

o Srt. PllESIDEKT'" - o SI·. DP.p ut.acln rr'osla nronõ.r Qlle 
seja consultado o Congresso soben si consr'nir não hav r~t· sr•ssãn 
amanhã, por ser dia santo. 

Aclualment.e. estã.o presentes 1. 'I (i congl'nssi.sLas. Não l1a 
ca.c;a .para votar-sn: opnoe/nnamrn/r. SIJjci/aJ'ri n r cqiH'I'imonto 
á votação elo Congresso. 

O Sr. Pedro Americo -- Sr. PeesirlcnLn. apezflr rle não ser 
orthoeloxo, respeito muito o sentimenlo rlos caLholicos. Não 
ha duvida que em um dia santo r\ eostumP não se /rah8lhar 
·Mas o Congresso ha de lembrar- se de qur o Paprt Leão XIII (.iá 
que se invocam os sentimentos christãos. e, mesmo, catho
licos), em um docnm ent.o .qur. corTei; o orbe catholico, san/i
f.i.cou o trabalho . (Apoiados . ) 

Sejamos, pois, christãos, como quer o nobre repre.sen
tante ; façamos obra santa; sirvamos a Deus, trabalhando 
amanhã no serviço ela Patria. (Apoiados . ) 
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No domingo não se trabalha, porque estamos cançaclos, e 
o sexto dia ela semana é reservado ao repouso pelo perioclo ele 
Lrabalho que o rrec,ede . 

O SR. AMPHILoPHio - Amanhã é dia de ouvir missa. 
O SR. PEDRO AMERTCO - Perdoe-me o nobre Deputado. 

Creio que podemos Jazer obra patriotica e santa trabalhando 
amanhã. 

Acleantaremos assim a nobre tarefa elo Congresso, e hon
raremos a palavra elo chefe ela Egreja. (Apaiaclos; muito bem.) 

O SH. PRESIDEJ'.>TE - Não havendo numero para votar-se, 
fica adiada a votação elo requerimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ASSUMPTO REGIME~TAL 

Em virtude de urg·encia approvacla na sossão ele 2 elo cor
rente, entra em discussão a indicação elo Sr. 1\lm eicla Barrei o 
sobre assumpto regimental. 

O Sr. Almeida Barreto (Movüncnto de attenção) - f3,r. 
Presidente, antes ele dar as razões que me levaram a anresen
tar esta indicação, seja-me permi ltido agradecer aos mem
bros deste Congresso o terem dado, por duas vezes, seu assen
timento para que ella hoje entrasse em discussão. 

·Senhores, 'ha dias passados protestei contra uma emenda 
apresentada ao art. 23 elo proj ecto crmstitucional, por .iulgal-a 
prejudicial não só aos direitos e prerogativas que competem 
a cada uma elas· camaras aqui reunidas, como, princi1Jalment.í\. 
por vir augmentar a despesa ·da União com a elevada cifra ele 
1. 1 04:000$000. ( Tror:am-se rmmerosns apartes.) 

Sr. Pres;idente, si estalhos, simplesmente, em Assembléa 
constituinte, a nossa missão estará terminada desde o mo
menLo em que approvarmos a Constituição e elegermos o Pre
sidente e o Vice-Presidente ela Repub1ica; si estamos legislando 
para aquelles que nos têm de substitui.r , eu nacla direi, porque, 
neste caso, não ha direitos e prerogativas a reclamar; si, po
rém, aqui existem Senado e Camara com poderes reconhecidos 
para funccionarem em sessão orclinaria, me parece que qual
quer emenda apresentada e que possa affeclar ou alterar eslas 
duas corporar,ões, eleve partir ele um de seus · membros. 
(Apartes . ) 

V. Ex. é tes temunha, Sr . Presidente, elo que se deu aq'ui 
no dia 26 elo mez que findou: o Senado foi supplanlado pela 
vontade im-periosa de 205 votos conLra 63, que contam aqui os 
Srs. Sena;clores (Apoiados; apartes) .•Com a approvação ela in
dicação que se discute. ficaram equ ilibrados os clous ramos elo 
Poder Lcgislal.ivo aqui representados. 

Estou convencido ele qlle não ha neste reci'nto um só re
presentante ela Nação que desconheça quaes os clireilos c prc
rog·ativas ela curporação elo Senado, e, por isso , confio na sua 
generosidade e .justiça: elevemos trabalhar Lodos para ou e 
aqui prevaleça, unicamente, a força do ·Direito, ·C não o predo-
mínio elo direito da força. . 

Tenho dito. (Mtâlo bem; muito bem; o omdo1· é cum
prirnentaclo . ) 
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O Sr . Thomaz Delfino - Sr. Presidente, a indicação do 
nobre r·erresentante ela Parahyba, o Sr. General Almei·da Bar
reto, é, nQ meu parecer, importante e digna ele consideração . 

Ea, certamente, crualquer causa ele vago nos termos em 
que i' oi expr-essa, no modo por que i' oi formulada: mas, pare
cc-me, cslarei mais ou menos ele accôrclo com a intençã.o que 
a clictou c originou. 

Dir-me-ão que vou tratar de uma questão vencida, já 
discutida e votada ... 

O SR. NILo PEÇAJ\(I-IA - Está na ordem do dia; póde 
f aliar. 

0 SR. THOMAZ DELFINO - . . . mas não h a questões ven
cicias irremediavelmente por emcruanto, devendo proceder-se 
a um segundo exame e segunda votação; e, si um artigo ele 
projecto ele Constituição passou em 1" discussão por grande 
ma.ioria e é cerl.o que na 2" terá egual numero de votos; si o 
resolvido não J'ôr modificado na votação t erminal, no fundo, 
na esseneia, nos seus elementos mesmos, é, entretanto, admis
sivel que possa ser ampliado ou cercado de mais garantias, 
mais prestigio, mais fo rça. 

Sr. Presidente, o Poder Legislativo foi distribuído em 
duas camaras pelo Congresso. Fui um elos que votai'am por 
esta medida, que considero ele relevancia excepcional, tão re
levante, que sem ella julgaria periclitar a Republica e a Fe
deração. 

Sem o Senado, fazendo contrapeso á Camara dos Depu
tados, e auxi liado pela magistratura, sobretudo pelo Supre
mo Tribunal Federal, não seria possível substituir a nas
cente instituição, que ruiria ao embate de qualquer agitação 
mais forse elas multidões que aqui nos mandaram, que re
presentamos e pelas quaes velamos. (Apoiados; muito bem.) 

Leio, Sr. Presidente, a Historia, e neila encontro a pro
posito lições e ensinamentos proveitosissimos. 

Em 178!9, a Convenção Franceza, nas1cicla de uma revolu
ç:lo, que teve com a nossa ele 15 de novembro pontos de con
tacto na sua origem, e não sendo o resultado de elementos ac
ciclentaes, fortuitos e elo acaso, mas da obra dos philosophos o 
pensadores consubsLanciada na Encyclopcdia, como a nossa o 
Joi elas íic;õcs clemocraticas dos propagandistas, não corre
spondeu tilo perl'oilamenLe como ser·1a dcsojavel ao iclr!:tl !lu 
mano, cxo.cLamentc porque nada havia que a contivesse um 
pouco, e foi vicLimada alguma vez pela sua força immensa. 
incontrastavel, sem limites e tyrannica. 

A segunda Hevolução Franceza, em 1848, adaptou tam
bem, uma só Camara, que foi tão tumultua1ria e ana.rchica, que 
levou a França ao nefasto reinado de Napoleão III. 

Parece que um certo espírito democratico mal entendido 
repclle a dualidade das camaras, porque julga que falia nisso 
um principio social, que reconhece nobres e plebeus, uns que 
são destinados a mandar e outros a obedecer. 

Mas não é essa, de fórma alguma, a· justificativa da dua
lidade; nem na Amcrica valem aristocracias, que apenas po
dem fazer sorrir. As unicas aristocracias, que poderemos ad
mittir, são as constituídas pelas virtudes, e, no mais allo gráo, 
pelo talento unido ás virtudes. 

O que origina o Senado é um principio de ordem política, 
é uma necessidade governamental. 
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Ponho de parte o sophisma dos americanos do Norte, que · 
suppôem nascida a Camara dos representantes, do voto po
pular, e o Senado elo dos estados, sophisma delicaclissimo, na 
Yerclacle sympathico á Federação, mas que não passa ele um 
elos muitos bellos commentarios achados para as descober tas 
empyricas elo Congresso Constituinte americano. 

Tão pouco acceito o Senado como elemento de resistencia 
á toda a força, e a Camara elos Deputados, antagonicamente, 
como elemento propulsor de toda a energia. 

Cousa nenhuma seria mais propria, para tornar impo
pular o governo representativo, do que esta concepção. 

O que faz a força elo Senado, o que é o seu grande prin
cipio ele manutenção e conservação, é que todas as sociedades 
vivem do rassado, porque, como disse Pascal, a Humanidade 
é um homem que anela sempre e apprende sem cessar, e elle 
é o guarda elas tradições. As nações têm allianças e tratados 
com outras, precisam manter a regularidade elos serviços pu
blicas, o espiriLo elos exercitas, o credito, os orçamentos, c têm 
outras heranças e que nos cumpre passar, por nossa vez, acle
ante, para o desenvolvimento ininterrupto da ordem. 

Si accrescentarmos ás suas attribuições legislativas as 
judiciarias, que o tornam semelhante ás altas camaras ordi
narias, e as executivas, que lhe dão a nota característica e es
pecial na America, vê-se que o seu papel é de uma extraor
dinaria importancia, importancia que o leva até, em certos 
casos, a tutellar o Presidente da Republica. 

Sr. Presidente, quando aqui se discutiu a organização elo 
Poder Legislativo, appareceu uma emenda equiparando o 
subsidio de deputados e senadores. Sinto um certo mal estar 
e embaraço em tratar desta questão .. . 

O SR. ALMEIDA RmRETO - Mas eu não tratei della . 

O SR. THOMAZ DELFINO - Não tratou ri illustJre General 
d.esta emenda; mas tratarei eu della, por minha conta e por 
meu risco, nesta tribuna de· desassombro e coragens, porque 
presinto o ataque mascarado á existencia do Senado . 

1-\.s democracias são accusadas el e mesquinheza, de oclirm
tas e invejosas, de confundir a egualdade com o rebaixa
mento universal e o nivellamento absoluto ele bons e maus, elo 
JUS Lo e .cJo injusto, e é preciso, ' de uma ,vez para sempre, des
truir o preconceito, c tornar evidente a calumnia dos seus 
inimigos. 

Si vêm para o Senado homens ele mais edade elo que os 
que vêm para a Camara elos Deputados, não é justo que, tendo 
mais enc~;rgos e deveres na sua vida particular, haja uma 
disposição que lhes dê mais garantias? 

Si o Senador é obrigado a estudar mais... (Não apoiados 
e contestações) . O Senador é Jiaturalmente um homem que 
eleve ter com sigo uma vasta cópia ele saber e experiencia ... 
(Continuam as contestações.) Não se pócle negar a experiencia 
c os conhecimentos que se adquirem pela eclade ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não aroiado; OS pa
peis são os mesmos. 

O SR. Tr-roMAZ DELl'INO - Desde que, além das funcções 
lngi slal.ivas, que lôm, tambem, os deputados, o Senado tem as 
;indiciarias e executivas, o Senador é olJrigaclo a desprender
se mais ele si e elos seus, para acudir convenientemente ao eles-
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empenho elos seus encargos, impostos pelas urnas, e á Naçã.o 
cabe, a seu turno, velar pela cligniclacle elo seu representante. 

Demais, é principio corre_nte na democracia que nos serve 
ele modelo e ele exemplo, na America elo Norte, que os cargos 
publicas elevem ser bem remunerados. 

Nesse paiz, Sr . . Presidente, ao lado das dispos ições for
maes ela Constituição .Federal, ha usos que a pratica e a ur
gencia de governar têm consagrado: assim, quando surge uma 
questã.o em que os dons ramos do parlamento divergem, a 
Camara nomeia uma commissã.o, o Senado outra, e, junlas, 
formam ellas o comité de conferencias, que decide ela cliver 
gencia. E' dessa maneira que comprehenclo a inclicaçã.o elo 
Sr. General Almei-da Barreto. 

Ao deixar esta tribuna, direi que ha, na questã.o que se 
debate, a considerar a sua opportunidade, opporLuniclacle CIUC 
distinguirei quanto á materia, em si, á sua discuss.ão, e á sua 
collocação na grande lei. 

Que a materia é opportuna, é >fóra d e duvida; nós aqui 
nos achamos com pode.res constituin~. es, para organizar a 
Naçã.o e levantar a arca-santa dos noss1oS direitos c liber
dades. (TTocam-se cliveTsos OJJOrtes.) 

Que a discus.são é opporluna, é :fóra de dLlvida; iP·ela 
or.dem, justificando emendas, -de Lodos os modos imaginave is. 
os assumplos têm tido nesta Casa a mais ampla. e lata .(Jis
cussã.o, graças;, Sr. Prer1idente-, ·<i i.nterpn~taçã.o cla•da po:r 
V. Ex. ao Regimento, honr.ando a democracia, que exige 
uma tribuna liberrima. 

Quanto á co!locaçã.o opportuna da indicação, depende 
ella, primeiramente, elo criterio individual elo seu auctor, e, 
ele pois, <ele sab-er si será ou não aeceita pela Casa. 

Tendo, pois, mánifes.l.acl:o minha. opinião como melhor 
pude e me ,f.oi possiYel, deixo á tribuna para quem n: elhor 
/possa esclarecer o assumpto e melhor a sa iba occupar. (kfouüo 
bem.: o oTadoT é cwnpr im.entodo . ) 

O Sr. Ubaldino do Amaral - Sr. Presidente, vou t.omar 
parte nesta discussã-o, porque a indicação -de qué se trata é 
importante, se me a>figura não ser, simplesmente, materia ele 
expeclicnle, mas assum}Jto •cruc pó-ele t'er larga cliscussã.o no seio 
elo proprio projecto consütucional. 

A indicação elo nobre representante ela Para.hyba me pa
rece digna •ela maior ponderação. Ninguem cles·conhece que 
lbe clen orig-em a emenda apresentada por um illustre repre
sentante ela Bwhia, JY.andanclo equi.p.arar o subsidio dos sena
dores ao dos deputados. 

A questão elo subsidio, Sr. Presi-dente, a questã.o ele pre
rogativas em relação aos membros ele uma e ele outra Camara, 
não pócle deixar ele merecer um eert.o reparo, quer na dis
cussão. quer na votação. Ao votar-se a emenda, que apresen
t:ira o 'Sr . representan ~-e ela Bahia, não hesitei em levantar
rnB para votar a favor . E si, porventura, a sua emenda :fo.sse 
mais long·e, si, porvenCura, quizesse estabelecer err· condições 
inferiores ao elos membros ela Camara o subsidio dos membros 
elo Senado, ainda votaria a Javor. Finalmente, quando mesmo 
S. Ex, quizesse ·que os sena•clores não tivessem o mínimo 
subsidio, o meu vo:to seria egual•, isto porqU'e, todas · ás vezes 
que, em qualquer questão, eu possa, porventura, ter al·gum 
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inGeresse, outro procedimento não m e é .dado. De resto, se
nhm·es, para mim é uma questão secundaria esta quest.ão do 
subsidio. Estou disposto a aceeitar qual·quer s-olução. •Seja 
o nosso trabalho gratuito, si entendem que isto es~á de ac 
eôrclo com as praticas ·democraticas. Nada tenho que vor com 
esta questão. O que me preoccUJP•a é a dualidade de legisla
tum, que considero essencial nos governos li.vres. 

Sem duas camaras, Sr. Presidente, não é pussivel a vida 
da Republica. 'Do·das as vez e~ que houver uma só camara, 
essa h a ele pretender absorver Ludo. E si .quizermos um 
exemplo, não precisamos ir mt:ilo longe, basta olharmos para 
este Congresso, que, embora represent.e, unidas, as duas ca
maras, quer, entretanto, legisl·ar, adn,inistnar ·e g-overnar. 
(!Vão apoiaclos.) Esta tendencia, senhores, está sendo de
monstrada a c•a.da momento. 

O :SR. AmsnnEJs LoBo - Não apoiado; não existe L.al 
ti:mclencia. 

0 SR. . UBALDINO DO AMARAL - LanceuJO.S OS olhos paTa a 
Historia, e havemos elo encontrar a Convenção Franceza que
l'endo tudo avassallai', proch.:; ziJoClo o Lorror; ~havemos ele en
contrar a Assembléa de 1848, e Nap-oleão como consequeneia, 
isto é, .a nec,essiclacle da espada ·para restabelecimento da 
ordem. 

Eu, portanto, Sr. Presidente, sou dos ·que Jp ensam que 
ha necessidade ele duas camaras, e isto ele ac-côrdo com o 
dogma clemocraüco. Havendo odu-as cama;ra·s, é bem elaro e 
logico que devem ser clistinctas; e .por isso não votei, nem 
votarei paea que se faça da mesma fórma a eleição para 
ambas. Devem ser odistinctas em sua origen::·, em suas 
funcçõ es, .em seu tratament'l . 

Já fiz notar que este mesmo ·Congresso mostrava a in
conveniencia das assembléas unicas. Um dos seus cuidados, 
uma elas suas preoccupações é a exLincção do Senado. Torno 
a dizer, não fali o pro domo, sou Senador si et in quantum; sou 
representante de um Estado, emquanto os Srs. Deputados 
não mandarem o .contrario; mas isto ·não influe, absolutamente, 
logicamente, a diversidade ele suas orig·ens, de suas funcçõ.es 
em meu espirit.o. Si sustento a necessidade ·de duas camaras, 
e de suas attribuições, é porque estou convencido de que 
;ass im é indis.pensavel, de que isso é um ·benerficio para nos·sa 
nacionalidn:de, um meio de ,garantir a übenda!Cle ·pela qual nós 
anhelamos . 

Entretanto, si, não passando a idéa ·.a·qui aventada de re
duzirem- se as i'unC'!çôes legis·la>tiva;s a. uma Camara só, nós 
:formos, pouco a pouco, mutilando a segunda Camara., ora na 
fórma da eleição, mais tarde nas SIUaJS attrilmições, e i:lepoi.s 
nos seus meios de vida, nos meios ele subsistencia dados a 60US 
membros, iremos chegando, indirectamente, ao mesmo resul
bclo. Não será o .Senado .ar.niquilado desde lo;go, mas será 
pelo menos apontando des!de aqui, da Constituinte, ao publico, 
como uma eousa inutil, cnmo uma cousa que .se tolera, taJ'vez, 
por favor. 

Si a- segunda Camara não fôr outra cnusa mais do que a 
primeira ::1a S'Lla orig•em, nas suas attribuições, no seu trat!à
rn·ontn, ser(). nma inutihclarle, n~.o .passará de segnnda: 
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secção da Camara dos Deputados; não haverá razão par.a 
distinguil-a. Bem disse a:qui, em aparte, um illustre collega, 
logo depois da votacão relativa ao subsidio dos senadores: 
« Egualeri1 tam'bem ã edade ». Com eff.eito, si o 'Senado não 
é rr.ais do que um prolongamento, uma 2'" divisão da Camara, 
Ijara que estabelecer cxigencias especiaes .a seu respeito ? 
Exijam-se as meslmas condições, sej.a egual o mandato, ou, 
antes, extinga-se esta inutmelade c,hamada Senado. 

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o illustre represen
tante ela Parahyba tin'ha razão ,quando Ievantou esta questão; 
ella é muilo mais importante do que .se afigura á primeira 
vista. : , 1, _ 

1
1 · · '--

UM SH. REPRESENTANTE- Questão de dinheiro. 
0 SR. TJBALDINO DO AMARAL - Não é questão de dinheiro. 

Pela rp.arte que me toca, creio ter mostrado bem, embora em 
uma curta viela publica, · que não tenho nenhum apêgo a po
sições, que não tenho, .até, nenhum geito, digamos assim, para 
as Juncções publilms, e que me acho tão indifferentemente, 
quanto aos meus comrioclos pessoa~es, em uma cadeira de Se
nador, como me achei junto a um ibal'Cão. (Muito bem.) 

1Senti-me mais embaraçado, quando, ao entrar em meu 
Estado, era recebido com un:a hospedagem magn1ficente pelos 
meus amigos, aos ~quaes declarei que na·quella terra eu era 
um elos mais obscuws filhoil do -povo. 

E hoje, -como hontem, não acho a menor difficuJ.dade em 
deixar a ~cadeira de Senador, .para exercer a profissão mais 
humilde que ·haja, para voltar a ser caixeiro de balcão ou a 
ensinar üperarios adültos em escolas nocturnas; e posso as
severar ao nob-re representante, ~que rr.e deu o aparte, que 
quando me senlir mal nesta cadeira, não terei a menor du
vida, e talvez não esteja longe o dia, em renuncial-a. 

Não trato, :p.ois, dos subsidios, mas de uma ,questão im
portantissima para minha Patria; já pr-ovei que não er.a quesrtão 
de subsidio, votando a favor da emenda do Sr. representante 
pela Bahia, ~para não se iJensar que podia dominar-me o in
teresse pessoal; e vota..:'ia pera nenhuma remuneração, pela 
gratuidade do cargo de Senador, uma vez que qualquer dos 
nobres co !legas a propuzesse . 

O SR. OLIVEIRA PrNTO - A gratuidade seria um erro; não 
seria derr:ocratico; cahiriamos na pluLocra'Cia. 

