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gados necessarios para a perfeita distribuição da justiça em 
torl·o o territorio da Rcpuhlica. 

Ao art. 3o 

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

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

S. R. - Casemvro hmim>. 

Fica adiada a discussão, pela hora. 

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

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

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

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

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

Pres·iclencia do Sr. Prudente ele lvforaes 

Ao meio dia, faz-se a ehamacla, á qual respondem os Srs.: 
.Prudente ele Moraes, Paçs ele Carvalho, Franciscél Machado, 
if_.eovigilclú Coelho , (foaqu :.ü1 Sarmento, João Pedm, Cunha. 
Junior. José Scguúclino, Man.oel Barata, Antonio Baena., Joa·· 
quim Cruz, Theodoro Pacheco, Elyseu Martins, Joakim Ka-
1.nnda, Bezerra ele Albuquerque Junior, Theodureto Souto, José 
\Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Caval·canti, Almeida Bar
rf'f.n, Firmino ela Si lveira, José Hygino, Josr:\ Simeão, Frede
rir,o Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Ruy Bar
bosa, Domingos Vde-ente, Gil Goular.t, Monbeiro de Damos, Braz 
Carneiro, Campos Salles Ubaldino elo Amaral, ·.'3antos Andrade, 
Generoso Marques, Raulino Horn, Quintino Bocayuva, Lapér, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado, João Noiva, Julio ela 
:Frota, Joaquim :Felicio, Cesario Alvim, Americo Lobo, Eduardo 
ViTandenkolk , João Severiano, Joaquim de Souza, Silva Ca-
nedo , Silva Paranhos, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinlw, 
Pinll ciro Guedes, Belfort Vieira, üchôa Rodrigues, Inclio do 
Brasil, Lauro Soclré, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Can-
tão. Pedro Chcrmon L. Matta Bacellar, Gosta Rodrigues, Ca-
se miro Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio F ialho , No
gueira Paranagmí., Nelson, Pires Ferreira, .Bezerril, ,T·oão 
Lopes . .J11SLiniano ele Serpa, Frederico Borges, José Avelino, 
.Tnsr': BAvilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Almino Af
J'nnsn, Pcrlrn ( ?) , MiguPl Castro , Amorim Garcia, Epitacio, 
P0r!ro .1\merir.o, Cout.o Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, Tolen
tino rlr. Carvalh o, Rosa A Silva, João Barbalho, Gonçalves Fer
reira. J:Jsr: 1\'!>arianno, Alnwiaa Pernambuc.o . .Juvencio d'Aguiar, 
Anel ré Cavalcanti , · Raymundo Bandeira, Arinibal Falcão. Meira 
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de ·Vasconcellos, Pereira 'de Lyra, João de Siqueira , J0ão 
Vieira, Luiz do Anclracle, Espir ilo Saulo, Bell<u~mino Carneiro, 
Ga]JiJJO TlesouJ·o, Ponlcs do Miranda. Oliveira Valladflo, Foli::;
llollu l<'l'UiJ'ü, AI Jguslo ele Frei.tas, Tüsln, Antonio l~u. sebio, 
Zallla, Al'Llwr H.ios, Garcia l'ires, Marcolino Moura, Santos Pe
reira, Custo c! i o ele Mello. Paula Guimarães, Milton, Amphilo
phio, Lcovigildo Filgueiras, Barão ele S . Marcos, Barão de 
Villa Vivosa . Prisco l'araisn, Moni:G Freire, Athayde Junior·, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Pe~;anha, Manhãc<> 
Barreto, Cyrillo ele Lemos, OI i v eira Pinto, Viriato de Medei
ros, Joaquim Breves. Virgílio Pessoa, Baptista da 'MoUa, Frócs 
da Cl·uz, Lopes 'I'rovão, 'l'homaz Dclfino, Antonio Olyntho, Ba
claró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel ele Magalhães, ·Chagas 
Lohato, Jacob da Paixão. Alexandre Stockler, Lamounicr, Gon
(!a)ves Chaves, V.iotti, Dutra N.i ca-cio, ,Manoel Fulgencio, As
tolpho Pio, Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, 
Cos{a Machado, Paletta, João ele Avcllar, Ferreira Pires, João 
Luiz, Bernardino de Campos, Francisco Gliccrio, Moraes Bar
ros, Lopes ·Chaves, Domingos ele Moraes, Adolpho Gordo, Car
valllal , Angelo Pinhei.ro, Mursa, Hodolpho lVliranda, PauHno 
Carlo::;, Costa Junior, H.odrigucs Alves, Alfredo Ellis, 'MmeiTn 
da :3 ilva, Almeida Nogueira. Rubião Junior, Fleury Curado, 
J,eovoldo de Bulhões, Guimarães Natal , A~eredo, Caetano de 
Albuquerque, Bellarmino ele lVIenclmwa, Marciano ele Maga
lhães, Lauro Müller, Carlos Campos, Schimidt, Lacerda Cou
tinho, Vicl.orino Monteiro, Pereira ela Costa, Antão de Faria, 
Julio de Castilhos, Borges ele Medeiros, Alcides Lima, Assis 
Beas.il, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptista, Rocha Oso
rio,_Cassiano elo Nasciménto e Fernando Abbott. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com c.ausa, os 'Srs. : Flor·iano P-ci