O SR . lJBALDINO DO AMARAI, - Este incidente veiu trazer
me um argumen to ~contra a uni,dade âa legislatura, mostrando 
como se pócle, em uma questão insignificante destas, collocar 
qualquer representante em posiçã~o clifficil, embaraçosa e cons
trangida, como aquella em que esrtamos. 

Com razão pede o illuske representante da 'Parahyba que, 
quando se tratar de funcções ~especiaes de uma ou outra Ca
mara, não possa sómente -o numero ~decidir, porque se tornaria 
então .pefeitamente just'Hica,dc o que eu disse: nós outros, 
eleitos como senadores, estaríamos á mercê dos! Srs. Depu
tados. (Apoiados.) 

Mas, Sr . Presidente, uão sei como, praticamente, se possa 
pôr em execução a idéa do nobre representante. Actualmente 
sorr:·os o Congresso Nacional, e não podemos aqui esta:belecer 
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distincções entre senadores e {ieputados. Havemos de .nos sub
metter a esta fatalidade do numero. Si os nobres represen
tantes quizerem extingui r o Se~ado, puderão extinguil-o. Es
tamos tratando de uma Constituição. Porlanto, tudo o que 
podemos fazer nesta questão, é pedir-lhes reflexão, para que 
,procedam ·do modo mais conveniente. Mas, nomear uma com
missão no seio do ·Congresso, tirada do Senado e da Camara, 
para resolver questões de .ordem -constitucional, não me pa
rece pratico. E é por isso que, com pesar, não poderei dar o 
meu voto á indicação do ill Ulstre representante da P·arahyba; 
limitar-rr: e-ei, se tiver occasião, a chamar a aLLenção do ·Con
gresso Constituinte para a gravidade da materia, esperando 
que elle, sem nos fazer favor (aos senadores principalmente), 
e considerando apenas o interesse publico, proceda como en
tender ,mais acertado : - si parecer ·que só uma Camara deve 
ficar, adapte-se esta disposição; mas, si tiverem de ficar duas 
camaras, neste rcaso, haja logica, começ:mdo p~lo prin:cirpio, 
isto é, dando-lhes fórrr:as de eleição differentes e distinguindo 
perfeitamente as funcções, os tratamentos, os encargos e as 
vantagens de c,acla uma; por que só deste modo se correspon
derá á dualidade ela legislattra. Tudo o mais será clesdobra1· 
uma em duãs camaras. 

Eram estas as observações qe tinha a fazer, pedindo ao 
Congresso e a V. Ex ., Sr. Presidente, desculpa de ter tomado 
a sua attençã·o por tanto tempo. (Mu·ito bem; muito bem.) 

O Sr.. HETUMBA - Fallou muüo bem e wm patriotismo . 
Fica a discussão adiada pela hora. 
Compareceram mais os Srs. : Fonseca e Silva, Nilo Pe

çanha, Urbano Marcondes, M·anhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
Oliveira Pinto, Viriato ele Medeiros, Virgílio Pessoa, F.rança 
Carvalho, Baptislta da l\iotta, Fróes da Cruz, Alcindo Guana
bara, Lopes Trovão, Jacqucs Ouri:que, Ari,stides Lobo, Furquim 
Werneck, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Paci
fico Mascarenhas, Gabriel de Mag,alhães, Chag·as Lobato, Jacob 
da·r Paixão, Alexandre Stockler, Franc,isc,o Veiga, Gonçalves 
Ghaves, VioLti, Dutra Nic.acio, "Corrêa Habello, Manoel Ful
gencio, Aslolphc Pio, Aristides Maioa, Gonçalves Hamos, Gosta 
Maciha:do, Paletta, João de A velar, Fere ira Habello, Ferrei·ra 
Pires, João Luiz, lVIartinho Prado Junior, Bernardino de 
Campos, Franeisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes Chagas, 
Domingos de Moraes, Adollt)ho Gor-do, Carvalhal, Angelo Pi
nheit·O, I\iursa, H01clol.pho Miranda, Holdrigues Alves, ALfredo 
Ellis, Moreira ela Silva, Hubião Junior, Fleury Curado, Leo
poldo ele Bulhões, Guimarães Natal, Antonio Azeredo, Bellar
mino de Mendonça, J'vlarciano de Magalhães, Fernando ,Simas, 
Lauro Müller, Carlos de Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
A1llfw de Faria, Julio de CasLilbos, Borges de Medeiros, Assis 
Brasil, T.bom az F lores, Abreu;- Homero Baptista, Rocha Osorio, 
Gassiano elo Nascimento, Fernando Abbott c Demetrio Hibeiro. 

Deixam de c,amparecer, c,om causa, os Srs. : Floriano Pei
xoLo, Huy Barbosa, Saraisa, QGintino Boc,ayuva, Cesario Alvim, 
Aquilino do Amaral, Mar.tinho Hodri;gues, TheophHo dos 
Santos, Oitlcüc,a, Leancleo Maciel , Medrado, Fonseca Hermes, 
Conde de Figueiredo, FerrBi:ra Brandão, Costa Senna, Alvaro 
Botelho, Francisco do Amal'al, Buenp de ·Paiya, Cesario Motta 
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Junior, Paulino Carlos e Carlos Garcia, e, sem causa. os 
Srs.: Cunha Junior, Rangel Pestana, Ramiro Barcellos, Joaquim 
Felicio, .João 1Severiano. 1Saldm~.l1a lVIarin:llo, Lauro Sodré, Nina 
Hibeiro, Matta Bacellar, Coulu Cartaxo, Hosa e Silva, Gon
çalves Ferreira, Juven·~i·J de Aguiar, Pereira ·de Lyra, João 

. Vieira, .Seabra, Bel'narclo de Mendonça, Marcolino ele Moura, 
Leovigilclo F;lgueiras, Sampaio Ferraz, Mayrink, Domingos 
J esuino, Vmhaes, Albei'to Brandão, Joa·quim Breves, Luiz 
Mural, Erico Coelho, .Toão Pinheiro, Leonel Filho, Carlos 
Chagas, Americo Luz, F'eliciano Penna, Don~ingos ·Porto, Do
min~;;os Hocha, Barão cls Sant•a Hslena, Luiz Barreto, Almeida 
Nogueir.u, Costa Junior, Antonio Prado, Caetano ·ele Albu
quCl'CJUe, Pcr,•üra ela Costa, Victorino Monteiro, Ernesto de 
Oliveira, Alcides Lima e Menna Barreto. 

O SP.. PEDRO AMEJUGO (pela oTdem) requer proro.gação .c]a 
hora. 

0 St{. ALMEIDA BARRE'J'ü (pela ordem) diz •que O iSr. Pre
sidente mandou annU11ciar, no Dim"io Of/'ic'ial, que· a primeira 
parte ela ordem ·do ·dia seria até 1 1/2 hora. 

O Srt. PRESIDENTE-- A ordem do dia da1da pelo .Pre·sidmüe 
marca até ·1· hora. 

O Sn. PEnRo A'MERJCO (pfla o1·dem) - Ha poucos mo
mentos, depois ele cita::o um docurrento elo actual pontifico a 
restpeito elo trabalho em dia::: santificados, houve quem -rne 
acoimasse ele demasiado cél!tlJolico. Digo acoimasse, porque, 
para algunc::, esse qualifi.cativo equ ivale a uma accusação. 
Ora. •C<Dmo -certos appe.Jiid'O.S tendem a alienar sympathias. no
cessarias e uteis aos ·Oradores, creio dever declarar que não 
tenho ácerca de re!ig·ião nenhurr:·a id0a preconcebida. Sou um 
simples artista, um culior da Philosophia. um cliscipulo da 
Historia; e a experiencia tem-me aconselhado a imparcialidade 
e a toleran:ci.a, como duas virtudes dignas clesl:e seculo e ele 
uma sociecla,de que se constitue sob o estandarte da demo
crac-ia. (Muito bem.) Por .c.onsequencia, eu não posso· repre
sentar aqui crenças religiosas nem opiniões 'que tornem a 
n::·inha palavra menos insuspeita elo que qual·quer outra. Sem 
temor ·de o.ffencler a relig'ião ele meus venerandos paes, de
claro que me .creio livre• ele toda e qualquer i-cléa p•reconcebilcla; 
e si eu fosse alguma causa, era c que em P.hilos·o.phia se chama 
- racionalista. · 

Não entro na .Politica con.~ resentim entos, nem gratidão, 
nem causa .que possa tolclar em mim a inclependencia ele ca
racter e o amor ela Patria. (Muito bent; inte?'Tnpção.) Sr. Pr.e 
siclente, vou aproveitar ela 1m lavra ... 

O SR. PHESIDEN'l'E - Não posso consentir que V. Ex. 
cliscu~a. quando pediu a palavra pela ordem para fazer um 
requerimento· ele prorogação da ho·ra. 

O SR. PEDRO A:MERICO - :n;ra para exp licar o meu pensa-. 
mento a reSip.eito ela dualiclacle da representação ... 

O SR. PRESIDEN'I'E- ·Convido o nobre Deputado a .observar 
o Hegiment'o. 

O SR. PEDRO AMEIUCO -- lVIas eu não requeri prorogação 
de hora ? 



O SH. PHESIDEN'l'l<! - Hequm·c;u, mas o nobre Deputado 
. Eã·o pó ele fazer discurso sobre materia extranha ao seu reque
rimento, que nem sequer i' oi ainda votado. 

O SR. PEDHo AM.EmQo- Nesse caso, sento-me e ag·uardo 
cccasião OPlJOrLuna. · 

O Sn. PnESIDEN'l'E - O 'l1obre Deputél!do não i[];dieou ·o 
tempo da prorogação. 

O SR. PEDHO AMEHICO- Nem meia hora ·é preciso; basta 
alguns minutos. E' o que digo: um homem apresentar-se aqul. 
sem auctori'clil!cle ... 

O SR. PRE·SIDEN'rE - Observo que o nobre DeputaJclo está 
:i'azenclo outro ·discurso, e desta vez com a. circumstancia àe 
não ter a .palavra. 

O SR. ·PEDRO AMEJUCO- Si não tenho a palavra, calo-me. 

'Conrsnttaclo, o · IClongr;es:so rejeita t>. i,)r8fl<ll'eTimento do 
Se. Peclr.o Americo sobre a pror.og·ação da hora, para con
tümar a diSGLlssào aclia.cla ela. indicação eLo Sr. Almeida Bar
reto. 

:IL' em seguida .subme ttido á votação e rejeiLaJelo o requer:i
menLo do Sr. 'l'osLa, paJ.'a ,que •amanhã não haja sessão, por 
sm· di::t santificado. 

SEGUNDA PARTE DA OHDE1M DO DIA 

DESEMPATE DE VO'J'ii!ÇÃ:O 

E' posLa a vol.os e rejeibcla a emenda ela Commissão ao 
n. 2 ·elo art. 51. elo projecto de ·Gonstitu:iç:.ão, em cuja votação 
se ·deu empate na sessão ele 3 ·do corrente. 

DISCUSSÃO DA SECç.,;;;_o Ili D'D PRDJEC'l'O DE; CONS'l'I'l'UIÇ'Ã!O 

Co11 tinúa ::t 1" •cliscussã.o ela secção III do proj ect.o de Con·
stituiçC~o, c.om as emendas ,ttprcsenbadas . 

O Stl. 'LEOPOLDO DE BULHÕEs (1Jc la m·clem) pede que, 
como r elator ela Commissão, lhe· seja dada ele prei'erencia a 
palavra. 

O Sn. PHESJDENTE ·declara que, .ele eonformidil!de eom o 
requerimento, dará a palavra ao Sr. representante. 

O :3R. JosÉ HYGINo (pela o1'clern) cl iz ·cru e, sendo signa
tario elo parecer com re:;tricçrõos, .apesar ele não esUar inscripto, 
pede a \palavra e a IJl'of·)l'Cilcia, vis1o já ter havi.clo um ,preGe-
clont.e . · 

O Srt. Pn.ESIDEN'PE cli:r que, ele accôr'Clo com o Regimento. 
c Sr. represcmtanLe terá pref'ertmcia. 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussào 
as seguintes 

E.MEJ\DAS 

,substitutivo ao a~t. 5l5 · 

O ·Supremo Tribunal Federal compor-se- á ·de 22 juizes, 
e legendo a magistratura ele cada Estado e elo Districto Fe -

ll 
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dera! um juiz d'entre os sou~ pares elo noLavel saber e repu
tação. 

S . R. -R . ;Vina Ribe-i-ro. 

Sejam os arls. 54 e 55 substiülidos por estas disposiçõos: 

1' 
O Po·cler Ju cl ici::trio serú regulado por lei do Congresso e 

p elas dtis esL::tclos, na par Lc que a ·estes compelir, tendo po-:.· 
orgãos de acção: um Supremo Tribunal, com sécle na Capital 
ela H.epubli ca c juriscl i·cr;ão em todo o ]lraiz, tribunae.s ele ap
pellação distribuiLlos pelos estados e Di·strictos Federal, na 
razão do um tribunal para ca·cla mr.a destas SI}CÇÕes elo terri
torio nacional, e os juizes OLL tr ilmnai}S -ele primeir:1 instancia, 
que cada Est:1clo crear para si c o CongTCJsso para o Distri-cto 
Federal. 

2" 

O Supremo Tribuna! serú manLiclo pelos cofres da Uniã.o 
e composto ele um numero clt juizes, que seja egu<1l ao do s 
tribunacs c!e appc llar;ão augmentaclo ele um terço, sendo seus 
membros em ]Jat·Lc tiradoS! ele lod os o.s tribunaes de appel
lar;ão, pelo a·ccésso do juiz Jr:ai r·. antigo -ele cada um desses tri 
hunaes, em parte nomeados pelo Presiclcnlc ela Hc1publica 
dentre os cidadãos qu e tiverem as qualicl::tdcs exigidas na lei, 
com approvaçào do Sen3!do. 1 

3" 

Semp t'o que a vag-a aberta no Supremo 'l'tilmnal r efer ir- se 
a juiz tirado ele aJ.gum dos tr ibunaes ele appcllaçilo ,a substi 
tu içào l' Ccah ir i em .i u iz do mesmo Tribunal, ele onde houver 
saJhiclo a·quellc cuja vaga tratar-se de preench er, de :modo que 
nunea deixe de haver, cnl.re os mmrbros ·elo Supremo Tri
bunal, um juiz tirado cir) cada tribunal de appellaçào. 

4• 
Os tribunaes ele appellaçã.o sustentados, tambem, pelos 

cofr ns cl::t Un.iiio, serão Jormados pelo numero ele juizes quo 
para carJa um clellcs clccrcLar a lei :federal, c seus membros 
nomeados rel-o Prcsicl'.:mle da ·Hepublica, sob proposta elo tri·
bunal, m ediante as provas ele habilitação que aquclla lBi 
exigir. 

5r 

As proposLCIS o nomeaçuos p:wa fribunaes de appellaçilJ 
só IJOde t·ão recahie em jui zes ela primeira inst::tncia, ou elo Es
tauo a que pcr·l.cnccr o tribunal onde verificar-se a vaga, ou 
rle CJL18.lqucr dos estados c elo DisLriclo Federal, quando o c::tso 
i' O L' ele ya_ga no tribunal desse elisLricto . 

6" 

Cada EsLaclc. nomo::trá c mani crá a cxpensa.s proprias .seus 
.inizcs Li e ~Fim eira insl rtncia, o~ lab eleccrú condições ·ele idonei 
dade para a respectiva invesli·dura c proverá sobre tudo o 



mais que for .attinente ao assumpto, guardllidos os IQ•rec«:~itos .fl. 
regras da lei federal. - Arnphiloph'io e outros. , 

•Fique por esta fórma redigido o art. 56 : 

Os juizes do Supremo 'l'ribunal e os dos tribunaes de ap
pellação serão vitalicios, e só p,or sentença poderão perder 9 
cargo ou so.ffrer suspensão. 

§ 1.0 (Como esM no projecto.) 
§ 2.0 ü Senado julgará os membros do Supremo Tribunal, 

e este os ·dos tribunaes de appellação, os quaes, por sua vez, 
.Julgarão os juizes da prirr:eira instancia, assim l<OS crimes 
communs, como nos de res![JOrsabilidade. 

Ao § 2° do art. 57, in fine, accrescente-se : ... e, bem 
assim, junto a cada tribunal de a[J1'pel!ação, como delegado. 
daquelle i'unccionario, com as attribuições .que a lei declarar •. 
- Amphilophio e outros. 

No art. 58 façam-se estas alterações: 

e os conflictos entre auctoridades judic.iarias de nomeação da 
União, e entre ellas e auctoridades adminülLrativas federaes ou 
.os governos dos · estados. 

2. 0 Julgar, em t;Táo ele revista, as causas decididas deí'ini
tivarr: ente pelos tribunaes ou jt:izes inferiores, segundo as 
regras que a lei prescrever·, sempre que houver violação do 
Dir.eito, pela não applicação deste, ou por sua falsa ou indevida 
.applicaçi:"w. - Arnphilophio e outros. 

lElimine-se o r esto do art. 58, e, bem assim, as disposições 
dos arts. 59, 60 e 61. 

Sala das sessões elo CongrEsso Constituinte, em 31 de de·
zembro de 1890 . . - S. R. - An~philophio B . F . de Car·valho, 
GornensoTo, José Hygino, V. Darnasio, A. lvlilton, com restri
ção quanto ao n. 6, !lndTé CavaLcanti, Joaquim Pedro, Custodio 
de lJ1 ello, Leite Oüicica, Gu'ilhenne de S ouza Se7'7'ano, F. da 
Süveíra, Jo s(i Sirneão, Bella7'm'ino Carnei7'0, Francisco Ma
chado, Theodoro Alves Pacheco, A. Cavalcanti, Paula Gui
marães, A . Falcão , CesaT Zama, Ped7'0 Americo; Antonio 
.1 oaqu'i?n do Couto Cartaxo, Garcia Pires , F. Soclré, Espi?'ito 
Santo, B,., de Vüla Viçosa, F. Badm'ó, com restricções, e Paula 
ATgollo. 

O SR. PnESIDEN'rE - Hn uma emenda apresentada pelo 
Sr. PeclL'O Americo, que só pó ele ter lagar nas disposições 
transitarias, pelo que será lida opportunamente. 

O Sr. Leopoldo de }3ulhões (Movimento de attenção) -
Sr. Pr_esiclente, senti ·não t.cr podido tomar parte no debate 
crue aqui se travou sobro a discriminação das rendas~. 

l!;ssa questã-o é um dos pontos capilaes do problema f.e
derativo, attentas as condições cspeciaes em que tem elle de 
ser resolvido entre nós. 

- Não me admiro, pod.anlc, de vel-a determinar, no seio do 
1Congresso, a divi:são dos partidos politicos . 

Com effeito, Sr. Presidente, .por occasião do debate sobre 
as disposições preliminares elo pr ojecto de Constituição, duaf,l 
correntes de opinião aqui se formaram : uma defin!d~ ce •!PQw 
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'derosa, ú·mwamenLe a favor da Fec18l~al)fto; outra, mais 1'nwa, 
manifestamente e.ontra ella. 

A victoria estava ganha, mas, infelizmente, muitos parti
darias da Federação, apavorados com a perspectiva de uma 
banc.ar~'olla imaginaria da União, ·des.ertaram dos ·Seus lJOISto.s, 
bandearam-se para os at~versar1os, e l'lzcracn mallograr, 
assim, o resultado da primeira campanha federalista que se 
travou neste recinto. · 

O insuccesso, porém, não foi completo nessa lucta: o 
esJ.orço federalista conseguiu semp.re modificar o systema do 
proj ecto, supprirr:·indo - lhe o .ar L. 111 e devolvendo mais um 
imposto para os estados - o de inclustrias e profissões. 

Ag.ora, Sr. Pre,sidente, nova campanha se vai travar entre 
unitarios e feder-alistas, si assim me posso exprimir, a propo
sito da legislação separada e ela clua!icla,de da magistratura; 
campanha renhiclissima, mais renhida ainda, si é possivel, do 
que :l'Õ.i a da. cliscl'iminacão das rendas, .porque do resultado 
clella depende, p6cle- se ·dizer, a sorte do regimen federativo 
entre nós (Apoiados), isto é, a paz, a união do:3 estados e a 
integridade nadonal. (Apoiados.) 

Sim, senhores, só a Federação poderá n~anter essa inte
gridaide; .6ó ella poderá aba.far d e vez o es,pirito separaüsta, 
que ensanguentou as paginas da nossa hist·oria, e que ainda 
está latente a·qui, a !li e acolá ... 

UMA voz - Não ha separatistas. 
0 :SR. LEOPOLDO DE BULHÕ•ES -0 facto protesta, infeliz

mente, contra a a:l'firmativa de V. Ex.; e digam o -crue dis
serem, a Federação não se -comprehencle sem .o Es.tado sobe
rano ... 

UMA voz - O Estado i'ederal. 
O 'SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-- ... -com o seu Poder Le-· 

gislativo autonomo, r egulando as· rchu;;õcs civis c commer
ciaes . .. 

O SH . . \ .1\J.l'HJUOPll.lu - - l:olo, sin:·; i ~ Lo é colwrcnLe . 
0 1Slt. LEUPOLDO DE J:lULIJÕES - ... definindo O crime C, 

comminanclo-llte a vena. 

O Srt. AMPHILOPHIO- Isto é um systema. Está ·direi~o. 

O Srt. LEJOPOLDO DE BuLHÕES - A Federação não se com
prehBnde sem: o Estado com o seu Poder Executivo indepen-
dente ... 

UMA voz - E' uma Cor.federal)ão, já não é ~Federação. 

Ü SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- ... . e com O seu Ppder 
Judiciario egualmente autonomo. 

Scnl1ores, com a Monarehia morreu a unidade na politi-ca 
c na, administração; clcsappareça tambem com ella na legis-: 
lac.[tO e na magistratura. (Mttito bern.) 

~ Sejamos logicos. Si assisl G aos estados o direito de Jor
iliUhn· us seu::;· eudigo~ · :poJilieos, a:J ::;uat> eunstituü;-.õcs 
(J .puladu:o ); ::; i lJlitle!ll dle::; urg·auiw.r eomo entenderem o seu 
I'oder Executivo, por:que não poderão do mesmo modo for
n:mlar os seus eocligoti e or ~Sani;mr o l!eu .P'ode1: Jucliciario '! 
(_~lp oia.dos e apartes.) 
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!Senhores, quando se trata, não de méra descentralização, 
mas de Federação, não em um regimen monarchico, mas ·em 
pleno regimen republicano, que se apreg·ôa federativo, não 
comprehenclendo que haja republicano historiao ou não hist
torico que escrupulize votar a liberdade de legislação e a des
centralização ela justiça. (!Vão apo'iaclos.) 

Infelizmente, pelos não n!Doiados que acabamos de ouvir, 
verificamos que não sã:J poucos os que impugnam e-stas idéas, 
embora reconhevam que são ellas consectarias do regimen 
proclamado. (A1Ja1'tes.) 

Dividirei, senhores,. os adyersarios da legislação separada 
em dous gru pos, para melho·r orientar-me rr1as r espostas que 
elevo dar ás suas objecções. 

Tratarei, depois, da dualidade ela magistratura, acceita :pela 
Commis.3ão especial, depois ,cJe largo debate, a0ceita p.elo pro
jecto de. Consti·tuição que d;scutimos., ;a!Yceita já pelo Con
gresso, que votou 'J)elo § 1 o do art,. 32, -no ·crua! se ·estabelece 

I(JUe quando o Senado ·funcc-ionar como tribunal de justiça, será 
presidido plelo Presidente elo Supremo Tribunal F·ed'eral. 

Antes, porém, tomo err consideração um topico do bri
lhante diS0L1I'SO cõm que o representant-e da Bahia, ISr . Am
philopilüo, a:qui rompeu o debate sobre a organizac.ão judi-

. ciaria. ' 
Disse S. Ex. (Lê) : 

« 1Sou auctor de uma em:encla .que, opportunamente apre
sentada á Commissão encarregecla de r ever o proj e c to consti
tucional, ·foi successivamente. approvada e rejeitada; emenda 
essa que n~ereceu da parte de alguns dos clis<Linctos membro~ 
da Commissão um luminosissimo parecer em separado.» 

1\IIais acleante disse S. ®'x. que o ;Sr. Conselheiro Saraiva 
endossou com o .grande nrestigio de seu nome, ta,lento, virtudes 
e .prurlencia essa emenda. 

Sr. Presi'Clente, !Preciso informar .ao illustre represen
tante da Ba;!üa e a este Congresso do que se \passou na Com
missão por occasião de discutir-se a organização judiciaria. 

Na 1" discussão .compareceram apenas 16 membros, senrl<J 
então approvada a emenda de 1Sr . Am1Jhilophio por 9 votos 
contra 7. Na 2" dis•cussão , c·omparecenclo todos os membros, e 
depois de largo 'debate, foi rejeitada a emenda. acceifa a dua
lidade ela magistratura nos termos em que foi consagra;da pelo 
.projecto - )101' 1H votns co?IÚ'a 8. Por consüguinte, não .c;e 
pr.Jcle di.zer, pormit.ta-mD o illusLre representante, que a sua 
emenda Jossc aJO,l1rOvacla c J'ejeitada pela Commissão, porque 
só foi approvada ern 1" discussão e por uma maioria oc
casional. 

O Sn. .. AMPHILOPHro - Dcn-sr o :f11cto; ·v . ]iix. ennfessou 
o fa,CJI,o. (A.pw'lesL) 

O Sn.. L~oPOLDo DEl BuLHÕEs -A Commissão compunha
se de 21 membros, e m)enasi 16 tomaram })art-e na 1" dis.cussão 
D na votação. Que val'or terlá:, pois, victoria tão cp<:1errnera em 
<~ ssurnuto de tamanha importancia? 

Quanto ao parecer do Sr. Conselheiro Saraiva, parece-me 
,que h a equivoco na apreüiação do, auC'lor dia emenda. 

S. Ex. 6 ·federalista. e como tal não póde votar contra a 
dualidade -clp, magistratura, uma necessida;de na Federação . 
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S. Ex. não 'enldo;sson o substitutivO do Sr. AmphiJophio; 
tenho aqui as suas pwlavras. S. Ex. extranhou que á União 
se reservasse a maior cópi;::~. dos recursos, reduzindo os es 
tados á miseria, irrrpossibili t:ando-os de p agarem bem aos 
seus magistrados, quando larga e generosamente aquinhoava 
a magistratura fe.deral : 

Eis ·O que disse o Sr. Conselh eiro '(Lê ) : 

«E' escarneo; se~ão peri,g;o, deixar, por exemplo, que à 
União tenha urna ,iusHça l P,·rg-amente aouinhoada e que :JJJ& 
nstaclos faltem os r ecure.o s para dar as dir-nidacles ela magis 
tratura, as condições de inclepenclencia . O projecto Amphi
lopbio, neste pw·ticnlm·, é o que melhor consulta os inter esses 
fecleraes . 

Far;a-se para a Uni ií o um orçam ento com a r eceita nece~
.saria ás despesas indispensaveis : os estados .que, explorando 
todas as o11 tras font•3S ele receita, habilitem-se a caminhar 
para o progresso. 

Desde o momento em que ficar definit iva e lealmente re
solvida a questão ela Pecleracão .e esta nada mais temer, elle 
orador cessará sua idéa politica.» 

(Jornal do Commercio ele 28 de Dezembro ele 1890 . )' 
Conseguintemente. nfio cle!ve o Sr. Amph ilophio contar com 

o auxilio elo Sr. Conselheiro Saraiva. que. 0omo federalis ta, niío 
pócle abrir mão de uma idéa capital no regimen, qual é a da 
dualidade el a magistratura . 

O 'SR. FREDERICO BoRGES - O Sr. Conselheiro Saraiva po
elerfi ser inconsecruente, mas este é o facto: elle, até, convidou 
o Sr . Ministro ela Justiça a ler o lWOjecto elo Sr. Amphilophio. 

O SR . AJvrPHTLoPHTo -Já vfl o nobre orarlor crne eu ni'ío 
inventei. L i, no resumo elo .Jornal do Com.mercio. cousa diffe
rente do crne V. Ex. leu. Trata-se ele um facto , c é preciso apu
rar a verdade. 

O SR. LEoPoLDo iDE BULHÕEs- Nem eu clisse crne V . Ex. 
inventou cousa alguma, mas, sim. rrue não interprelon bem o 
p ensamento do ·Consell1eiro Saraiva. 

O SR . FREDERICO BoRGEs - O fncto é real . Rlle scní in
consequente, mas o crue disse o Sr. Amphilophio é a verdade . 
(H a otll'1'os aj:Jw·tes . ) 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Sr . Pr esidente, os ouLr:Js 
topicos elo luminoso discurso rlo illustre r enresentan te da Ba 
hia serão n atur almente tomados em consicleraçi:io por outros 
oradores mais adestrados do que eu . (Não apoiados.) 

0 SR . AMPHILOPHIO - V. Ex. o é muito. 
O SR. LEOPOLDo DE BuLHÕEs -Não posso , sinlo- me fr aco 

para cruzar armas com tão di stincto contendor. (Não apoiados. ) 
O !SR . .ARISTIDES MAIA- E V. Ex. tem a1inda por si a boa 

causa. 
O SR . LEOPOLDo DE RuLr-rõEs- Depois. Sr . Presidente, pre

ciso .iustiHear a emenda cme tive a honra de sujeitar ao Con 
gresso, relati.va á legislacão separada. 

Dividi os adversaJios ela legisla,>}ão separada em doi s 
grupos . 
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Ao primeiro pertencem aquclles que acreditam possuirmos 
.iá a unidade do Direito e que affirwa'Tl serem as mAs:>; as as 
nos ~'a s ne ~ e s sidacle,s , usos e costumes de~rle o AmaznnRs a.i? o 
Prat.a, Asseguran do assim a unidade do Direito e a uniformi
dade elos cos tumes, concluem ell es: «a pluralidade ela legis
lação 8 um a causa oci osa, é um luxo de federalismo, é uma in
novação sem rnzão ele ser, e que nã.o deixará ele ser perigosa, 
porque póclc prejudicar aquella unidade jurídica que a Monar~ 
chia nos legou .» 

Senhores, não mo parece clifficil res pond er a estes anm
ment,os. Em primeiro Jogar, teremos ele facto a unidade elo Di
r ei lo ? Respondem - não - as decisões elos .i u iz es (A1JOiaclos), 
os aresto s elos tribunaes . (Apo iaclos; muito bem. ) Poderemos 
ter unid ade nas leis, nos cocligos, mas não nos factos . Quantas ,e 
quantas di sposições legislativas não deixam de ser executadas 
no interior, porcruo, ao formulal-as n o Rio el e J aneiro . o legis
lador não att encleLl ou n ão poucle a ttencler ás condiçõrs esne
ciaes ele cada Estado ? ! (Apó iaclos; muito bem.) Quantas vezes 
o proprio .iuiz, já não digo ela rO'ca, .iá não digo elas coma •·cas 
af af:l a rl ns el o serLão, mas elas proprias cap itaes, vê-se obri
gado a dispensar na lei, collahoranrlo , assim, com o legislador, 
para accommoclar-lhe as clisposioões ós condições especiae.s do 
meio em que tem el e applicai-a? (Apo1:aclos; muito bem.) 

O qu ~ é a nossa jurispruclencia ? Haverá maior panqe
monio elo que esse, qu e atorclôa, que endouclece e desespera os 
n oss os legis tas ? 

rr_, ombrou-se nm dia o parlamento, para fazer a luz nesse 
amontoado cah otic a ele decisões jucliciarias, ele conceder ao Su
premo Tr.ibnnal elo Ju stiça a faculdade el e tomar assentos? Não 
poncle o Tribunal t omar um só . E , á parte as difficuldades q u e 
a propria J oi creou ao exercic.io claquella 'faculdade, o ·Tribunal 
ni'í o 11orl oria exorcel-a com efficacia, corri vantagem, att.enta a 
divorsiclacle extraorelinaria elas decisões jueliciarias. (Apartes.) 

. Será preDiso. senhores, não um esforço ele raciocínio , mas 
um esfo rco el e imaginação, para se aeroclilar nue nós temos 
unidade elo Direito; será preciso, tambem, muita imaginação 
para so af:firmar qne os u sos c cos tumes elo Pará, por exemplo, 
são os J!1 0.SJ110S elo Rio ele J:meiro ou Rio Grande do Su l, que os 
costumes elo Ceará c rla Bahia não sejam cl ifferentes elos elo 
S. Pau lo e ele Minas Geraes. Não. ~onhores, o di ma, a confi
guraçã.o elo .solo, a prorlucção, a falta ele relações frequentes 
entre ossos es taclo:s. a segregação om que vivem. si'ío constan
Lr s L.Jc Lorcs clr; clifferenciação entre ell os, clifferenciação que 
mais so accentúa (t medida que o elemento extrangeiro se lo
caliza entro nós p ela colonização . 

P enso que sã o illogi cos , Sr. P residente, os cp1e. affirmanclo 
a nnifo,rmic1:<c1e el e n ossos usol.l o costumes, combatem a legis 
lação senaracla. Si é real essa uniformidade, os cocligos es ta 
cloaes hão ele , necossariamonte, rcflectil - a, e, assim , ficará pro
vada a ti'í.o f::tllarla unidade elo Direito . Ond e, pois, o perigo da 
l egislação separada ? 

Dar-se- :i caso cruc os estarlos cnwirr.un :i viva forç a faz er 
. .c; ll;':t nnva em n1atrria ele direitos privaclos. pçlo simples desejo 
r..o inTJGvar? i'ião é ele esp orar-se. r: a provi:\ de que nã.o se dei
xam arrastar p or exagg·eros clr: inn ovação, .iú tivemos na c;on
f r:ccão rle suas 1 ois organicas, elo suas constihli'r,ões, cru e, cl qmi
n arla s elo mesmo espíri to, só cliffcrenciam-sc 'naquelle.s pontos 
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em que as condições especiaes de cada um Clelles trouxerarri 
como consequencia clisposir;ões tamb em es])eciaes. 

O que succedeu no dominio do Direito Publico, succederá 
infallivelmentc, no domínio elo Direito Privado, que, além de 
tudo ri . . defendido, ·como ninguem o negará, .pelo espirito con
servador. 

Observa Claucle Janet, na sua obra '1Cstaclos Unidos Con
t em1wraneos, o .que, anteriormente, já havia o'I:J.serva·clo Tooque
ville - que a mania ele legislar, geralmente, nã.o se exerce 
sobre as materias funclamentaes do Direito Civil, e que as 
principae.s instituições auxiliares elo bem têm escapado até 
aqui , em seus principias essenciaes, aos gol1pes do espirito in
novaclor, salientando-se os legistas pelo seu respeite á tradição. 

1Ghambrun, no seu nolavel trabalho, ainda incompleto, 
sobre os DiTeitos e LibeTdacles nos Estados- Unidos, reconhece 
que a legisla·çi'io separada tem concorrido para manter e con
solidar o direito historieo inglez. 

!Não, senhores, a unidade elo Direito ' entre nós é uma 
fi·cção, e não pócle deixar de sel-o, porque as leis são a con
sag'l'ação dos costum-es, e os costumes não . são, não podem 
ser, uniformes em toda a IRJepublica. 

Disse algures um escriptor: - A unidade da legislação, 
quando assenta na uniformidade real dos c-ostumes, '[)óde 
ser um patrimonio ele incalculaveis vantagens; qnando, porém, 
tm.posta na falta claque.lla uniformidade, sobretudo em paiz 
novo, em via el e forma ção, sem caracter definido, não vale o 
preço por que é paga, é um mal, é uma tyrannia. 

Senhores. um illustre collega, notavel pelos seus talentos 
e pelo seu .saber, para me convencer da uniformidade ele nos
sos costumes, ponderava no__§eio ela Commissão elos 21: «que o 
roubo no Amazonas o é tambem em S. Paulo e no Hio Grande 
elo Sul, e o que é homicídio em Minas Geraes o é tambem em 
Goyaz e Matto Grosso; para que, pois, vinte cocligos penaes ? » 

1Si este argumento provalecesse, ·cleviamos censurar o Go
verno P'rovisorio por ter mandado organizar um Cocligo Cri
minal para a ·Hepublica. 

Podia ter poupado esse trabalho e essa despesa, adaptando, 
decretando o Coclig-o Criminal francez, ou o portuguez, ou o 
hespanhol, porque, afinal de contas, o que é roubo ou homi
cídio naquelles paizes o é egualmente no nosso. (Apoiados c 
a1JaTtes.) 

Senhores. precisamo.s distinguir a uniformidade dos cos
tumAs ela unidade moral. Esta pócle existir, creio que existe 
mesmo em nosso .paiz : existe em todas as nações que formam 
o mundo occidental e têm a mesma civilização; mas a uni
formidade elos costumes pócle não existir em clous paizes vi
zinhos, por exemDlo: Portugal e Hespanha; pócle não existir 
em circumscripções ele um mesmo paiz, como nos cantões ela 
Suissa, nos estados norte-americanos, nas ex-Jprovincias do 
Braz i!. 

O segundo grupo, Sr. Pres idente, elos arJversarios ela le~ 
gislação separada. confessa que ella é um sectario elo regimen 
federativo, reconhece que nós não temos unidade elo Direito 
nem uniformidade el e costumes, mas diz que não estamos pre
parados para tanto progresso e tanta liberelacle, que elevemos 
conquistai-os evolutivamente, porque a Federação, levada ás 
suas ultimas consequencias desde j:á, pó de pôr em perigo a 
integridade . nacional. 
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UM SR. REPRES'E'NTANTE - Tambem diziam: que não es
tavamos preparados para a Republica. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Para esses senhores a 
idéa é acceitavel, mas deve ser realizada mais tarde; · negam
lhe a opportuniclarle, accrcditanclo que a unidade de legis
lação, na actualidade, é um laço de união, é uma garantia da 
integridade da Patria. Senhores, não ha erro ' de consequencias 
mais funestas e perniciosas do que esse. 

Adopt.ando um systema ele governo de typo adeantado, 
como é a Republica Federativa, devemos ser fieis aos seus 
princípios, sob pena de vermol-o falsear na pratica, não cor
responder ·ás exigencias, ás aspirações elo paiz, esterilizar suas 
forças em luctas i'requentes, e desorientar e perverter o es
pírito publico. 

Comprehenclo que um paiz possa chegar ao regim en fe 
derativo, por evolução, passando, como o nosso, da centrali
zação monarchica para a ·federação republicana; o que eu não 
comprehendo, absolutamente, é que, destnüda a lVIonarchia, 
proclamada a Republica federativa, se queira adoptar por 
partes o novo regimen. Ou h em a Hepublica unitaria, ou bem 
a Repuhlica federativa. (Apoiados.) 

Considero a Republica unitaria uma desgraça, mas não 
acho qu e seja menor desgrar;a a conciliação impossível entre 
os dois systemas, porque trar:i os inconvenientes de ambos sem 
as suas vantagens. 

Senhores, o principio unitario, tanto nas monarchias, como 
nas republicas, sempre antagonko, sempre em lucta com o 
principio federativo , acabará. após !netas estereis, por sub
m ettel-o , ou será venci elo por elle. Ponpemo.s ao nosso paiz 
estas luctas inglorias, estas agitações improfícuas, que só ser
vem para retardar o nosso progresso e viciar o caracter na-
cionaL · 

Senhores, a nossa historia, a historia el e um paiz vizinho, 
mostram-nos quão fall azes e cheias de perigos são estas con
ciliaçõ:es entre clois systemas tão 01ppostos e tão diversos. Ten
t:ímos essa conciliação em 1.83''l', e todos nós sabemos ela sua 
ineHi.cacia c impre.S'tabilielacl e. 

O Acto Acldicional foi logo e log·o nullificaclo ou abafado 
pr,los meios os mais irregulares, sendo o seu clescredito pro
clamado como uma grande victoria elo espírito ele ordem sobre 
o' ele anarchia. 

A necessidade de reivindicar a autonomia local agitou 
de novo o p::riz, que, não se satis.fazenclo mais -com a simples 
clr.scentralií:ação administrativa, reclamou a F ecle.ração. He
s istiu-lhe o principio unitario, resistiu a todo transe, até que 
esboroou-se com o regimen politico que o personificava. 

A Federação está, pois, triumphante e de posse de todos 
os espíritos, como aqui disse o Sr. Ministro da Fazenda . 
Por que oppôr-se ú sua consagTação completa na nossa Con
stituicão? 

P·arque não deduzir clella todos os seus consectarios na
turaes ? Porque negar-se a opportunidadc neste ou naquelle 
ponto elas nossas instituições ? 

A Republica Argentina bem caro tem pago a sua inficle
licladr, ao principio :federativo. O seu legislador constitu
cional, em 1853 e em 1860, tratou ele conciliar o wútw"isr~w 
com o f'ederalismo, creando estados-províncias, estabelecendo 
uma religião de Estado ao lado da liberdade ele cultos, a 
uni.dacle de legislação ao lado da magistratura dupla, contra-
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lizando muitos servioos que deviam ser descentralizados. 'As 
consequencias desse amalgama não se fizeram esperar. Todos 
conhecemos as commoções por que tem passado a Republica 
Argenlina, desde a sua inclepenclencia, quanto tem sido vi
ctima da tyrannia ele caudilhos audazes e :ferozes, que con
quistando á mão armada o Poder, a têm prejudicado enormf>.
mente em seu desenvolvimento, em sua prosperidade. A 
Constituição ele 1853, votada pelo Congresso de S. Nicoláo, 
revista em 1860, não trouxe r emedio para os males que affli
giam a futurosa Republica. Levanta-se a província de Buenos 
Aires, quo so negou a submet.l:er- so á Constituição, e, á frente do 
general Mitre, se impôz á Republica, derrotando Urquiza em 
Pavão e destruindo, assim, o governo constitui do. 

Mas as commoçõos não cessaram; as agitações continua
ram, manifestando-se por o~.casião das eleioões presidenciaes 
de Avellaneda, Rocca. e, :finalmente, no governo de J uarez 
Celman, cujos escandalos e horrores estão sendo descobertos 
e commentados. 

UM SR. REPRESENTANTE- Ahi estão as consequencias da 
Federação. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Não é isto consequencia 
da pratica do governo federativo; provém da conciliação im
uossivel elo uniim'ismo com o federalismo, que produziu as 
hybridas instituições argentinas, crue nenhuma garantia offe-
recem. (Apoiados.) . 

Senhores, tenho para mim que si a Republica Argentina 
fosse fiel ao principio federativo, si tivesse sabido resolver o 
seu problema político, como os americanos o souberam, a 
Republica Argentina teria evitado grande parte das desgraça;:; 
que a têrri abatido. 