xuLo, Saraiva, Henrique de Carvalho, Martinho Rodrigu r s, 
Theophilo elos Santos, Oiücica, Leanch'o Maeiel, P·aula Ar
gollo, Francisco Sodré, lVIedraclo, Conde de Figueiredo, i\tliatta 
1\Vlachado, F erreira Brandão, Costa Senna, Alvaro Botclh·8, 
Francisco Amaral , Domingos Porto, Bueno de Paiva. Cesario 
Motta Junior, Carlos Gareia; ·c, .sem caus·a, os S.rs.: H.aú.gcl Pes
tana, Estcves Junior, Luiz Delfino, Saldanha Marinho, Bar
bosa Lima, Bernardo de Mendonça. Ivo elo Prado, Santos 
Vi e ira, Dionísio ;Cm·q u eira, Sampaio Ferraz, ]<'urquim \V!Cr
neck, Domingos Jesuíno, Vinhaes , Urbano Marcondes, A.lbcrttJ 
Brandã-o, França Carvalho, Luiz Murat, Alcindo Guanabara, 
Erico Coelho, João Pinheiro, Leonel Filho, Francis·CO Veiga, 
Americo Luz. Feliciano Pcnna, Corrêa H.abello, Barão ele Santa 
Helena, Martinho Prado Junior, Luiz Barreto, Antonio Pradn. 
Fernando Simas, Eduardo Gonçalves\, Ernesto de Oliveira, 
l\Ienna Barreto c Demctrio Ribeiro. 

IE' lida, posta em discussão c, sem debate, approvacla a 
acta ela .sessão antecedente. 

O Sr. Zama - Sr. Presidente, sinta necessidade ele trazer 
ao eonhecimcnto rJo ·Congresso um facto q11e acaba de dar-se 
commigo, ha poucos dias, c ao qual, confesso, não estou muito 
acostumado. 

V. Ex. ha ele convir commigo que nós até este momentO 
não temos nenhum rcgimcn de governo assentado; estamos 
cuidando de organizai-o. 



O Srr. SEABRA - Não apoiado. 
O iSR. ZAMA- Não comprehenclo o n,lcancc do não apoiaclo 

que a·cabo de ouvir. 
O que todos vGcm c -c1bservam é que estamos tratando de 

organizar o regimen republicano; qual o papel do parlament.u 
nesse regimen tambcm é causa que ainda não está definiti-
vamente assentado, c, na falta ele praticas e regras estabele
cidas, nada mai.s natural elo que regermo-nos pelo Direito con
süetudinario e pelos precedentes até agor-a admittidos e se
guidos. 

'ranto é assim, que vemos os proprios ministros não re
lJellirem c, anLes, inüLm:cm essas praticas, procurando alguns 
delles explicar ao publico seus actos, quer da tribuna, quer 
da imprensa, como ainda ha poucos dias fez o Sr. Ministro da 
Agri·cultura, em resposta ao J O?'nal elo Comme1'cio, e o Sr. l\lli
nistro elo Imperio (estou acostumado c·om . o Imperio ... ) 
(Riso), aliás, elo Interior, que explicou pela imprensa a po
lítica que tem feito em Minas. 

Ainda hontem, ncsla Casa, vimos com saLisfacr;ão a aLti
tüde que assumiu o Sr . Ministro ela Justiça, expondo com cla
reza ao Congresso os intuitos rue o dirigiram na organização 
do P"ocler Jucliciario federal. · 

· Animado por exemplos taes, venho, por minha vez, trazer 
ao conhecimento ela representação nacional o facto a que me 
referi, e que, não só não parece regular, mas, ainda, causou
me extranheza. 

E, como não -conheço outros recursos ele que deva lançar· 
mão, no momento, para poder remover ·os inconvenientes do 
mesmo fa cto, julguei que não seria descabido submetlel-o á 
consideração elo parlamento, dirigindo-me ao Sr. Senador poe 
.S. Paulo, Ivlinistro ela Just iça, o qual, a meu ver, si realmente 
,quizer, pQclcrá, sem duvida alguma, dar o rcmedio ele quu 
preciso ... 

Senhores, naquellcs tempos ominosos elo despotismo, 
tempos, telizmente, para todos, quo não voltarão mais, nunca 
um cidadão deixava ele obte1' Cia seDretaria da Poli.cia desta 
cidade documentos ele ceda ordem, elo que, porventura, pre
cisasse; entretanto, agora, ba bem poucos dias ainda, requeri 
lá PoJi.cia a certidão ele um corpo elo dcliclo, c mcLl requeri.., 
menta foi indeferido. 

Não obstante, com o devido respeito, dirigi-me péssoal
mente á auctoriclade, explicando, por escripto, e expondo os 
motivos crue mo pareciam existir para que a minha pretenção 
não fosse indeferida, e tive (com espanto o confesso) um 
segLmdo indeferimento ! 