Houvesse a Republica Argentina dado vigor aos governos 
locaes, garantindo-lhes a mais completa autonomia, teria con
tentado as províncias e posto um clique ás luctas que as 
rivalidades entre portenhos e provincianos determinavam; 
teria constituído nas províncias centros ele resistencia contra 
as invasões elo governo central ; teria creaclo um governo na
cional, bastante forte, para garantir a defesa exterior e a 
ordem interior ela Republica, e fraco bastante para nã.o tentar 
a absorpção elas liberdades locaes e a corrupção da politica 
provincial. 

Si assim, Sr. Presidente, se tivesse constituído a Repu
blica Argentina, teria sido possível a creação daquelle par
tido immoral dos inconclicionaes, denominado panal, engen
drado por Marcos Juarez, irmão elo Presidente ela Republica e 
por este dirigi elo? essa commandita, ele que faziam parte todos 
os governadores elas províncias e que se instituíram para explo
rar a fortuna publica, e que levou-a Republica visinha á ban
carrota, a uma desorganização geral, a luctas sanguinolentas ? 
Não, certamente. 

Não estamos longe, senhores, de soffrer o que os argen
tinos têm soffriclo, si, como elles, não soubermos nos inspirar 
11os grande ensinamentos ela politica americana; si, como 
elles, quizermos conciliar o que é inconciliavel, formando uma 
Constituiçã.o eccletica, que não satisfará os estados. que não 
sedt amada e acatada pelo povo, que será violada a cada 
momento com applausos de todos, e, finalmente, que não po
derá servir de garantia aos poderes publicas e aos cidadãos . 
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Senhores, em que consiste este mecanismo politico admi
'ravel que tem feito a felicidade e a gloria do povo americano, 
e que é obj ecto de constante estudo e meditação dos sacio
lagos e publicistas ? 

Não ha quem o ignore, não ha quem o não conheça; mas, 
como aquelles que mais o estudam e a elle se referem es
quecem..:no, não r aro, nas occasiões. de applical- o, permitta-me 
o Congresso que em ligeiras palavras r ecorde os traços prin
cipaes das instituições americanas . 

Ezra Seaman denomina aove1'no dualis ta o systema de 
governo americano, porque elle crêa para o serviço elos in
teresses sociaes, par a a defesa e protecção dos direitos dos 
ci dadãos, dous organismos políticos vivos, distinctos e inde
pendentes : um é o governo nacional, outro o governo dos 
estad os . 

O município desapparece no Estado, mas este mantém 
sua vida autonomica em face da União . São duas potencias 
que se resp.eilam e r ar amente se encontram. A linha divi
saria das respectivas competencias está traçada na Consti
t uição . Os interesses internacionaes, os interesses geraes da 
communidade e os el as unidades i'ederaes - os estados -- são 
da competencia da União; os negocias interiores, os interesses 
·locaes .ela compctencia el os estados . E' nesta discriminação, 
que deve ser perfeita e completa, que está todo o segredo da 
Federaçfio . 

O SR . SERZEDELLO - Este é o systema que queremos 
transplantar para o nosso paiz . 

0 SR . LEOPOLDO DE BULHÕES - 0 governo nacional tem 
completa liberdade no exercício de suas attribuições; orga
n iza os seus serviços como entender; dá-lhes a direcção que 
lhe apraz, sem audicncia dos estados. 

Os estados, a seu turno, gosam da mesma liberdade no 
exercício elos poderes que lhes per tencem: legislam, admi
n istram c juJg·am sem nenhuma depcnclcncia, sem · nenhuma 
intervenção, sem nenhuma tutella do governo nacional. Tanto 
o governo nacional, com o el os estados. têm o seu Poder 
Legislat iYo com amplas attribu ições . A União tem seu Poder 
·Executivo independente e for te, como os estados o seu. A 
União tem a sua magistratura, que só decide os pleitos es
pecirces quo lhe são affectos ; os estados têm tambem a sua 
magis tratura, que decide os neg·ocios que por sua natureza 
lhe suo pr opr ios. A União tem o seu r egimcn administrativo 
e o seu func ionalismo, os estados têm os seus. Suo dous 
appar clhos, duas engrenag·ens cli stincLas. que não se encon
tr am nem se chocam, o governo nacional e o elos estados . Si, 
norvenLura, ha choque entre elles, appar ece a magistratura 
federal dirimindo os pleitos, conjurando os conflictos que 
surgem, e, assim, ordena o movimento, r estabelece a .har
monia elo mccm1 ismo . 

Dizia Bout imy : «Não poderá fazer idóa elo governo ame
ricano quem se limitar a es Luclal-o na Constituição Federal. 
EsLa Constitu ição, sem as el es est ados, é vasia ele senb-Jo e 
incomprchensivel, t al a · cohcsã.o, a clepencl encia intima e re
cipr oca que existe entre esses codigos políticos». 

E ' este, senhores, o systcma federativo quo quer em os 
applicar ao nosso paiz . E ' esta a Federação que preg·avamos, 
e que temos sempre propag·aclo, e deante da qual recuou o 
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ullimo Ministerio da Monarchia, que, aliás, se dizia, tambem, 
federalista, porque tinha um programma ele larga descentra
lização. 

Foi esta corrente federalista que solapou e clerrocou as 
nossas instituições; que triumphou a 15 de novembro; que 
levou o governo revolucionaria a proclamar a Hepublica fe
derativa; que preparou o espírito nacional para o novo 
regimen. 

E' ele ver-se, senhores, que mentiremos ús nossas icléas, 
que falsearemos a Federação, estabelecendo a unidade ele le
gislação e ele mag·lsLratura na nossa Constituição, porque essa 
uni dar! e 6, absolutamente, incompatível com o regimen polí
tico a que nos referimos. 

Se votarmos a unidade ele legislação e a üniclacle ele ma
gistratura, teremos organizado um governo sui gene1·is para 
o nosso paiz, teremos feito tudo, menos a Federação. Teremos 
destruido a Monarchia na política, na administração, 0 a con
servado no Direito Privado e no Poder judicial . . 

Deixemos-nos ele vãos receios! ]];ncm·emos a Revolução ele 
15 ele nóvembro, facto unico na Historia e que recommenclou 
:'t admiração elo i'dunclo o nosso paiz, com a elevação ele vistas 
com que eleve e !la ser estudada: tenhamos coragem para de
duzir dessa premissa todas as consequencias que ella encerra. 
O povo brazil eiro está preparado para as instituições mai:.; 
livres e acleantaclas, e quem duvidar disto não tem missão 
a cumprir no seio deste Congresso. 

O povo pacifico por excellencia, que conquistou a sua 
inclependencia sem grandes luctas; quo clopôz com gTande 
calma o seu primeiro Imperador e o re-exportou para Eu
ropa, por não poder supportal-o; que fez a abolição por es
forço proprio, sem indemnização, levando por deante o Im
p erador, ministerios, camaras c partidos ; que fez a Republica 
em um . dia, sem commoção alguma, r esp eitando a familia 
imperial e todos os seus direitos, é, sem duvida, o primeiro 
povo elo Mundo, digno e merecedor ele todas as liberdades. 

Para terminar, senhores, suscitarei uma questão. 
Antes, porém, permitti quo responda, por t er deixado de 

fazel - o, a um argunrcnto con.Lra a legislação separada; dizem 
os inimigos da pluralidade ela legislaçã.o, que ella pócle affe
etar a integridade nacional. 

Senhores, essa pluralidade existe na Suissa e nos Estados 
Un.i.dos, e não me consLa que lá t enha produzido a desinte
gração que se r eceia, ou que se annuncia . (Apw·tcs. ) 

Não invertamos as causas : é a opprcssão que gera a 
revo lta, e em todo o t empo a tem gerado (Apoiados) ; é a cen
tralização ele direiLos e ele interesses que melhor podem ser 
attenclidos nas localidades, que tem produzido o esp írito se
paratista entrn nós. (A21oioclos.) 

A Ing"latena bem o comprehonclrm, e, por is>:o, não roga
teia liberdade de legislaçilo ús suas colonias ... 

UMA voz -Menos á Irlanda. 
0 SR . LEOPOLDO DE BULHÕES- Refiro-me ÚS colonias; C 

não me consta que a Irlanda o seja, mas sabe o collega que 
os homes- ru lers hão-de triumphar o que j:i se p ensa em fe
cleralizar- se a Grã-Bretanha. 

A Australia desde 1840 ou 1850 possue liberdade de le
gislação; todos os estados australianos são verdadeiros estados 
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l'epublicanos, presos ú mãi-patria por algumas leis c pelo 
gove1·nador, que é nomeado pelo governo inglez. 

Alli, senhores, a liberdade de legislação, em vez de pro
duzir a disp ersão, p elo contrario, tem despertado a idéa de 
uma Federação australiana. 

No retrospecto do Jornal encontro, ainda, um topico, quo 
confirma o que acabo de dizer. (Lê) : 

, «A Australia occidental obteve instituições analogas ás 
que têm f'unccionado 0om bom exito nas outras partes della; 
o pensamento ela F ederação australiana, acceíto em Londres. 
produzirá brevemente uma Constituição federal dos estados 
unidos australianos, segundo o · voto do congresw de Mel
bourne, em fevereiro.» 

O SR. AMPHILOPHro-No Canadá existe tambem a le
gislação separada. 

O Srt. LEOPOLDO DE BULHÕES- E' verdade : no domínio 
do Canadá, qu e pertence ú Inglaterra, encontra-se tambem a 
legislação separada, e o que é ele admirar, o governo cana
dense permilte que as proprias províncias federadas ele 
Quebet; e Ontario, eLe., tenham, por sua vez, a legislação in
clepenclenLe. . Não me consta que a liberdade de leg·islação 
tenha enfr aquecido os laços do domínio canadense; pelo con
trario, os tem J'orLii'icaclo, tem, até, augmentado essa Federa
ção, attrahinclo para ella outras colonias inglezas, como Ma
nitoba, Colombia Britannica e a ilha elo Príncipe Eduardo. 
A liberdade traz a pa~, a união e a fraternidade, e o arrocho 
auctoritario, a tulella, as d estroem. 

O SR. JosÉ HYGINO- Insignificante ser(t a diversidade 
elas leis entre os estados. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- ]3; u r esponder ei a V. Ex. 
que não é só para a completa satisfacção elas necessidades 
reg·ionaes ou locaes que eu peço a pluralidade de leg·islação. 
Ella Lem outro alcance . Todos nós sabemos que a Sociologia. 
não esLú ainda formada, que os seus princípios, as suas leis 
ainda n;:io estão formulados vara guiar e esclarecer o esta
dista, que, a cada momento chamado para r esolver problemas 
soc.iaes, vê- se obrigado a estribar-se em um empirismo es
treito, para não precipiLar-se no vago de theorias abstractas 
e metaphysicas, elos systemas políticos os mais diversos. 

A intro clucçi:í.o elo rn eth oclo experimental na Sciencia 
Social liberta-nos do clominici elo empiri smo . Esse methoclo 
consiste na pluralidade ele legislaçu.o. Limitando-se a acçi:ío 
legislativa no tempo e no espaço, ella melhor corresponclerá 
ás necessicládes sociaes, tornando-se mais intensa, mais effica~ 
e mais activa. Uma ass.embléa legislativa é um 1aboratorio 
de experimentação social ; dando uma a cada Estado, · com 
amplas attribuições, teremos multiplicado esses laboratorios, 
propulsores elo progresso nacional. 

Para não along·ar-me em considerações theoricas, darei 
l!lll <:xt •.ru plo, qun wwlifL~c;larú, clararmmlt ~, " meu pensamenl.o. 
QLtd·- :-:c t).onverLet· ern lei uma id1~a nu 1·a qualLlum·, levantad<t. 
J!Ol' um publici::;ta ou ,iú acceita G eonsat;racla vda uxperi~neia 
de um outro pai z, a liberdade ele testar, ou o voto cumulativo., 
por· exemplo . No seio elo Congresso Nacional ella encontrará 
nmito t:i ob :; laGulo ~, t er d. de yen cer muitos escrupulos e pre-



conceitos, porque terá de applicar-se a todo · o paiz; mas na 
assembléa de um Estado não será assim; poderá, facilmente, 
vingar, interessando apenas a uma parte relativamente pe
quena da população. A experiencia, que seria temerosa no 
paiz, torna-se sem perig·o no Estado. Adop tada a medida, 
ou se ha de recommendal-a por suas bôas consoquencias, e 
neste caso será logo acolhida por muitos ou por todos os 
.estados, que virão gosar de suas vantagens, generalizando-se, 
assim, no paiz, independente da acção do Congresso Nacional; 
ou dará m:ios resultados, hypothese em que será logo , re
vogada, servindo, ainda, o exemplo para instrucção dos outros, 
estados. Graças a este mothodo experimental, os Estado~ 
Tjnidos estão estudando e adaptando, successivamonte, sem 
perigos e sem luctas, muitas e muitas reformas, taes como 
o systema Torrens, o homestead, a representação proporcional, 
voto das mulheres, etc. 

Mas, voltando á minha these, continuarei a mostrar que 
a Federação, tal como ella é e deve ser, reconhecendo ao 
Estado o direito de ter a sua legislação civil e penal e a sua 
magistratura, longe de enfraquecer, avigora os laços da so
lidariedade nacional. 

A Austral ia não se desprende do Reino Unido, o Canadá 
•continúa fie.] á mai-patria, as suas provincias estão unidas e 
pacificas; a Suissa vive feliz e os Estados-Unidos servem de 
exemplo ao Mundo in Leiro pela tranquillida.de de que gosam, 
admiravel progresso e pela garantia de que cercam a liber-i 
da de do cidadão. 

O laço federativo, diz Leon Donnat, é uma garantia se
gura da unidade nacional; foi elle que levou o O és te a se 
pronunciar pelo Norte, salvando a Republica AmcJricana, em
bora certos interesses o prendessem ao Sul; foi elle crua 
salvou a Republica helvetica, em 1847, quando sete estados, 
instigados pelos jesuítas, rebellaram-se e quizeram separar-se. 
Impellido por elle, a Australia do Sul monta um regimento 
para auxiliar á mãi-patria na guerra do Trans:waal; o Ca
nadá offerece dez mil homens á Inglaterra para a guerra 
turco-russa, e o Estado de Victoria propõe-se, em 1878, a 
enviar canhoneiras a Suakim. Elle surgiu entre as provincias 
unidas da Hollanda em 1579, e entre os estados e principados 
da Allemanha em 1871. 

Elle, concluimos, e só elle manterá a integridade de 
nossa Patria e conduzil-a-á aos seus destinos, garantindo-lhe 
a paz, a prosperidade e a gloria. 

A questão que, para terminar, eu levanto, é a seguinte: 
o regimen federativo produzirá entre nós os resultados que 
tem produzido nB America do Norte? Essas instituições 
anglo-saxonias se acclimarão em um paiz latino, aff'eiçoado 
pela raça, pela índole, antecedentes historicos e costumes, a 
instituições de typo differente, como as franco-romanas ? 

Aquelles que combateram a Monarchia, que fizeram a 
propaganda ela Fecleraoão e da Republica, não podem duvidar 
um momento d2. possibilidade e vantagens da app licaçilo im
mediata das instituioões americanas ao nosso paiz. Si essa 
propaganda, feita com tanta tenacidade, com tanto talento, ha 
tantos annos, pela imprensa e pela tribuna, não preparou o 
espírito publico para o nosso regimen, enUío devemos de
sistir uma vez por todas de pregar idéas e procurar dou~ 
~rinar :0 povo. , 
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Mas não, a propaganda produziu todos os seus effeitos, 
penetrou em todos os espíritos e está de posse delles. Como 
pôr- se em duvida os seus resultados depois de 15 de no
vembro '? O que explica esta curiosa revolução senão a im
petuosidade da corrente federalista ? 

Dizia-me ha dias um cidadão illustre, que representa 
entre nós o papel que Thiers representava em França, que 
o ex-Imperador devia estar profundamente ferido e magoado 
pelo Jacto de .que, aliás, dleve estar eonvencido, de que a 
Monarchia não tinha raizes no coração do povo brazileiro, l'l 
que si foi faci l derribai-a, mais facil está sendo a organi
zação do regimen que a substituiu. 

De faclo, senhores, a Monarchia não tinha, e nunca teve, 
raizes no nosso sólo, como o têm aqui confessado os repu
blicanos hisloricos e os não historicos. 

Mas a Monarchia não era o Sr. Pedro de A! cantara, era 
o systema unitario, era a centralização. Combatia-se o pri
vilegio dynastico, mas combatia- se com maior esforço a es
cravidão das províncias ao Centro, que as corrompia, em
pobrecia e tyrannisava. 

Destruída a Monarchia, o nosso dever, hoje, é fazer a 
Federação, sem vacillações, sem receios, certos de que esse 
systema de governo, si já não fosse praticado na Suissa e nos 
Estados-Unidos, podia- se dizer que foi inventado para ter 
applicação em nosso paiz. 

Paiz vastíssimo, sem mares interiores, de população dis
persa, de communicações difficeis, pacií'ico, rodeado de nações 
amigas e fracas - o Brazi l está destinado a ser para a raça 
latina, na America, o que os Estados-Unidos si'io para os 
anglo-saxonios. 

Os seus antecedentes historicos são mais favoraveis á 
Republica e á Federação do que á Monarchia, que acaba de 
repellir de seu seio. As instituições livres não são apanagio 
dos anglo- saxonios . · 

O Sn. E SPimTo SANTO dá um aparte. 
O Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - Um. escriptor notavel, 

Chambrun, faz a respeito algumas observações, que eu peço 
licença ao Congresso para ier: 

Diz elle : (lê) 
«Os povos que quizeren:r adaptar as instituições ameri

canas, deverfw fazel-o com a maxima reserva: 
1.0 Porquo as instituições, ali, baseam-se na tradição 

nacional, representam o espírito publico. 
2.0 Porque os Estados-Unidos, nascendo, não quizeram 

seguir os passos ele outras nações. Queriam organizar um 
governo capaz ele garantir aos cidadãos as vantagens ela li
berdade civil c religiosa . O leitor emopeu decida até que 
ponto as fórm as americanas podem ser transportadas para as 
nações que têm um passado monarchico, onde a centralização 
tem lançado raizes profundas e onde a acçfio exterior tem-se 
tornado uma condi cão mesma da cxistencia nacional.» 

E.' claro, senho-res, que este escriptor dirige-se aos eu
ropeus e não aos americanos, as suas palavras não se enten
dem comnosco. Ponho, mesmo, em duvida essa originalidade 
que elle descobriu no systema americano; porque Seaman, 
discutindo esta questão, nos mostra que os membros da Con-



'cnção de Philadelphia foram beber estas idéas nos artigos 
de alliança das províncias unidas da Hollanda e nos da 
Suissa. 

:ri'Ias, senhores, na applicação do systema :federativo ao 
nosso pai:!; devemos atteneler ás condições especiaes elo nosso 
meio, que são bem diversas elas do meio americano em 1789. 
(Apoiados.) 

Os americanos passaram ela dispersão colonial para o 
reg·imen confederativo em 1777, e deste regimen chegaram á 
Feelerar:.ão em 1789. Nós vimos ela unidade monarchica para 
a l<""eeleração. 

O processo a ·empregar na organização elas nossas insti
tuições eleve ser outro, e bem diverso. 

Lá, o.s estados eram fortes, estavam c·onstituiclos e :for
mados; elo que se tratava era justamente ele cortar poderes 
dos estados, para com elles formar-s.e o governo nacional; aqui, 
pelo contrario, a União pócle-se) considerar formada c consti
tuída, ao J)asso ·que os estados não o estão. 

Lá; o · movimento era centrípeto, aqui é centrifugo. 
E' por esta razão, senhores, que nã,o n1:e preoccup'o muito 

com a União, e sim com os .estados. 
A Uniã.o tem muitos advogados (Apoiados), tem em cada 

Mini stro ll m defensor, tem um patrono muito Jorte -,--- o C:hef'e 
elo Governo Provisorio, .futuro Presidente ela Hepublica; a 
União está ele posse ele todas as Jontes el e· renda (Apoiados), 
t em marinha ele guerra e 25. 000 homens armados, ao passo 
que os estado ~; têm guardas nacionaes ·e um luzido batalhão 
de credores. (Riso.) 

Por esta razão é que, conservando .o art. 15r, que·riamos 
alargar o 8° ela Constituicão. 

O Governo Provisorio, que representa a União, tem se 
deixado dominar pr,lo csp irito centralizaclor e unitario. 

Para convencermo-nOs disto, senhores, é bastante lembrar 
.que ellc não conscnLiu CJUC nós tivcssemos os nossos :g;overna
dorcs acclnmaclos no peri·oclo r-evolucionario; que nos deu um 
regulam ento elcil.oral, cujasl cli sposiç;õ'.es muita gente diz que 
não salvaguardam precisamente a liberdade elo voto, ü que, 
J) Ol' um dccr·eLo ultimam ente cxpoeliclo, revogou as constitui
ções elo nmiL·os ·estados, cloLcrminanclo um modo esp'ecial para 
a elciçã.o elos primeiros governadores. (Apo'ict..dos.) 

A in l.rmção elo GO'verno Prov isorio ú clara e evidente -
apressar a organizaçã.o elos csLaclos, mas as 'boas inLenç:õ1es nã.o 
podem justificai-o . (Apoiaclos e alguns a1Jartes .) Seria pre
ferbel que l.ivesso feiLo desde logo política federali sta, attenta 
a calma que existia no paiz. 

Acho qu e o Gov·crno Provisorio tem. exag~g;craclo muito 
a sua :l\mcção rccrg.anizaclora (A]1oiaclos; Tnu'ito bem ), princi
palmcnLc quanto :'\, 11ossa viela cconomica c Jin.anceil·a, onde, 
al iá~, tem prestado in olvidavcis serviços. A ·e:s:aggeraçã.o, 
porém, compromoLteu as financas , c com Jinanç.as desorga
nizadas llão póclo !havor boa c siJ. politica. 

,J ú tivemos occasiã.o de ver que o clef"icd .(J argum:ento em 
favor do unitarismo, e quo a: Sülução elo p•roblema federativo 
tornon-se rnais ccmplicacla por causa das clifí'iculdades fi
nanclliras aetua·es. Os estados querem vivm' sobre 6i c saber 
c quo é .que lh es pertence; a vida. em commum com o Centro, 
nã.o lhes agrada, c ,im:tamente po1' Gausa de dej'ic'its, molestia 
chronica, ele que sol'i're ·e quEl é conta;·ios?" 



O Sr. MinisLro ckt Fazl:ncla, qu0 Lcm esLudaclo o r1o~ ~ <J 
problema finanCceiro por n.mitas ela sua::> :l'aces, cleixocL de 
encarai-o pela mai,s seria e importante, C]ue é a conv·ersão elo 
meio circulante. 

•Senhores, o papel-moeda é uma elas 1naim·es ealamidade '' 
publicas (Apo'iados) ; com e !la não se pó ele cornpara1· n em a 
guerra elo ParagTtaY nem a sêcca elo Ceará. 

O SR . .Sl!lHZEDELJJO clú um aparte. 

0 SR. LBOPOLDU DB J30LFlÔ!êS- 0 papd- nweda causa-lluS 
l.iio grande p<rejuizo, que o :S1·. ~\finistJ:o ela Fazenda, em um 
dos s·eus uotaveis ll'abaH1os, em ttLna das s uas brilhanLes ex
posü;õ,es ao generalissimo, di::;~e ( l ê) : 

«A tabella .i unta mosl.ra-nos que cn1n u carnbio a :~2, 
Lemos um prej uizo annual de :227 mil t.;Onbo s, o que representa 
uma l'eclucçi'í.o maior ele 20 % : a) vara os negociantes, no:; 
lucros ele suas opera({õtes; b) I para os t.;Onsmniclores, no con
sumo; c) para o Elslado, nos direitos de entrada. E ~i o 
vamhio descesse a 20, esse prejuizo avultaria a 3Qo %. 

>:li ag·ora encararmos ·essa influencia funesta no tocante 
ú fortuna publica em geral, os resultados são- fabulosos. 

Calculando, oorno jú se fez, plausivelmente, em réis 
10.000 . 000:000$1000 o capital nacional, chegaremos aos dados 
seguintes: 

16 de cloz.emhro ele 1889 : 

Ao par ................. _ ....... ... . J0 .000.000 :000$001Q 

24 ele dezerntbro de 1889: 
2t6 d. Perda 3;8% ou • .. .. .. . .. .. . . . . ::J18:U. (1()1() : OUU$000 

23 de ,janeiro de 1•890: 
25 d. Perda 8 <;t,) ou ....... . .. . .... . . 8UU..UUU:OOU$UUO 

8 ele março de 1891(): 

23el. Perda 17,4% ou ............. . 1.740.0Ü'0:000$000 

· 22 ele maroo ele 1t8190 : 

•22_cl. Perda 22,7·% ou ....... ... . . . . 2 . 270. 000 ;10100$000· 

15 ele abril ele 1890: 

21 d. Perd<~ 28,5 % utJ . . . .. . . . . . . . :! .. ~ '! LI.UUO: Ul.lll~i'fliiO ;;. 
) 

Pois, senhcres, •l nobt· e Ministro da Faz;encla, em Yez de 
encaminhar as cau sa::; no sentido Llc abreviar a exisLencia dessa 
clesg1;aça nacional, p elo .contrario, tern; lhe for necido 0:1 sou ::; 
meios de vida, .cümo rmnca elo! a os t eve u1 n nos~o paiz . 

O SH. SEHZJ~DIELLO - fNão1 apoiado. 

0 8H.. LEOPOLJ)IQ ng BOLElÕEiS - A CUJ l \·c r são elas nota~ l.Jaii-· 
-cat·ias nas conchções em que foi prevista ou determinada, nli.n 
é mais elo CJlte uma illusão, que custa-nos a compr~hencler 
.como p·oucle· ter sido aüceita por um espirito tão Iucido, tão 
preparado como o do ·Sr. •Ruy. .Barbosa. 

O Sn. Al'I1'A:HIO .CAVALCANTI- E' mais que urna illusão. 
lO 
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O ·SR. l::lERZEDELLO ___:__ Não apo iado. 
0 'SR. AMAThO CAVALCAN'ri dá um aparte. 
O SR. SERZEDELI.JO - Tem uma ba.se, hei de demonstrar 

isto na tribuna. (Apattes.) 

0 SR. LEOPOLDO DE J3ULHÕES- Aü:6torizar emissões do 
papel inconvertivel . . . (Ila d'ivetsos apattes. ) 

UMA Voz- Ouçam o orador. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Auctorizar émiss•õ1es e mais 

emissões de papel inconvertirvel e aguardar cambio ao par e 
que se mantenha ao par por espaço de um anno, para operar
se a conversão, é o mesmo que, decretar-se o curso forçado · 
das notas bancarias por tanto tempo quanto tenha de durar 
o banco- ·610 annos. 

·o SR. AMARO CAVALCANTr-Auctorizou · a emissão sem 
base nenhuma . 

O SR. i:SERZEDELLO- Não 'ha tal, ha hase, hei-de liquidar 
isto ha tribuna . 

0 8R. LEOPOLDO DE BULHÕES ---:- 0 primeiro banco do Braz~l , 
fundado, creio que em 1808, sob os auspício<:; do Governo, 
vili-se obrigado a susrpender o troco de suas notas em 1819 e, 
liquidando-se em 1829, legou ao Governo e ao paiz a somma 
de 21 mil contos, de ·papel-moeda . Já se vê que o microbio 
installou-se nos pulmõ,es da nossa nacionalidade antes da pro
elamação da sua Indep endencia. 

O mal vem ele muito longe, e si desenv-olveu-se no tempo 
da Monarchia, na Rt.~mbli ca toma caracter mu ito serio c 
assustadO!'. 

Tínhamos na circulação 200 mil contos, que foram re
duzidos a 170 mil, segundo cremos, pelas retiradas ultimas. 
Estamos ameaçados do duplo, e quem sabe si do triplo ou 
do quadruplo ? 

A substituição do pap'el-moeda da União por notas ban
carias póde ter importancia para ella, porqu~ só se obrigou 
a pagar por essa retirada um terço da importancia total das 
notas em circulação; mas, nas relações economicas, nenhum 
alcance póde ter, desde que continúa na circulação somma 
egual, senão maior, de papel-moeda. 

Senhores, eu prevejo difficulclades muito sérias: o papel 
inconvertivel ha-de depreciar- se dia a dia, á medida que for 
vomitado nos canaes ela circulação (Apattes) ; ha-de fazer 
baixar o cambio na mesma prop'orção; os impostos pagos em 
ouro, augmentando extraordinariamente os preços dos generos 
de importação extrang·eii'a, tornando as nossas tarifas quasi 
prohibitivas, exei'cerão sobre o commercio uma influencia de
primente e alarmante. 

;Não me apavoro, porque muiLo confio nas manobras in
esperadas do general Ruy Barbosa. S. Ex . tomou parte activa 
na revolução social por que passou a nossa Patria com a li
bertação dos escravos; coube a S. Ex. a gloria de influir na 
direcção da revolução política operada a 15 de novembro ; 
feche S. Ex. o eyclo revo lucionario, operando a conversão do 
meio circulante, supprimindo o -curso forçado. O 13 de maio 
.libertou a lavoura do peso da escravidão : o 15 de novembrG · 
libertou os estados da tuLella oppreMora do Poder central; re-
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gis~re S. Ex. · uma nova data libertando o comniercio e a in
dustria das fluctuaç:ões do cambio, oriundas do curso forçado. 

Senhores, vejo desenlharem-se nuvens pesadas e negras 
no hohzonte do nosso mundo economico ... 

O SR. AMARO CAVALCANTI -E do nosso mundo financeiro. 
6 SR. LEOPOLDO !DIE BuLHÕEs- . .. e do nosso mundo fi-

nanceiro... i 
O SR. A MAR:o CA VALCANél'I - A herança é terrirvel. 
() SH. LEOPOLDO DE BULHÕES- ... e, soldado recruta das 

fileiras republicanas (Muitos não apoiados), amigo e admi
rador do Sr . Ministro da Fazenda, peroebendo proxima a crise, 
não posso deixar ele exclamar- General, alerta ! (Muito bem; 
muito bem . O or·ador é f'el'icitado e abraçado por grande nu
mer·o de Srs. 11Wrnbr·os elo Congresso.) 

O Ser. Augusto de Freitas (pela ordem) -Sr . Presidente, 
,solicitei a palavra para pedir a V. Ex. um esclarecimento 
sobre um artigo do .Regimento. 

Parece-me que, quando o art. 23 do HegimentO: declara 
que nos debates terão preferenoia os auctores de requeri
mentos e os relatores de commissão, teve em vista proporcionar 
áquelles Que forem auctores de requerimentos ou relatores de 
pareceres de commissão, occasião de defenderem os mesmos 
requerimentos e os mesmos pareceres. 

Entretanto, Sr. Presidente, a digna ~commissão de 21 mem
bros, qne, por uma singularidade, ·que não comprehendo, tem 
tres relatores . .. 

UMA Voz-· Ii~ que não deu parecer. 
O Srt. AuouS'l10 DE FREI'l'AS- Não deu parecer, porque · 

V. Ex. viu que tres membros apenas dessa Commissão as·
signaram esse parecer sem restricções, e ·os outros 18 o as
signaram salvando cada um o seu direito de votar pela Con
stituição modil'icada conforme as suas convicções . (H a um 
aparte.) . 

Comprehendo perfeitamente o que se deu : foi a formação 
instanl.anea de maiorias a proposito de cada .artigo. 

0 SH. BERNARDINO DJ!i CAMPOS- Apoiado ; foi justamente 
o que se deu . 

O SH. AuouS'DO DEl FI'I!EI'l'AS- F oi isto, Sr. Presinente, que 
determinou essas innumeras restricções, com que os dignos 
membros salvaram os seus· pensamentos, as suas convic(lõ,es. 

Mas, Sr. Presidente, volto, expressamente, ao ponto que 
me trouxe á tribuna neste· momento, aliás bem contrariado, 
por inlerrompel' o trabalho ela sessão. 

O Sr. Dr. José Hygino Duarte Pereira, digno Senador 
por Pernambuco, membro da Commissão e r·elator, conforme 
declarou, assignando o ,parecer da Cornmissão, Sr. Presi
dente, deu um parecm~ em separado sobre organização judi
ciaria. Elle ass ignou o parecer com restricções; entretanto, 
declarou immediatamenle, e por um voLo explicito, que com
batia o projeclo ele ·Constituição decretado pelo Governo 
Provisorio. 

Parece-me, Sr. Presidente, .que, sendo esta a conviéção 
d!)sse ~igno Senadqr, claramente manifesta nesse parecer, não 



J)Óde ser dada a palavra a S. Bs. para defender um tra
balho que elle não pó de vir sustentar. (Ha ·um apm·te.) 

Parece-me que o nobre Senador não pode ser considerado 
relator da Commissão nos Lermos em que eleve ser entendida 
"!sta expressã,o; i-sto é, para defender um parecer, que as 
sig·nou com restricoõ,es, dando um voto em separado e tendo 
assignado uma emenda apresentada pelo Sr. Amphilophio. 

0 SR. ME IHA DE VASCONCELLOS chi um aparbe. 
0 SR. AUGUS'l10 DJ<; FHEITAS- Hespondendo ao aparte uo 

digno Deputado por Pernambuco, elevo dizer que, comquanto 
o Sr. Dr. José Hygino, Senador por aquelle Estado, aweitassc 
esse parecer ela Commissão, nes::m generalidade, não está em 
discussão o projecto da Commissão, para que S. Ex. pudesse 
gosar da p'referenica de relator; o ·que está em disl!ussão é a 
organização jucliciaria, c sobre· esse ponto, especialmente, 
S. Ex. den um voto em separado; não póde, portanto, na qua
lidade de relator ela Commissão, vir defender o parecer desta. 
Essa é a duvida que sujeito a V. Ex., pedindo esclarecimento; 
e V. Ex. deliberará como entender de acd'Jrdo eom o !Re-
gimento. · 

O 8-R. PRESlDol1'N'l'E- Não lha mais logar para resolver 
sobre a duvida elo nobre representante, porque quando aqui 
cheguei já achei decidida a questão; elevo dar a palavra de 
accôrrlo com o CJ.Ue encontrei na Mesa em relação a essa 
questão; portanto, vou dar a palavra ao Sr. representante JDsé 
Hygino. 

O Sr. José Hygino (Jlfou·i·rnenio de atlenção) -Sr. Presi
dente, c nobre Ministro da Justiça, respondendo ás represen -

. tações que lhe foram dirigidas por diversos magistrados do 
Rio de Janeiro, ele Pernambuco ií de ouLros estados, no sen
tido ele ser mantida a unidade do Poder Jucliciario, teve oc
casião ele exp'encler as ntzões em que S. Ex. c o G\overno 
Provisorio se fundaram para preferir o principio da dualidade 
admittido no projecto de Constituição. 

Na mesma ordem de icléas e de consideraoões a:bru.ndaram 
os defensores do projecto no seio da Commissão Especial doe; 
21, quando ahi se debateu a materia da organização do Poder 
Judiciari·o, e ainda ha pouco as desenvolveu brilhantemente o 
joven e talentoso Deputado por Goyaz, que me precedeu nesta 
tribuna. 

Devendo eu crm', por isso, que aquellas razões do nobre 
Ministro ela Justiça, são os arg·umentos capitaes dos defensores 
da dualidade ela justiça, sobre ellas versarão- as con:sidera
çõ;es que pretendo fazer no intuito de justificar o meu voto em 
f:wor da Rmenda substitutiva apresentada peJ.o illustrado ma
gistrado, Deputado lj'ela Bahia, que baseia o seu ~ystema sobre 
o principio contrario - o da unidade elo Poder Judiciario. 

As razões contidas na resposta do nobre !Ministro aos ma
lgistrados se reduzem a duas: uma de theoria o outra de con
veniencia política. A .primeira se formula por este syllogismo: 
os estados que fazem parte de uma Federação são verdadeiros 
estados, e como taes, soberanos. Ora, a soberania comprehencle 
o Poder Legislativo, Executivo e Judiciario. Logo, os estados 
federados não podem deixar de ter Poder Judiciario, sob pena 
de ficar mutila;da a sua sobemnia. ·· 
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A conclusão dc€Lc raciocínio, Sr . Presidente, é rigorosa
mente logic:;,; a premissa, porém, rle que ella decorre - a 
soberania elos estados federados - me parece radicalmente 
falsa (Apo·iados e não apo'iados ) . 

Sei, Sr. Persidente, que a tribuna parlamentar não é 
propria para nella apurarem-se quesuõres escolasticas. 

O Srt. AMPHIIJOPHIO- E·sta tem todo o cabimento. 
O Sn. JosÉ HYGINO - A>s .constituições e as leis se faz•em 

;para as relações concretas da vida nacional e devem ser con
sideradas, antes de tudo, sol) um ponto de vista pratico. 
(Apoiados.) 

··Mas, Sr. Presidente, ·quando os defensores elo proj ecto de 
Constituição se baseam em pura theoria e della tiram os 
argumentos com qu e sustentam abstractamente um systema 
inteiro de organização judiciaria; quando fazem dessa theoria 
o eixo em torno do qual gyram todos os seus raciocínios, não 
se póde levar a mal que os {JUe impugnam ne·sta parte o pro
.iecto se envolvam, tamlhem, em questões academicas e, para 
dissipar erros de doutrina, invoquem os principias, os p•os
tulados mai·s elementares da Sciencia sobre o que seja a so
Lerania, o Poder publico, o regimen :federal. 

An l.es do entrar nessr\ exame, devo ad"V ertir que não mr. 
parece isenta de· perigos a theoria da soberania dos estados, 
maxime quando preconizada c apregoada por um membro do 
Governo, eollaborador do projeeto rle Constituição, c\ que lhe 
dá, assim, uma consagração official. 

O SR. AMARO CAVALCAN'l'I - Na America é tl1eoria morta. 
O Sr.. CAMPOS SALUS (Ministro ela JlLstiça) -·Estou com 

o Direito Publieo moderno. 
O Sn. JosÉ HYGINO- O illustrado Ministro da Justiça não 

ignora a importaneia que essa theoria teve na historia dos 
Estados-Unidos da America do Norte, a influeneia que exereeu 
sobre os destinos da grande nação norte-americana. 

S. Ex . sabe que ·ella .foi a !li a bandeira, em torno da 
qual se ag:rnparam os partidos que, ·obedecendo a tend encias 
eentrifugas e desvirtuando a indole da Federação, considera
vam a Constituição como um pacto, e reclamavam para os 
governos locaes o direito de cleclaral' nullas as leis federaes 
contrarias aos preceitos eonslitucionaes ou offensivas dos in
teresses particulares do's estados . S. Ex. sabe que esse falso 
princip'in não cessou de agitar os espíritos e de excitar as 
paixões partidarias, os odios e as rivalidades entre os estados, 
senão depois que os seus defensores, levando-o até as con
sequencias extremas, appellaram para a glf;irna nrlio e suc
cumbiram. no campo de b<at.alha. (Apoiados.) 

Já em 1798 e 1799, sob a influencia de Madson e de 
.Teffersnn. aliás 0ollaborador es ela Constituição, os estados ela 
Virgínia e do Kentueky tomavam resohLçiõles, nas quaes se de
elarava qu o os estados l'ederacJos eram soberanos e indepen
dentes . Foi, porém, um dos mais hab eis cl'entre os estadistas 
do sul, o senador John Cal:houn , quem fundou a eseola ela so
berania dos es tados, t:ormulando r, poncln em voga a celebre 
doul.rina ela nullii'ieação. Della se ]JrOYaleecu em 1'Rr32 a Ca
rolina do Sul para. declarar nullo e sem vigor ü bill federal 
sobre tarifa aduaneira promulgado por Andrew Jackson; acto 
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de rebeldia. ·qu·e expoz a União aos 'p'erig'os de uma guerra: 
civil. · 

A' dont.rina da nullificaçã~o succedeu a da s·ecessão, fran
eamenf.e defendida pelo~ continuadores das idéas de Calhotln , 
hem conw a da neutralidade Oll não eoerção, que não era mais 
do qne uma variante daquella. 

Dada a cliverg·encia dos interesses dos estados escravistas 
do Sul e dos estados inclustriaes do Norte, era de prever que 
taes idéas produziriam todas as suas conseqnencias fataes. 
Vein a guerra civil de 18-M a 1865; e com a derrota dos es
tados dos partidos do Sul a theoria da soberania dos estados 
ficou de tal modo desacreditada que o Norte vrmcedor não 
.iu]g·on ner.essario consignar na ·constit.uicã.o, emendada depois 
da gnr,rra na secessã:o, uma declaracão expressa em sentido 
cont,rario para prevenir1 ·a resurreiçíio da escola de Ca!'houn. 

Assim, a ihistoria politica dos Estados-Unidos nos dá a 
prova priüica de que a theorin. rla soberania dos est:J.rtos não 
SA compadece com n. índole, com a essencia do regimen federal. 

UMA V10z - Soberano nos 1imites traçados pela Consti-
tuioão. ·· 

OUTRA voz- Então não é soberania, é questão de Direito 
Positivo. 

O SR . .TosÉ HYGINo - A Constituição americana creára um 
SuprP.mn Tribunal par::1: .iult§!'M os conflictos entre a União e 
os estados, e, entretanto, estes, em nome de sua soberania, 
arrogavam-se o p'oder ·de declarar nullas as leis federaes. 

O SR. CAMPOS SALLES (M1:nistrO da .Tnstiça) -Não ha so
berania que não soffra limites. 

O 8-it. JosÉ HYGINO- Tomarei · daqui ha pouco em con
sideração o aparte de V. Ex., par111 mostrar que a soberani a 
não soffre outros limites senão os que são postos pelo proprio 
poder .soberano. (H a m1tros apw·tes.) 

Si passarmos elo terreno elos factos para os livros de 
.sciencia. afim de procur::J.rmos ahi a filiação e o desenvolvi
mento elas icléas dos publicistas sobre a questão de saber a 
quem üalw a soberania no regimen federal, veremos que em 
primeiro log~r occorren a icléa ele considerar-se a soberania 
dividida por partes alíquotas, digamos assim, entre a Uni ão e 
os e~tados federados. 

Foi Jorge Wa.itz, o publicista que, modificando as idéas 
rep'resentadas por StaJhl e outros, formulou a theoria com a 
maior clareza c precisã.o, sustentando que, na Federação, a 
soberania não pertence exclusivamente nem á União, nem aos 
·estados, mas a ambos, isto é, a cada um nos· limites de sua 
comper.encia. (Apoiados .) 

E' esta a theoria da divisão da soberania, que, segundo 
mo pÇtrece, o nobre Ministro da Justiça defende. (Apoiados.) 

· Em cert.os domínios ela vida publica, diz Waitz, soherana 
é a União, em certos ou tros, soberanos são üs estados federa
dos. Como a União, os estados federados são verdadeiros es
tados, e para cada um delles a primeira necessidade é que 
sejam independentes ele um poder extranho. 

A simplicidade e a apparente clareza desta theoria, apa
drinhada por um nome illustre, deram Jogar a que rella se 
generalizasse e reinasse quasi que exclusivamente na sciencia 
do Direito Publico. 
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Mas. nepoiR qn e ~ fórrna federal , acloptada por dous 
'povos da Europa, a Sui.ssa e a Allemanha, attrahiu, especial
mente. sobre si a attencão dos publicistas, e dado o progress0 
que alli têm tido nestes ultimas annos o Direito Publico e o 
Direito Administrativo, a these de Waib: não podia deixar de 
ser submetticla a nm novo e aprOf11nd::tclo e~ame, do Qual re
sultou ficar banida da Sci.oncia como um puro empirismo. 

Tendo os trabalhos ele professores di.stinctissirnos, como os 
Jellineks, os Lahands. posto em torla a evidencia .Que a so
'herania é 11na e indivisível, 1111e 1ia Federaçã.o a soberania 
nertence á União, ao pasRo que os estados federados são enti
dades autonomicas e investidas do Poder publico, a theoria rln 
Wait.z perdeu Of1 seus sectario:'l c ni'io tem, 1\o,ie, mais do que 
um valor historico. _ 

E' estn theso da. autononlia. e não 13oberania dos estados 
foclerados qtle quero rlemonstrar, Sr. Presidente; e para Qlle 
possa faze l-o com a ·conveniente clareza, relcvr,-me V. Ex. 
qqe eu tome para nont,o de par-tida o conceito da Cqnfedera
()ÍÍ.O e o da Federacão. rJenominaGões tecllnicas dP duas fórmaR 
de governo. CTtle se distinguem por caracteres cliversos e cs
s•enciaes a cada uma dell!l-S. 

O SR. AMPHILOPHIO- AI Federação é a f61'I!la interme
diaria, 

O SR. JosÉ HYGINO- O processo historico pelo~ qual aR 
confederaoões ·e as federMõ1es se formam p6de ser ide11f,ico; 
mas. de orbinario. a Confederacão, obedecendo a um movi
mento de integracão política. se converte em Federação. E' o 
que succeden ·com os Estados-Unidos, com a Suissa e a 
Allemanha. 

Estados ind·ependentes. consti.tuidos por P'Ovos da mesma 
raça, da mesma Iingpa. vincnladoR pelas mesmas tradicões, 
ou pelas relaoõ'es de vizinhanca territorial, se alliam per
netua e indiSAOluvelmentc para concentrar as suas forcas. 
tc,ndo sobretudo em vista a defesa externa. 

m os estados · que assim se aggremiam constituem 11m 
Orgiío ce11tral, que representa apenas os governos, abi es l n a 
Cnnfedl'rar;ãn. Neste Ntso. os esta:dos al1iados conservam a sua 
inrlrpr.nclenr,ia e, por consermencia, a sua soberania. 

O or-:do central · é nma dieta. uma assemhléa de embai
xadores, que n5o tem direitos proprios, mas, s6mente, Of1 rrnn 
os governos !'hes delegaram. 

As rolacões entre os estados alliaclos s•e fundam em nm 
nacto. e conservam o caracter ele relações cm1 ~ractuaes ou de 
Direito Internacional. 

D'rr'hi rr.snlta que o orgão central não tem accão sobre o 
t,erritorio, nem sobre OEi cidadãos; as suas resoluç1ões só 
obrigam os governos, c para quo sejam executadas nos re
spectivos territorios e obri gurem os resp'cctivos cidadãos. é 
necessario que os governos as publiquem e façam execJJtar 
como leis clo!O seus estados. 

A Histeria conhece os typos mais diversos de confedera
ç:ães, desde a celebre liga arclhaica, na antiguidade hellenica, 
até a Conferleracão das Províncias Unir:las rla Hollanda. a Con
federac.ão Germanica, R Conf·ederacã.o elos Est,ados-Unidos, se
gundo o pacto de 1781; mas te das fl·e assignalam por este 
caracter consta-nte e essencial- os estados confederados são 
soberanos, e formam, simplesmente, 11ma soçiedade, que não é 
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uma onLiclade cli s tincta elos socios, n em tem outros direitos 
sonão os quo lhe sã.o delngn-rlos pe los sacias. 

Gomo o fim externo - a defesa - •exi!gle uma certa com
mnnidacle ele interesses internos, é natural que os estados 
r.0nferlerados tendam a formar uma lmião mais· perfeita. 
Q.mmrl0 cllr. s l·e vam a concentração politica de suas foroas ao 
ponlo ele constituir acima de si um Estado novo, uma enti
cladr. -dislincta delles mesmos, wm •orgão.s e direitos !P'ro.prios 
-a h i estfi a Feclemcão. 

A Fcrl eraçfío , Sr: Presidente, é uma anião de estados, mas 
6, :mtes ele tudo. uma u.nião nacional; e nisto se distingue 
nrnfnnclnmenl.e ela Confederação, que não passa de mp:a al
liança 11 erprtua rlA estados soberanos. 

•\'as relações nxLernas, como nas internas, a Federacão 
apresenta-se como um t.odo organizado e distincto dos estados 
q1w lho srrvrm de membros; não se :funda em um pacto, mas 
em uma Constituiçã.o: as relações entre o f.oodo e as partes não 
são relações internaci·onaes, e sim de Direito Publico. Os seus 
m'g·ã.ns estão investidos ele direitos magestaticos, que não são 
rlrlrgnções elos ::wvernos, mas emanações da soberania nacional. 
Os or.12·ãos rln. Uniã.o exewem. nois , w sua auctoridade, o seu 
im.perium:. n ão só sobre os estados •que a compõem, como sobre 
o l. orPi/-orio ·e os r.idadãos, incumbindo a estes um duplo dever 
rlo obecliAn cin r, el e fidelidade para com os governos locaes e 
para com o governo federal. 

Em uma. palavra, si a r:onfede·ração é uma sociedade de 
es tados inclepenrl entes, a FecleraçãJo é uma pessoa .furidica su
perior aos esLarlos que lhe são membros, e, como toda a pes
soa, tem org·i'í:o~. direitos proprios e vontade autonomica. 

Tal ó a ~clmira.vel fórma p•olitica. desconhecida na His
toria e nova na Sciencia. que, sem plano preconcebido e só
ment r: por :forrR elas ci·rcnmstancias, apnarecen p·ela primeira 
vPz na Constituição nor-t e-ame-ricana de 187181. (Apoiados.) 

Tsto pos to, pergunta-se: A quem pertence a soberania no 
r-rgimrn J' r.rl0ral. :'i. União. aos estados :federaes, on a ambos, 
s Pgnnclo a tbPnria rh soberania Pül' partes alíquotas, que os 
n olwr 'VIi n is/rr1 rla .TusLica de:f•ende? 

Com o ns hoas cl e:l'iniçtÕ'es fa cilitam a solução das questões. 
V . Ex . 1110 l!''l' mittir:'t a inda, Sr. Pres id ente. que inqu ira qual 
0 o roo er ilo l·i g'oros ;mw.nte .s r'.ientit'ir.o ·rlo qnr. se r.'hama 
soli.wranür . 

.T;-í. o noln·.c:' re·presentante pela Bahia, andor da emenda 
substitutiva, o disse: E' a potestas suprema. Sim, a soberania 
·é o poder supremo, a,quolle que não re-con'h•ece a-cima de si 
nenhum outro poder a aue, .iurid1:cn:rnente, deva IJres·tar obe
rlienr.ia . Soberano é o Estado elo Brazil. norcruc não ha na 
T·erra nenhum outro noder a que por cl'i?'e'U'o ell e eleva subor
-climtr-se ; soberanos sãu os :glovofl·rnos ela França, da Ing·laterra. 
dos Estados-Unirlos, porqnr, estão const.il.niclos em con·dir;ões rlr~ 
indepAnclenci rr, ele modo que nenhum oul.ro poclm'. nnnhmn:t. 
vontacl P extranha póde por cli rB-ito impor nm limiltA ;\ Rll:l. 
VOTltndo absolutamente autonomi-ca. . 

.Ora, si a snbAr::tni.a é a poleslas sujn'enw. o qur (\ supl'e rno 
não t r,m g·r;Jo-s, r1:'ío Á susceptível rlr an g·mr• lii O, nr111 dt• clim i-
nuiç:'í o; r.'! uma CfiJ antidadA irrPrln cLh-el. 

O 8 R . 'A.MPHILOPr-no ·-Muito b em ! 
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0 SR. CAMPOS SALLES (1Yhn'isl1'0 da htsl'iça)- 'M'as pócle 
.encüntrar limites em outra soberania. 

O SR. Josrt l-IYGINO- Si a soberania é "o poder supremo, 
não pócle <haver meia soberania, soberania dividida, depen
dente, diminuída, mas, sómente, süberania, ou não soberania. 
(Apoiados e apartes.) 

Perdão. Juridicamente, o poder soberano não soffre 
limites que lhe sejam impos-tos por outro püder; não póde 
soffrer outros limmtes senãü os que• a si mesmo impoil'ha p'or 
suas leis ou tratados. 

Alargai, como e quanto quizerdes, o circulo sobre o qual 
nma personalidade, seja de Direito Privado ou de Direito Pu
blico, possa exercer. autonomicamenbe a sua actividade. Por 
muito amplo . que seja o dQminio da sua livre vontade, é claro 
que si, debaixo de uma relação qualquer, essa entidade es
tiver sujeita a um SUP'erior legitimo, cessa ipso facto de ser 
soberana. 

Poder •sob·erano, que está por direito adstrido a r·eceber 
JWCc eitos obrigatorios emanados el e um outro poder, é uma 
Jlagrante contradição, uma perfeita contradictio in adjecto. 
(Apoiados e opa1'tes.) 

Altencla o nobre representante. Trata-·se de um limite 
juridico, c não de faclo. Todo poder humano é de facto li
mi·tado, e pó de ser limitado pela força. Mas o canhão não é 
um limite de di.r·eito. 

Si, pois, a soberania é o poder supremo, segue-se, inelu
tavelmente, que a soberania é una e indivisível. Dividil-a ·~ 
(destruil-a) em sua .essencia. (Apoiados.) 

No mesmo territorio e sobre o mesmo povo não podem 
existir duas soberanias: ellas se destruiriam, ou acarretariam 
a dissolução do Estado. 

Si o Estado é um organismo e si todo organismo é uma 
nnidade, clous poderes soberanos existentes no mesmo Estado 
tlestt·u i1'iam ess a, unidade. (Apoiaclos e apartes.) 

!\ quem r.omp etr:', pois, a soberania na FedP.rar;ão ? 
:Ct'l!.io que :1 qnestã.o r.slú resolVida. 
Na F8clernçãn não l1a ou!it·o poder supremo qur- n da 

TJniào, islo é, a soberania nacional. o~ orgã.os da.' União são 
o·s orgã.os rl a soberani.a nar..ional. como al.iás o rlir. muito cor
t·r.ctamr.ntP, o ar!. :1. 5 do pro.iP.c.to. 0!'\ g;overno.~ Iocaes estão 
s uj.r ~ itos :·t Co nsLitniçã.o t' :í.~ l1 !is Jeclr•.raes, :'1 :wr;ãr:i f! JisrJal i
zaçã.o do Governo federal ; por consequencia, os governos locae" 
têm um pod er su·bnrclinado, o que quer dizer- um poder não 
soberano. (Apartes.) 

Ma::> diz-..se- e neste sentido. r ecebo apartes de todos os 
lados: A soherania dos estados federados significa, sómente, a 
inclep•enclencia com que os ~governos locaes se movem no 
.c ircnlo ele acliviclacle que lhes pertence. 

Pocicria limitar-me a responder que essa incl ependencia 
r·rl:i! .iva não ó mais a soberania, c que os nobres defensores 
rln JWOject o. rncln7,inrlo a ·soberania dos es.tadüs a lars 
propo·rr.G'P-S. ílc :rar.Ln a aniqnilam e abandonam aR suas po
sições. 1\'las ire i mais ac!P.anl.e c ponderarei o seg-uinte. R' uma 
nhinwra supnür, como ohsrrva nm dislincLo pensador, que os 
nt:'gocins e ns inLrt'r•ssrs publieos poüem ser divididos em duas 
partes, :lP tal mo-elo qu 8 sobre ea da uma dellas reine um podei' 
completamente isolado . 
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E' tão imuossivel fragmentar, esphacelar a vida nacional 
como a vida humana ! Os fins do Estado. todos os seus in
teresses o instituicões mais ou menos se · tocam e se condi
cionam. Não se p15de tracar uma murallha chineza entre os 
ne)l'ocíos e interesses publicos, e dizer aos governos locaes:
!Além dessa muralha vós vos movereis no mais completo isola
mento e independencia ! ... 

Surgem, por exemplo. os conflictos de eompetencia . 
A 'Ciuem cabe resolvei-os ? São os estados que; fixam os 

]imites das attribuiÇJÕ'eE: políticas da Unifio , ou é, pelo con
trario, a União que determina os limites da esphera de acção 
dos estados? (Aportes.) 

S5 uma dBstas duas soluções é possível. Si me disserdes 
que á Uniãr. ~abe resolver os conflictos de competencia, fi
xando os limito>' das attribui~õ•es elos governos locaes, como 
dil-o o pro,iecto. que para este fim crêa o Supremo Tribunal 
Federal , orgão da União, eu concluo aue, mBsmo no camp•o de 
actividadr reservada aos gov·ernos locaBS, elles rece'hem a 
acoão cta União e são. juridicamBnte, obrigados a conformar-se 
c r 1m as norma:S que lhe são dadas. (Apoiados e apartes.) 

Ainda mais: a União tem o poder de reformar a sua 
Constituiçã.o, isto é, póde alargar ou circumscrever a esphera 
ele sua comnetencia, e por consequencia alçtrgar ou circum
srrever a es'phera da cornpetencia dos estados. 

A que fica, então, reduzida essa in'dependencill;, essa sobe
rania dos estados, cujos poderes podem ser reduzidos 'e li
mitados, juridicamente, por uma vontade, r10r um poder que 
está acima delles? (Apartes .) 

Perdão, s'enhores; a União é uma entidade distincta dos 
estados e superior ao:=; estados. A União tem orgãos, tem von
ta.de autonomica. Ac; leis e resoluções da União sfio a ex
pressão da soberania nacional, e não a expressão da vontade 
individn;:ll dos •estados . E' , pois , rigorosamente certo que os 
est.ados roc e o em a lei ele um poder que está acima delles. Nã.o 
ha negai-o. 

Tambem de nada serve dizer que o poder Cla União é 
limitado pela Constituição. Ningnem o contesta . Mas a Con
stituição não é uma lei federal? Ni'í o póde a União reformal-fl. 
para augmentar a somma de seus poderes ? Não depende i'3to, 
sómente, de sua vontade, observados os tr;:unites constitucio
nrues? Logo, virtualmente, a União pócl e t e,r todos os pod errs. 
ou, por outros termos. o poder ela União ó. absolutamente, ::tn
tonomico e ind ependente, e is to é o que se cham;:t soberanifl .. 

O erro da escola de Waitz, Sr . Presidente, provém de 
confundir-se a soberania com o 'Poder publico, tomando-c;e 
estas duas expressõies como synonimas , quando não o sã.o. 

>A soberania é indivisível , mas todos concebem que se pôde 
dividir as funccões do Poder publico. 

A exi.stencia de duas soberanias no mesmo Estado é in
ccncPhiveJ; entretanto, todos concebem que no mesmo Estado 
podem existir dous poderes puhlicos, uma vez que um se 
subordine ao outro. 

E' por wnfundir a soberania com o Poder publico, que 
o nobre Ministro da Jusfica diss·e na sua resposta aos ma
gistrados que o caracter essencial do Estado é a soberania. 
Não ha tal. O attributo essencial de todo Estado é o Pode?' 
publico. · 

Ha estados não soberanos, como os estactos va~sallos- o 
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Egypt:o, por exemplo, com relação á Tuquia- e, no circulo 
da civilização americana e européa, os estados que fazem 
parte de uma Federação. 

Não ha Estado, porém, que não tenha esse imperium, ess'l 
vis coaendi et obliaandi, que se chamra Poder publico. Gran1c 
ou pequeno, soberano ou nã.o soberano, seja a Republica de 
Andorra ou a de S. Martinho, seja o Imperio de todas as 
·Russias ou o Imperio britannico, com a sua cinta de republicas 
f!emocraticas lançadas em torno do Globo, todo Estado tem 
!Poder publico, e só o Estado o pó de ter. 

A soberania não é mais do que uma qualidade do poder 
publico, e assignala a independencia desse p'oder com relação 
a qualquer outro. 

Ora, Sr. Presidente, si o Poder publico, pelo facto de 
subordinar-se a outro, cessa de ser soberano, não se segue 
dahi que fique aniquilado: póde continuar a exercitar-se. au
tonomicamente, sobre um circulo de activids.de maior ou 
menor. · 

Assim, si os estados, que fazem parto de 11ma' Federação. 
perdem a sua soberania pelo facto de enLrarem na Unifw, não 
perdem por isso o Poder publico preexistente G continuam ll. 
·exercei-o na esplnra de acção. que •a >Constituição federal lhe-s 
deixou. Os estados federados ficam sendo autonomicos ·e con
tinuam na posse do !Poder publico, que lhes pertence pnr 
direito proprio e não por delegacão. 

O SR. MAIA- Mesmo assim, elles têm poder supremo. 
O 8R. .JosÉ HYGINO -O p henomeno que se observa na 

Federação, não é a divisão da soberania, o que seria um contra
senso; esse phenomeno é o desdobramento elo Poder publico. 
a coexist.cncia de clous poderes,. o elos Rstaclo~ federados e o 
da União, aqu_elle subordinado a este. 

Dest'arte temos a seguinte gradação: no Estado uno e 
simples, como ·era o Imperio elo ·Brazil, lha uma soberania e 
um só .Poder publico; nas confederações ha tantas soberal].1as 
quantos são os estados confederados: nas federaÇ!õ•os ha uma 
só soberania - a soberania nacional - o dous poderes pu
blicos, n poder ela União c o dos Pstaclos federados ; podere~ 
coordenados pela subordinação• deste 8:qu elle. 

Esta é a doutrina sã, Sr. Presidente, fóra ela Qual nu.lln 
salu.s cst. (Apartes.) 

Conheço o art. 4° ela Constituic:.ão ela Su1ssa, que V. Ex . 
cit.a. A h i se diz que os cantões têm uma solJem.nía UmJtada . 
O que é soberania li1nitada peln poder da Unii'í.o, isto é, por 
um pócler superior, senão mera autonomia? Substituam-se 
as palavras soberania limitada por mtlonomia, e ess·e art. 4° 
ficará correcto no fundo e na fórma. 

UMA voz- Definiu muito bem . 
O SR. JIOS~~ HYGTNo- ,Tulgo ter demonstrado a mlnha 

these. 
VozES -- Perfeitamente bem ; lucidamente; brilhante

mente. 
O SR. JosÉ HYGINO- Os. estados federados não são so

beranos, mas entidades politicas, autonomicas o inv-estidas do . 
Poder publico jure proprio . 
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.Sendo assim, está destruída a premissa do syBogismo do 
nobre Ministro da Justi'ça, e a sua conclusão cai por terra, a 
questão· de saber quaes são as attribuioões políticas do Go
verno federal e qu1l!es as dos gov.ernoe loca:es não póde ser 
Desolvida pelo f·also principio ·da .soberania dos· e•s.tados, ruma 
vez que a soberania pertence sómente á União. O que s:e 
deve inquerir é abé onde vai, onde deve parar a autonomia 
dos estados federa:dos ... 

UMA voz- A isto só a obserwaoão pratica pó de responder. 
O Sn. Jos1t HYGINO- Por outros termos: o que cumpre 

inquerir é quaes ' são os illtJeTes-ses nacionaes q.ue elevem entrar 
na cc;mpetencia da União e qÜaes os inte·resses que elevem ser 
deixados á autonomia dos estados. 

A p1·io1·i e ·em termos a:bstractos, Sr. Presidente, a Scienci3. 
não póde fornecer uma regéra fixa, uma formula app•Jicavel a 
todas as federações e em .todas as phases elo seu desenvolvi
mento. Os negocios que o Governo federal reserva para si 
variam ele F ederaoão; a Fecleraoão, não só quanto ao numero, 
como .quanto á intensidade com que n Poder legislativo nu 
admini strat.i·vo da União actu a sobre l.ae!'1 c ta.cs i.nteresses . 

Na Allemanba, o Governo J'ecleral não tem attrihuioõe~ 
sobre a instrucção publica; na Suissa, o Governo Jed eral pócle 
não só crear est::vbel ecimentos de instrucção super ior, como 
fiscalizar o modo por que os cantões obsen am os preceitos 
constitucionaes sobre a instrucção primaria. 

Ainda a respeito daquelJe.s ·negocio,s •que par.ccem •ser de 
caracter exclusivamente :federal , como os negocios exLernos, 
observam-se variantes : na Allemanha QS.. estados, na Suissa 
oc cantli51es, conservam, a este r espeito, al!g\Umas attribuições 
que l·embram a sua passada indepenclencia. Por outro lado, 
negocios miudos que, por sua natureza, parecem ser locaes, a 
União póde, por circumstancias peculiares, .reserval~ p•ara si, 
como se observa na Suissa, onde a policia elas florestas e o 
rompimento do g'elo no S. Gotharclo são, até certo ponto, 
nr.gocios J'ederaes . 

ConsequrmtemenLe. a questão el e saber onde eleve ser tra
çada a linha divisaria. entre os nAgocios da competencia da 
União e os ela competencia elos estados ~ ·· nma questão con
creta (Apoiados ) , qu e o Dirr.i Lo IPosiJivo resolverú, tendo em 
aLt.Anção o': prrcerlr.ntrs hi sl.oricn s, cts l.raclirtõ!es, as necess ida
des materift(:S, mm·ans 1: sor.i ar.s rlns fÍO'\" !I S ·' (Mu.i.tos apniados. )' 

Sendo a Fed eração uma l"órma inlermediar ia enl.re a Con
federação e o Estado uno c simples, é claro que a Fed eração 
póde ap'r·es entar os mais diversos gráos el e cnncentraoão po
lítica uuanto aos interesses c fins inlernos el a communhão. 

· Tu-elo quanto a Sciencia póde dizer a p1"iori é que ,se 
devem considerar como nacionaes a:quelles interesses que, por 
smt natureza, são indivisíveis ou pedem uma regnlamentaoão 
uniforme a bem da -conservação ela communhão, ou como con
dição elo r,ornmercio social. Entram nest e numero os ne
gocias externos. o Exerci Lo. as Ti 11anças Jeclrraos. a mo eda, o;:; 
peso~ o mcrlidas, o .serviço postal e ta·m!Jem a ;justiça . . . 

O Sn. AMPHHJOPHlü - A ju~.tiça nrco ri neccssidaclA loeal. 
O SH1 •• }ORJ~ H Y GTNO - A jusl.iça aff.e'Cla toda P. as relações 

·à a vida civil . Digo mais : N'os es tados modernos, cujos go
vernos devem ser conform e as leis, exe.r·citando a sua act ivi-



:ctade dentro :dos limites da ordem j uridica, a justiça af'fecta. 
tambem, as relações da vida publica, e, por consequencia, é 
um ramo ele administração, que inter .e·S·sa, :em geral, as relaoüc~ 
dos cidadãos entre si, e não sómente as dos cidadãos de uma 
provincia ou de um municipio. 

Sob •este ponto de vista, a justiça é um interesse eminen
temente nacional, tanto quanto a moeda, os correios e os tele
graphos, que facilitam as transacções e as communicações,; 
c, por isso , devem estar sujeitas a leis unií'ormcs. 

Si, na Federação, a unidade da moeda e a da legislacão 
aduaneira são admittidas porque facilitam as\ relaÇiêíles econo
micas ü mercantis; si o t elegraptho e o correio são serviços 
l'ederae ~ ]J'm·que facilitam as communicaç•õles, parece que a 
unidade elo Direi lo c da .i ustü;a, Lendo por t'in.t assegurar aus 
cidadãos um todo Oi t erritorio ele sua Patria os mesmos di
ir6itos e as me~rnas gantntia::; para a ·e.J'feclividacle desse~ di 
reitos, estão no mesmo! caso c não podem ser incompativeis 
com o pro:gwamma elo regimen federal. (Apo·iaclos. ) 

O Sa . ESPJHt'l'O SAN'l10 - AI jusliça é indivisi•vd, é una c 
unica. 

O SR. Jos1~ HYGIN!o - Concluo, pois, que nada ha nos do
minios da theoria que exclua d9 uma Constituição federal, por 
incompativel com a Federação, o principjo da unidade do Di
reito e ela jusliça. 

Desçamos, i!orém, das r egiões abstractas da theoria para 
o terreno das conveniencias políticas, e procuremos resolver a 
questão em face dos factos concretos, dos antecedentes histo
ricos e dos interesses elos povos, para os quaes legislamos. 

:E nesta parte tomo em consideração a segunda razão al
leg·ada pelo nobre Ministro da Justiça - a da conveniencia ela 
dualidade da justit;a - ela qual divirjo tanto quanto da pri
meira. 

Em que pese ao ;joven orador que rne precedeu nesta trí-· 
buna, não vcwillo em vJfirmar que somos um povo comple
tamente unificado: a mesma raça, a mesma historia, os mes
mos costumes, o mesmo Direito, a mesma lingua. 

Temos um só Direito pela mesma razã.o por que fallamvs 
a mesma lingua; aquelle e esta são os dous symbolos vivos 
da nossa nacionalidade. O nosso Direito é tã.o antig·o quanto 
este corpo social: cresceu e desenvolveu-se com elle; é a 
nossa common law; é um patrimonio nacional (Apoiados) . 
Malbaralal-o, fragmental-o, entregando ás assembléas legis
lativas dos estados a faculdade de legislar sobre as materias 
juridicas, seria não sóm'ente um crime {]e lcsa-patriolismo, 
senão tambern um gravissimo erro político; pois no momento 
em que ::;e afi'rouxam laços materiaes de dependencia, cum
pre que se apertem os vinculas moraes de união, e a com
munhão do Direito é um vinculo tão forte quanto a communi
dade da lingua. (Apo·iaclos.) 

O Governo, Provisor io não eommetteu este attentado nem 
este erro polltico, pois, sabiamente, manteve no projecto a 
unidade do Direilo. 'Ilinha todas as razões para proceder assim; 
nenhuma o induzia a admittir o principio contrario. 

Não se confundam, Sr. Presidente, as relações de ordem 
administrativa com as relações de ordem jurídica. Aquellas 
são essencialmente mudaveis, variavcis, conforme os lagares, 
os tempos, as circumstancias . 



.. Não .ha, ·talvez, na Europa ou na America, Estado pro
gref:1sivo que em 20 ou 30 annos não tenha alterado as suas 
leis e regulamentos administrativos; e esta é a razão por 
que taes leis não se prestam a ser codificadas o 

As relações jurídicas, porém, são relativamente esLaveis, 
mudam lentamente acompanhando pm·i passu a evolução so
múdam · lentamente, acomJpan:hando pari passu a evolução so
Onle1Utções PhiliplJinas, decretadas 'ha 'eerca de tres seoulos. 
Ainda hoje se invocam princípios e regras do Corpus Jw·is 
com o mesmo acerto e justiça como no tempo dos Gaios e 
dos tJ !pianos . (Apoiados .) 

ü Direito de família nos estados do Norte não differe do 
Direito de f,a:milia nos estados .do Sul. O mutuo, o mandato, 
a compra e venda não mudam de princípios ou de natureza, 
conforme se transpoem as fronteiras de uma província para 
outra. Em materia criminal podemos dizer com Carrara que 
os crimes são entidades ontologicas conhecidas, previsl::ts c 
definidas nos codigos das nações cultas o 

As relações jurídicas supportam, pois, uma regulamenta
ção uniforme no seio de um povo, como o nosso, que habita o 
mesmo territorio, vive sob o mesmo regimen político, tem os 
mesmos costumes, mesmo gráo de civilização. 

UMA voz - Haja um codigo universal. 
O SR. JosÉ HYGINO - ,Riefiro-me ao Direito .de todo povo 

que, por sua homogeneidade, constitue uma Nação, e póde e 
deve ter Direito nacional, e não a povos de costumes QU 
civilizações diversas. A prova pr.atica da estabi lidade e da 
uniformidade das leis do Direito em um paiz dado está em 
que ellas podem ser codificadas o (H a urn aparte.) 

Não contesto que ce1'las relações jurídicas se prendem a 
condições locaes, nem a conveniencia do que a tal respeito le
g-islem as assembléas dos estados, como, aliás, propõe a Com
missão com relação aos crimes policiaes, á locação de serviços 
domesticas e agrícolas, etc .. 

OBRO FRANÇA CARVALHO- Já é uma concessão, valha-nos 
isto I 

O Si:t . .JosÉ HYGIJ\'10 - E' uma concessão da mesma na
tureza daquella que nos fazem os defensores da separação e 
diversidade de legislações, quando propõem que sobre fallen
cia, moeda falsa, etc o, legisle sómente o Congresso. 

Por outro lado, Sr o Presidente, do systema contrario á 
unidade do Direito seguir-se-iam os maiores inconvenientes. 
Investidas as assembléas dos estados da nwuldade de legislar 
sobre o Direito, a pouco e pouco irão divers ificando as legis
lações em materia commercial, civil e criminal. 

O Estado A terá tal legislação sobre letras de cambio, 
noLas promissorias, prescripção, sociedades anonymas, Direito 
Marítimo, etc. No Estado B, não se observarão precisamente 
as mesmas regras, e dahi difJiculdades nas transacções entre 
as r espectivas praÇas . 

A mesma diversidade se introduzirá no Direito CiviL 
Aqui o casamento será indissoluvel ; alli, se admittirá o di
vorcio; aqui, haverá a liberdade de testar; alli, vigorará o re
gimen da legitima; aqui, o conjuge e os parentes do finado 
serão chan1ados á successão em tal ordem; alli, a ordem sé.rá 
Q.iverf!a., · 
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, Em materia criminal a diversidade dos éodigoS creará 
serias embaraços á administração da justiça e dará logar a 
frequentes conflictos. 

O cidadão de um Estado, que residir em outro, achar-se-á 
collocado na situação de uin extrangeiro, e, como extrangeiro, 
terá de invocar o seu estatuto pessoal, os princípios do Di~ 
rei to . Internacional Privado. 

E 1 assim, o pernambucano que residir na Bahia, o ba
hiano que se ach.ar em Pernambuco, terá antes de tudo o sen

.timento de que é cidadão de Pernambuco ou da Bahia, em vez 
riu ter bem vivo o sentimento de que é cidadão de uma Patria 
commum. (iYiuitos apoiados.) 

O regimen de legislações diversas sobre relações da vida 
civil tende a separar e isolar os povos, crear barreiras arti
ficiaes entre os estados, e está em completa desharmonia com 
os preceitos do projecto, já sanccionados pelo Congresso, que 
supprimem as alfandegas interprovinciaes, os pedagios e as 
taxas itinerarias para facilitar as relações commerciaes, o 
desenvolvimento industrial e economico de todo o povo J:Jrazi
leiro. (Apartes .) 

O SR. lVIAIA - Nos Estados-Unidos o cidadão de um Es~ 
Lado não se julga extrangeiro em outro. 

O SR. JosÉ HYGIN!O .--- Pelo menos está na situação de 
um e:x:Lrangeiro, pois tem de invocar os principias do Direito 
Internacional Privado. 

Ainda· ha pouco o nobre Deputado por Goyaz nos fazia a 
apologia da diversidade das iegislações, porque cada Estado 
seria um laboratorio para a formação do Direito. Eu penso 
que dahi não poderia· vir senão o aLrazoj a decadencia da 
pratica e da sciencia jurídica. Onde existe um Direito nacional, 
elle é o objecLo da cultura de todos os praxistas, de todos 
os jurisconsultos, de todos os tribunaes e escolas jurídicas do 
paiz, e, por essa cultura commum e, por assim dizer, inten
siva, recebe o impulso que o levará a acompanhar os pro
gressos da civilização e a corresponder á_s exigencias sociaes 
da Nação. Onde, P.orém, ha tantos direitos quantas são as pro
víncias, o atrazo e a rotina serão effe!_tos da dispersão das 
forças intellectuaes daquelles que se dedicam isoladamente 
a cullival-os . O grande laboratorio do Direito é a consciencia 
nacional esclarecida pela Sciencia; e o Direito, uma vez for
mado, actua por sua vez sobre os costumes e a moralidade do povo . - · - · · · - -· 

Servir-me-ei de um sirnile para melhor traduzir o meu 
pensamento. 

Supponha-se que não tivessemos uma lingua nacional ê 
líUe cada um de nós se expressasse no dialecto mais ou 
menos, corrompido que se i' alia em seus estados . 

Em vez da bella lingua de Camões, que todos os nossos 
homens de letras cullivariam e af:l'eiçoariam como um instru
mento apto para expressar todos os matizes do pensamento; 
todas as delicadezas do sentimento, teríamos a giria do pau
lista, que abre os ó ó, ou do paraense, que converte os ó ó em 
leiro. (Hila1'idade.) 

O SR. SERzEDELLO - Protesto quanto ao Pará. Em P'ei'
nambuco troca-se o é por i. 



O SR. J"osÉ HYGINO A nossa situação é, pois, esbf: 
temos um Direito nacional; possuímos um bem precioso; rea
lizamos um ideal, que para outros povos cultos 6 sómente 
uma aspiração. 

Dada a existencia ·de um Direito nacional, não ha que va
cillar sobre o typo de org·anização judiciaria que nos convém: 
é a unidade do poder cru e tem ele administrar justiça. Entl'e 
.uma l!Ousa e outra lla rciações necessarias. Si o Direito é uno, 
deve haver um Supr;emo 'l'ribuna,l, que casse as sentenças 
julgadas definitivamente pelos LribunaeB superiores dos es
tados, quando essas sentenças forem proi'cridas contra o Di
reito vigente. 

E' bem de ver que, si os tribunaes superiores dos csLaclos 
applicarern soberanamente aos casos occorrentes os codigol:l 
õa Republica, as interpretações c a:s phrascs diversas e, até, 
as rivalidade,; e os interesses lol!aes, como di:l Dubarle, intro
du:drão a pouco e pouco a divcrúcladc nu seio desse Diil'eilo, 
cuja unidade o leg·islador quh manter. 

Estabelece-se, pois, o seguinte dilemma: ou admitLis a 
unidade elo Pode1· Judiciario, l!Onsoante com a unidade do 
Direito, ou, para salvar o principio ela dualidade desse Poder , 
sacrificaes o nosso Direito nacional, para voltarcles ao r e
gimen ela Eclade :Media. (Ar•o ·iados e não apoiados.) 

Os defensores do proj eeto allegam, em sentido contrario, 
que é assim nos Estados-Unidos . Nós devemos acl'mittir o sys
tema da duahdade -elo Poder Jucliciario pe-Ia razão obvia de que 
esse sys.tema vigora na grande. Rlepubliea ela AmeriBa do Nor:te. 

UM SR. REPRESEN'rAN'l'E- Não é só por isso, 
U:rvrA voz - As circumstancias são muito outras. 
O SR. JosÉ llYGI~o - Não é tão diverso o nosso t;aso? 

Imita-se, mas não se copia uma Constituição exll;angcira ! 
O Congresso de Philadelphia, que confeccionou a Co.u

stituição de 1787, tinha de crear um governo nacional, lu
ctanclo eontra o espirito particularista e egoístico nos estados 
que estavam na posse da plenitude do Poder publico. 

Não havia ainda o sentimento de uma patria commum; o 
cidadão não conh ecia e não amava senão ao scn :Estado; a 
União era um ser completamente abstrar-to. , 

Os obstaculos oppostos por esse estreito cspirito local 
punham em risco <.l exito da obra patriotica dos Washingtons 
e dos Hamiltons. 

Nestas condições, podia aquella Constituição ir além ela 
ponto a que ehegou em materia ele organização .indiciaria ? 

Os estados tinham Oi:l seus tribunaes, o seu Direito l.lOi:lb ' • 
meiro e estatutario. Os auctores ela üonstituição niio t enta·
i'am expungir o passado: respeitaram, pelo contrario, o ef' 
tado de causas existente e flanquearam a clifficulclade, creando 
uma justiça exclusivamente :t'ecleral, e bastante para proteger 
a lei federal em toda a sua extensão. 

Nós, porém, temos leis escriptas c unii'ormel:l sobre o Di
reito, juizes e tribunaes constituidos sobre as mesmas bases , 
e o projecto reserva para o Congresso Na·cional a faculdade 
privativa de codificar as leis civis, commerciaes e criminaes 
da Republica . 

Que ha de commum entre aquelle estado ele causas e o 
nosso, nesta parte, e o sy.stema logico e coherente da Consti
tuição norte-americana, e o do nosso projecto de Constituiçã:o1 
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que erêa duas justh:as independentes, c[uando o Dh'eito é um 
·só, c põe Jóra da protccr;ã.o da justir.;a i'ederal os eodigos J'c
cleraes '! 

Vejamos como u musrno problema Lem sido ruso lvicl u em 
ou Lras :l'ecleiw;ões. 

Ahi esl-~1. a p:J.·cifica u clernocraLica Suissa . 
Os cantões francezes, allemães e italianos, de LJLt e ella se 

eurupõe, têm legislações cliveJ·sas sobre o Direi.to, c tribunaes, 
cuja organização não é uniforme. 

Estre i Lados ns v inCll los ela Uni ã.o vela Constituir;fw de 
:1 ~Ml, 1J u e :l'undou a Feclcn~r: iín , era rlc prever que se formari a, 
n de fac i o Io1·mou-sl:l, uma eol'l'ente de opinião em Javor ch;. 
uJüJ'i car;ã.o rlo Direito. Essa opinião aveJ·iguou-se, sobretudo 
desde l 8liti, maniJe.stanclo-se corn insistencia em eonferencias 
de jLtr i ~ l ,as , dr ~ cl cpu Lados dos CttnLões u no se io elo Congresso 
Nacional. A ·Constituição ele JSH vciu. em parte attenclel-:J., 
pois inve::; Liu o Congresso da attribuição de legislar sobre va
rias materia.s de Direito rCivil, bem como sobre fallencias P, 
em geral, sobre as relações commer:c iaes . 

Usando dessa importantissima attribuição, o Congresso 
decretou em t883 o codigo do Direito das Obriga\;ões da Re
publiea Helvctica. 

Na Suissa não ha outro trihunal federal senão um tri
bunal r~entral com séde em Lausanne, modelado · pelo Su
premo 'fl.·ibunal Federal elos Estados Unidos, isto é, conslituido 
para julgm· as ques tões suse itadas entxe ós cantões, ou entre 
estes e a Unifí.o. A acl ministra-ç i'i.o da ,justir;a compete aos 
cant1es . 

A Constiluir;ão de 18'7 4, porém, Lendo em vista a unifi
cac;ã.o do Direito, auctorizou o legislador a alargar a compe
tencia do Tribunal Federal, para assegurar a execução uni·· 
form e elas leis fed eraes sobre mater.ia jt. riclica. 

Foi o que fez a lei el e 211 ele junho de 187 !1, estabelecendo 
o principio ele que, nas causas ele valor SU\Jerior a 3.00ú fran
cos, regidas por leis ela Republica, coune:o'3e appellação dos 
trilmnaes elos cantões para o Tribunal Federal; e. assim, o Tri
bunal Federal, sobretudo depois da p r omulgação do Codigo 
Commcrcial, Jicou Lambem constituielo como tribunal de Di-· 
reito commum c ele appellaçã.o com 1:eJaçãa ás jastiças elos 
cantões, o qu e impor ta dizer que se unificou o Poder Jucli" 
ciario na medida ela unificação do Direito. 

Si 1m Suissa forem acloptaclos um Cocligo Civil e um Co
digo Criminal para toda a Republica, unificados Jicarão ao 
mesmo t empo o Direito e a justiça pela suborclina\:,ãO dos tri
bunaes dos cantões ao Tr ibunal Federal. 

A Federação helvetica nos ofi'ereee, pois, um typo de or
ganização jucliciaria muito diverso elo typo norte-americano . 
Não ha na Suissa dnas jus liças parallelas, mas a ,in st i~,, a elos 
cantões, subordinada ú justiça :federal . 

A Allemanha nos ·oHerece um terceiro typo. 
A l<'eclera<:;ào germanica veiu fundar a nacionalidade al

lemã, (jreanclo um governo nacional para povos da mesma raça 
e ela mesma língua, sem prejuizo ela autonomia - ela mais 
larga <'Utonomia dos reinos, ducados e grão- ducados, princi
p&dos e republicas, que se uniram p ela Constituição ele ) 8'71 . 

<Genlralizaram-sc sómente os grandes interesses nacio- , 
naes, os mosiiJos que o projecto elo Governo Pro\ isorio cen
tral:i~a. Com razão entendeu-se que neste numero deviam 
entra1· o Direito e a justiça . 
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Para levar a cabo a unificr.ção do Direito, complemento da 
obra patriotica que a Federação veiu reaíizar, era necessario 
vencer as maiores difficuldades, pois vigoravam nos estados 
J'cderaes direit_os diversos, o romano, o francez, o germanico, o 
saxonio, o prussiano, e cada Estado tinha o seu systema de 
organização judiciar1a, resultado da extrema diversidade da 
J~dade !Miedia. 

O patriotismo allemão venceu todos os obstaculos. Foram, 
successivamente, promulgados o Codigo Criminal, o commer
~ial, o do processo civil, o da organização judiciaria, e está 
sendo elaborado o Codigo Civil. 

O 1C'odigo ele organização judiciaria estabelece as bases 
da organização dos tribunaes, e deixa aos governos locaes 
loda.s as faculdades quanto á creação desses tribunaes, seu 
provimento, e tudo o mais quanto se refere á administraçãQ 
da justiça nos seus respectivos territorios. 

O unico tribunal constituído pelo Governo Federal é o 
Supremo Tribunal, com séde em Leipzig, que tem por f im 
cassar as sentenças dos tribunaes supe:i'iores dojs estados, 
quando forem contrarias ao Direito em vigor. 

Unificou-se, pois, o Direito, e, como uma consequencía 
tlecessaria, unificou-se a justiça, sem que por isso o Governo 
:Federal se immiscua na administração da justiça dos estados, 
que ficou pertencendo a estes, exclusivamente. 
· Estes factos me auctorizam a concluir que a unidade do 

Direito, a posse e goso de um Direito nacional é um ideal dos 
povos cultos; que a unificação do Direito pede a unificação d'1 
justiça pela creação de um supremo tribunal de revista; em
fim, que a unidade do Direito e da justiça é compatível com 
o regimen federal . 

Sou forçado , Sr. Presidente, a resumir as eonsiderações 
quo pretendia fazer, quer sobre o projecto, quer sobre a 
emenda substitutiva, porque vejo que está a findar o tempo 
que o Regimento do Congresso me concede. 

O SR. PRESIDEN'rE - Tem apenas dous minutos .. 
UM !SR. REPRESENTANTE - Continuaremos a ouvil-o com 

muito prazer. (Apoiados.) · 

O SR. AMPHILOPHio -·-- •rem fallado como um mestre, 
que é. (Apoiados .) 

O SR. JoSE' HYGINo - - As vantagens que nos prometten1 
os defensores do projecto, resultantes da descentralização ·à.J. 
justiça, eu não as poss·o acceitar .senão sob beneficio de in
ventario. 

A justiça dos estados fica sendo independente, mas por 
que preço ? Com sacrifício do Direito nacional, cuja unifor
midade não poderá ser mar.ticla, e prejudicados serios inte
resses em materia do administração ela justiça, pois o recurso 
de revista é, tambem, uma preciosa garantia para as partes 
nas causas de grande valor, em que se ache empenhado o pa
trimonio ou a honra do cidadão . Nada haverá acima dos tri
bunaes dos estados, cujas sentenças poderão ser muitas vezes 
influenciadas por circumstancias do meio em que os juizes 
vivem. 

Quanto á justiça federal, a julgar pelo decreto organico 
que o Sr. Ministro da Justiça baixou, ella nos trar-á uma tal 
centralização, que será, praticamente, inexequivel. Basta fi
gurar alguns casos, para convencermo-nos disto. 
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Segundo esse decreto, haverá na Capital de cada Estado 
um ju1z fecler·al, cuja jurrsd1cção se extenderá sobre todo o 
territorio do Estado. Entram na competencia desse juiz as 
1;ausas de Direito Marítimo, cru e, como V. Ex. sabe, ~'3r. Pre
sidente, são, por sua natureza, summarias. Supponha-se que 
no Recife, ou na Capital da Bahia, um capitão do navio acciona 
o dono ou consignalario da carga, para haver o seu frete. O 
;iuiz federal processará e julgará a causa. Para quem as pal'Le-: 
interporão os seus aggmvos e os seLlS recursos de appellação ? 
Para o Supremo Tribunal, com séde no Rio de Janeiro ! 

Q SR. AMPHILOPHio - O réo pronunciado em Goyaz re-
correrá para o Rio ! · 

O SR. JosÉ HYGINO -Arriba um navio ao porto de Mo~
soró, ele Caravellas, ou a quçllquer outro onde não haja juiz 
:federal. 11 erante quem o fapitão interporá o seu protesto, que 
deve ser interposto em 211 hora,s ? A quem requererá provi
dencias urgentes, como o alijamento, dcposilo OLl venda da 
carga, a vencia do navio, auctorisação para tomae dinheiro a 
risco, etc.? Muitos dias decorrerão antes que as providencias 
legaes possam ser dadas, pois não havcr'á no logar qma aucto
ridade a quem os interessados se dirijam. 

Um morador de Petrolina, nos sertões de Pernambuc:J, 
traz uma den.mnda com um seu vizinho, morado1· no Joa
zeiro, do outro lado do S. Francisco, nos sertões da Bahia. A 
causa correrú no .Recife, ou na Capital ela Bahia, perante o 
juiz federal. Si este tiver de ouvir testemunhas que morem 
naquelles serLões, lá irá precataria para as justiças locaes, 
comcruanto a Constituição diga que a jurisdicção da justiça 
í'ederal não pó de ser delegada. (ApaTte.s. ) 

O regimen da justiça federal é este, segundo o decreto 
do nobre MinisLro. A inquicição ele testemunhas fóra da pre
sença do jui;; será a regra nos pleitos, cujas partes não resi
direm na Capital, onde correr o feito . 

Entram tambem na competencia elo juiz federal, segundo 
creio, as causas da Fazenda Nacional. 

O SR. CAMPos SALLES - Entram, por certo. 
O SH. JosÉ HYGINo - As causas fiscaes são ainda mais 

numerosas e não menos sumrnarias elo que as de Direito Ma·· 
ritimo. 

O contribuinte remisso no pagamento elo imposto soffre 
uma penhora executiva, é processado e julgado. Para quem 
aggrava, para quem appella ? l1 ara o ~upremo Tribunal, que 
se a,cha nesta Capital ! · 

Creio, tambem, que o juiz federal tem competencia para 
julgar, além \ dos crimes politicos, os crimes ele responsabili
dade praticados por empregados da União. 

O !SR. ·CAMPOS SALLES (Minist1'o da Justiça) - Os que 
Jorem affectos A competencia ela justiça federal. 

O SH. JosÉ HYGINO - Desde que haja unia justiça fe
deral, os funccionarios e empregados da União, que commet
terem crimes de respon'sabiliclade, não podem ser processados 
c julgados senão pelo juiz federal . Supponha-se, pois, que urn 
collector, um agente fiscal da União é pronunciado e preso e:n 
Manáos. Para que tribunal o réo preso recorrerá da pronun
cia ? Ou não recorrerá, ou ha de interpôr o seu recqrso para 

() Supremo Tribunal Federal I 



Ora, Sr. Presidente, recursos, como os de pronunciá, ag
gravo, appellação, não podem ser interpostos para um tribunal 
central, sem offensa da primeira concliç;ão de uma boa orga
nisação judiciaria, i.sio é, que os juizes e tribunaes se achem 
perto dos justiçaveis, problema este que a legislação do Im
perio resolveu tanto flLlanto era IJOSSivel resolvei-o em um 
paiz vasto como o nosso. 

Comprehende- se que para ·o tribuEal central se interponha 
o recurso extraordinario de revista, que não suspende a exe
cução da sentença, e sómente cabe nas causas de grande valor, 
depois de julgadas em '1 a e 2" insla[lcia, c quando não tiverem 
sido guardadas as formalidades substanciaes elo proJesso, ou 
a sentença for contra direito expresso. Não estão no mesmo 
caso os recursos ordinarios, sobretudo nos processos crimi
naes e nas causas summarias, como as i'iscaes e de Direito Ma
ritimo. 

Uma tal centralização é, praticamente, inexequivel; e, 
para remediar o mal, ou augmentar-se-á consideravelmente 0 
numero dos juizes, creanclo-se tribunaes fecleraes ele 1" e 2• 
inslancia, ou delegar-se--á uma parte da jurisclic~ão da ju~
tiça federal aos tribunaes dos estados, o que não se compadece 
com o principio fundamental do sy.slema do projecto. 

Não é dos menores inconvenientes que acarreta o regimen 
do projecto a existencia ele duas magistraturas parallelas e 
constituídas em conclir;ões muito diversas. 

Os juizes seccionaes, collocaclos nas capitacs, vantajosa-
mente retribuídos c completamente independentes, formarão 
uma especie de noblesse rf,e 1•obe ao lado da parte mais nu
merosa ela magistratura, cujas cor.dições não serão muito mais 
seguras do que a dos nossos professores primarias. 

Hade succeder entre nós o que se observa nos Estados 
Unidos. A magistratura dos estados é alli inferior, a todos 
os respeitos, á magistratura federal. As partes empregam 
todos o,; meios para porem-se á sombra da justiça da União. 
(Apw les.) 

O 0uprcmo Tribtmal Federal, conslil.u !do como Juiz su
premo das constituições e das leis dos estados, e, ainda, da 
constitucionalidade das leis federaes, chamado a julgar os 
ministros e o proprio Presidente ela Republica, é a chave da 
abobada do novo eclificio político. 

O enorme poder desse Tribunal será a salvaguarda ou a 
perda da Republica. 

Entretanto, como o projecto o constitue ? 
Compor-se-á ele 15 juizes tirados dentre cidadãos, que 

tenham 35 armos de edacle e 6 de residencia no paiz, e sejam 
pessoas de notavel saber . 

Assim, o Presidente da Republica, chefe, talvez, de um 
partido e sectario elo principio em voga nos Estados Unidos, 
de que os despojos pertencem ao vencedor - {01· the victors 
spoils, poderá compôr aquelle Tribunal com creaturas sua·~ 
e lançar a sua espada de Brenno na balança dos poderes pu
blicas. 

A emenda substitutiva, Sr. Presidente, tem mais em 
2ttenção a nossa situação e consulta melhor os nossos inte
resses, segundo me parece, do que o projecto, cujo mereci
mento está em ser cópia de uma Constituição extrangeira. 

O pensamento que presidiu á organização do Supremo 
Tribunal Federal, como pr~põe a emenda, é, incontestavel
mente, superior ao do projecto. 



Esse tribunal compor-se-á, além de um certo numero de 
juizes tirados dentre os cidadãos que tenham os requisito~ 
legaes, de tantos juizes quantos forem os tribunaes superiores 
dos estados, dando cada um delles um dos seus membros. 

A presenoa no Supremo Tribunal de juizes tirados dos 
tribunaes superiores dos estados não é uma seria garantia 
para esses e, ao mesmo· tempo, um penhor da idoneidade e ex
periencia elos membros elo mais elevado tribunal da Repu
blica ? 

Não me sobrando tempo para entrar na apreciação das 
particularidades da .emenda, refiro-me ao que o .seu illus
trado auctor .i á disse a tal respeito desta b;ibuna. 

Devo, porém, declarar que não me parece essencial ao 
systema acloptado na emenda a intervenção do Governo Fe
deral na nomeação dos juizes dos tribunaes superiores elos es
tados, mesmo nos termos restrictos em que a emenda o ad
mitte, quero dizer, sendo esses juizes tirados dentre üS do Es
tado em cujo tribunal superior se der a vaga, e mediante pro
posta deste. 

Não tenho duvida em acompanhar os que pensam que o 
provimento e o custeio dos tribunaes superiüres dos estados 
elevem incumbir e:x'clusivamente aos governos locaes. 

•O SR. AMPHILOPHIO - Eu acceito essa modificação. 
O SR. JosJ~ HYGINO - O principio que defendo não é o da 

centralização, mas o da unidade do Poder Judiciario. 
0 SR . AMPHILOPHIO - Apoiado. 
O Sn. JosÉ I-IYGINO - O principio da unidade da justiça 

pede que os tribunaes superiores dos estados se subordinem r. 
um tribunal central, que, em g'fáo de recurso e nos casos pre
vistos por lei, .Julguem as questões resolvidas definitivamente 
pelos tribunaes superios dos estados, e, assim, uniformize a 
jurisprudencia, cassando as sentençaP offensivas do Direit•J 
em vigor. O que se contrapõe a esse principio. não é a eles-· 
centralização, mas a inclepenclencia dos tribunaes locaes su
periores . Note- se que o projecto, apesar de crear duas rr.a
gistraturas, estabelece en:o parte essa subordinação, pois con
fere ao Supremo Tribunal Federal a altribuição de julgar as 
decisões elo ' trihunaes dos e::<' ar! os sohre hab 'as - corpus, bem 
como a de rever os feitos crinoe. A just'ça será uma só. desrle 
que sr de!' a mesma subordiração em ma teria civi l e con
merc;al. 

O recurso de revista é o insti'uto necessariu para unificar 
a justiça e manter a unidade elo Direito. 

1\'ão é possivel nem clesejavel, Sr. Pre·sidente, que se abra 
um vaiJo, que se opere uma completa solução ele conlinuidad~ 
entre o passado e o presente, principalmente no que respeita 
a uma instituição que é a garantia stwrerra da inviolabilidade 
do Direito. 

E' á sombra tutr.lar do Poder Judiciario que se acolherão 
os vcnc,idos de 1 oclas as causa8 e de t.odos os partidos. E' pela 
protecção desse Poder, instituído para ser a viva vox legis, qu,l 
conver teremos as liberdades outol'gadas na Constituição em 
outras tantas 1 iberdades praticas. 

Si aueremos imitar a sabia Constituição norte-americana, 
não basta que reproduzamos o texto dos seus artigos, é neces
sario que saibamos, tambem, como os membros elo Congres~o 
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ele Philaclelphia, alliar o espirii.J ele innovação ao e3pirito di': 
conservnhtísmo, nclaptanclo velhas instituições a uma nov:1 
ordem ele causas. 

Ha naquella Constituição. diz J. Bryce, muito pouca' 
cansa nova. e outras lão antigas como a 1Jfag11ct Cnrta. As 
velhas instHuições, accrescenta elle, aquella·s que mais fundas 
raizes lánçaram no 1passado, são. jüstamente, as que provarah1 
melhor .. 

Nós temos a boa fortuna de encontrar um Direito na
cional e um Poder Jucliciario unificado no hlomento em que 
r:os constituímos em ;B1epublica federativa. 

Longe de destruir esse legado elo passado, demos uma 
prova, tanto do nosso hom senso pratico quanto do nosso 
patriot;ismo, conservando a unidade .iuridica, e adaptando .9 
lmiclade judiciarià a nova fórma política, que adaptamos. 

E" este o meu votn . 

VozEs - Muito bem ! Mui'to bem ! 
(O omdo1' é cumprimentado e abraçado por muitos Se

nhores rep1'esentantes.) 

O SR. BADARÓ - Obtendo a palavra pela ordem, diz que 
a hora já vai bastante adeantada, e pensa que o tempo desti-· 
nado para as sessões, sr::ndo ele .quatro horas, está prestes a 
terminar . 

.Por isso, consulta ao Sr. Presidente si não seria mais 
conveniente suspender a sessãr. aguardando-se o orador par·a 
i'allar na sessão seguinte, a:fim de poupar aos seus illustres 
colleg·as o desprazer elo ou vil-o em hora tão adeantada. 

UM SR. REPRESENTANTE - V. Ex. é sempre ouvido com 
muito prazer . 

O Sr.. Pr.ESTDENTE - Não posso attonder ao nobre orador, 
porque isso seria infringir o Regimento . 

O SR. 'R'<DAHÓ- Neste caso os nobres Deputados vã.o ter 
o snerificio de ·ouvir-me . 

O Sr . Badaró começa dizendo que poucas vezes ter-se-li 
um orador eYJcontraclo em condições tão difficeis como o que 
esf.á actualmento na tribuna. 

Dous elos mais clistinclos membros do Congresso, um re
presontanclo as aspirações ela mocidade, e outro as tradições 
da Scioncia. acabam elo fazer- se brilhantemente applaudir. 

O Sr. Dr. Leopoldo ele Bulhões desenvolveu as doutrina~~ 
que inspiram, actualmente, toda a mocidade brazileira. 

O Sr. Dr. José Hygino fallou com uma proficiencia de 
mestre. 1 • 

Ao ouvir, porém , as suas IP·rofundas observações, lembra
va-se o orador dos tempos elo Imperio, em que os seus esta
dist,as combatiam aquelles que pregavam a Federação. 

De todos os systemas de Federação apresentados a.o Con
gresso, o do Sr. Dr. Bulhões é o que está mais de accôrdo 
com os verdadeiros priTt0ipios federalistas. · 

Ali i estabelece- se· a doutrina que ficou. impiicitamenf~. 
promettida pelo Governo Provisorio, quando, a 15 de novembr.) 
de 1889. publicou o decre;to sob n . 20 , 
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'O Congreaso não ignora qu0 naquelle decreto dizia-se 
rrrahcamente ás províncias que daquella data em deante 
teriam a categoria de estados . 

Quando o projecto da CGnsti~uição foi publicado, todos 
quantos receberam com enthusiasmo o decreto n. i tiveram 
uma desillusão. · 

O orador vai-se dar ao trabalho de um confronto, para 
mostrar a differença entre o que se prometteu e aquillo que 
sujeitou-se á deliberação do Congresso . 

O Sr. Dr . Campos Salles, que no tempo do Imperio foi 
um dos que ma is se bateram pelas doutrinas federalistas, ao 
assnmit o Governo foi obrigado a enrolar sua bandeira, para 
ni'\o crear etnharacos aos seus collégas de gabinete. 

O 'lr'ador não· pócle acceitar o que se estabelece na Oon
stittiição relativamente ao Poder Judiciario, porque é um 
amalgama de princípios oppostos. 

O systema da Confederação helvetica é uma cópia do que 
se estabeleceu na Confederação americana. 

A Confed'eracão argentina serviu-se dos mesmos mo1des 
ela Confederação americana, modificando-os em alguns pontos. 

Tratando-se de organizár uma nova Confederação, a dos 
Estados Unidos do Brazil, o orador diz que a nenhum desses 
systemas se filia este que nos 6 apresentado no projecto .Ja 
Gnnstituição. ' : - l " !~l';;:,c[ 

Referindo-se ao pro.iect.o elo Sr. Amphilophio, diz que, 
si se vir forcado a pronunciar-se entre o systema organizado 
1pela deputação ri-o-grandense. o systema apresentado na 
GonsW;uição e o systema do Sr. Amphiloph io. necessaria
mente op·lará pelo da báncada rio-grandense; mas, si o orador 
si vir apertado entre o rio GovPrno e o do Sr . Amphilophio. 
opta por este, porque, si cl1e tem a grande desvantagem ele 
não consultar as circumstancias financeiras do paiz, tem o 
granrlr: merito de ser h armonico. 

O orador vê, no projecto de Constit.niçã.o. f allar-se na Su
prema Cõrte de justiça, que vai ser composta de individuas 
que tenham, simplesmente, as qnalidades para Senador. 

A conclusão logica é que o primeiro Presidente da Repu
blica porderá formar um Supremo Tribunãl inteiramente á 
sl1a feição. .,. 

O systema da Constituição a inda vai mais longe na in
correcção com que org!lnizol: o Supremo Tribunal Federal. 

O orador não vê em nenhum dos pai7:es, que ha pot1c0 
citou, uma organização qne se adapte perfeitamente a esta . 

Onde o recurso de habcas-c.orpu.s, intentado contra um 
juiz de primeira instancia, pó de ser repetido perante a Su
prema Cõrte Federal ? 

Considerando a Suprema Cõrte ele Justica como uma 
creação espeBial, como um poder que tem mais funccão IPO
litica do que funcção propriamente .indiciaria. o orador não 
pócle admittir que se procure confundir attribuições que, 
naturalmente, pertencem ás outras auctoriclacles dos tribunaes. 

(O Sr. Presidente ·reassume a sua cadeira.) 

O orador conclue analyzando as idéas que pregava ,~ 
Sr. Ministro da Justiça no tempo do Imperio e a politica que 
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tem se.guiodo quando governo , mostrando a contradicção entre 
uma e .outra. 

Fi•ca a discussão adiada, pela hora . 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECER N. 3 - 189 

Licença ao deputado Francisco Marü~ Sodré Pe.?'eint 

A Commissão nomeada, de .accôrdo com o art. 20 do 
Heg·iment.o Interno , pata conhecer da ·licença solicitada pelo 
deputado •pelo Estado da Bahia, conselheiro Francisco Maria 
Sodré Pereira, tendo em attEnç.ão os motivos que justificam 
esse pe,dido, é de parecer que se lhe conceda a dita licenç-a. 

Sala elas commissões. 5 ele janeiro ele 1891. - João dá 
Silva Retumba. - Vi1·oilio A. Damasio. - Ga1·cia Pires. 

O SR . PRESIDENTE designa para amanhã a seguinte ordem 
elo dia: 

·Continuacão {la 1' discussão ·da seccão III do projecto de 
r.onstituição. · · · 

Levanta- se a sessão ás L, horas e 25 minutos da tarde., 

25" SESSÃO, EM 6 flE JANEIRO DE 1890; 

P1·esidencia do S1·. P1'udente de Mo1'aes 

Ao meio-dia, faz-se a chamada, á qual respondem os 
Srs.: Prudente de Moraes, Paes de Carvalho. .João Neiva, 
l<iduardo Gonçalves, Domingos Valente, Leovigildo Coelho, Joa ... 
quím Sarmento, Francisco Machado, Amaro Cavalc.anLi . Almeida 
Barre to . .Toaqn im C1•uz. Theodoro J'acheco, Tavares Bastos. 
J.osé ]icrnardo. João Pedro. •Si lva Paranhos Silva Canedo. 
Monteir·o el e Bar-ros. Freclericf> Serrano. Ubaltrino do Amaral. 
Bezerra ele Albuquerque Junior. Campos Salles, Cesario Alvim, 
P:inhei.ro Guedes, Joã.o Luiz, Manoel Fulgencio, Paletta, As 
tolpho Pio. Pacifi co Ms.sr.arenllas. Avellar, Corrêa llabr..Jlo. 
Costa M::whado. Pranc;isco Veiga. Chagas Lobal,o. Gabriel clr' 
Magalhães, Viotti, Ba·daró , Dutra 'Nicacio, Ferreira Pires, Aris
tides l\faia, Bernardino de Campos, •Lopes .. Chaves, Carvalhal. 
Domingos ele Moraes, Aclolpho Gordo . Moreira da .Silva. Hubião 
Junior, Augusto ele Freitas, Amphilophio, Antonio 'Eusebio, 
Seabra, Paula Guimarães, Prisco Paraíso, Custoclio ele Mello, 
Belfort Vieira, Pedro Americo , iJ!"elisbello Freire, Cyrillo de 
Lemos. Cassianc elo Nascimento. Matta Bace.llar, Antão ele 
Faria. · .Toã.o B'arbalho. Nascimento. ·Demetrio H.ibeiro, Antonio 
Azererln, José Marianno, Hor'!ri gues Fernandes, ·Costa Ho
rlrigTIDS. Rocha Osorio, Gabinn Besouro, lndi o cln Brasil. Ba
ptista da Motta, Sehmidt. Luiz ele Andrade e Acistides Lobo . 

Abre-se a sessão. 
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