São, talvez, os novos moldes, que ainda não DOnhcço lJom. 
Nestas condições, para quem appellar, afim ele obter essü 

documento, quo me t~ necossario, imprcscinclivcl , pa1·a ·· dellc 
fazer decorrer . effeitos juriclicos? 

Não v i ou Li· o rcDurso senão o parlamento; c por isso estou 
disposto a apresentar um requerimento, .s i, porventura, o Sr. 
l\iiliisLro ela Justiça, com o cavalheirismo que o caracteriza, 
e, sobretudo, amigo como é elo respeito a Lodos os direitos, 
não me proporcional· um meio diverso ele obter c.sso clo-
curncnLo. 

O SH. SEABHA- No tempo ela lVlonarchia nunca houve um 
parlamentarismo des~es. 



O Sno ZAMA - Eis, Sr o Presidente, como são as causas: 
o nobre representante ela Bahia, a quem profundamente res
peito pela sua grande intelligencia, vasta erudição e admira
bil.i.ssima eloquencia, .cuja proficiencia em mmtos assumptos 
todo este Congresso reconhece, não póde, tochwia, revestir-se 
do ar de auctoridacle com que me honra com o seu aparte, 
e por uma unica razão o 

Nesses tempos nelastos, em CJUO tantos males nos causou 
o malclicto parlamentarismo; apesar dos heroicos esforços que 
·empregou, S o Ex o j ámais conseguiu ser investido ele cargos o 
de eleição popular, quaesquor qu e fossem elles; não me pa
rece, pois, t:\ o Ex o o mais competente par.a dar-nos lições elo 
parlamentm:ismo, visto como, no passado, jámais fez parte 
da Camara temporaria o nem das assemblóas legislativi1S 
provinciae.s, e, creio, até, qn c nem elas c amaras munici paes. 

Tenho para mim qu o não erro, assegurando que o meu 
procedimento nes te momento, quando não temos ainda re
gimcn algum definitivamente organizado, é regular, e que re
gular ainda seria om uma Republica, que repellisse i11 lirninc 
as formulas parlamentares, as quaes S. ·~x o, entretanto, tem 
acliqptado nas moções congratulatorias que nos tem apre
sentado o 

O Sn o SEABHA - Dá um aparte o 
O SR. ZAMA - 'Trata-se ele uma questão ele Direito; e 

questões taes, em todos os governos livres, têm sempre a 
maior importancia; e porque não comprehendo direitos gran
des, pequenos ou médios, por isso que o Direito é sempre o 
Direito, é natural que eu procure solução para o caso o Repu
tando offendido um direito, que julgo possuir sem licença ele 
ningoLlem, e sondo membro elo Congresso Nacional, exgottaclos 
os recursos orclinarios, pareceu-me que era dever meu appel
lar ·para esta corporação, que, digam lá o que disserem, em 
minha humilde opinião, ainda concentra erri suas mãos todos 
os poderes politicos, mesmo os que delegou; porque quem tem 
o poder ele delegar, não perde o direito de retirar a delegaçã-o, 
si isto se tornar inclispensavolo (Apm·tes o) 

Esta me parece a verdadeira doutrina compatível com o 
dogma ela soberania nacional, por tod·os nós acceitp. Isto é o 
que tenho lido nos livros, e visto na vida publica o 

Não experimento, porém, o menor acanhamento em con
fessar · ao Congresso, que nunca nutri, nem nutro hoje, as pre
tenções ele ser mestre em scicncia alguma. Nem sei, mesrho, 
a Medicina, sciencia em que tive o titulo ele doutor. (Riso) 
Que posso, portanto, saber de jurispruclencia e sciencias so
ciaes, que nunca estudei senão mui perfunctoriamente ? Mas, 
quando, mesmo, eu fosse um ignorantão, nã-o me recusaria a 
reconhecer competentes os meus illustres col!egas, 3 expôr
Ihes o ponto sobre que tenho duvida, cerLo de que elles não 
se negarão a esclare.cer-me, até porque, até, é obra de mise
ricorclia ensinar aos que não sabem. 

Senhores, requeri na delegacia el e Policia cer tidão Je 
corpo ele delicto, feito em um elos :foriclos no triste conflicto 
que enluctou esta cidade no dia 29 ele novembro. Este reque
rimento teve despacho, que eu não esperava, e que produziu 
sobre o meu espírito effeito dosagradabilissimo. 
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Trata-se ele um cO!'po elo clelicto quo, por sua natureza, 
11ilo pócle su1· socrcLo, pOl'C!Uanlo ó l'eilo por peritos. com a 
.pruSCI\I.:a ele duas tcsLellll!Uha~ e da audul'idad.e l~urnvoLo11Le. 

~"-cn·e~ce quo u~~c corpo de dul.icLo jú Lin ha ~ i do puiJ li
cado pula imptcusa, anLcs mesmo que o cidaclão Antouio de 
Medeiros ! i v esse reqn crido qu c se procedesse ao inqu c e i Lo 
sobre o alaquc ú 'l''J'iúv,na, em segredo de j ustir;a. Havendo 
requerido ccrL.idão do corpo elo eleLicLo feiLo sobre a pessoa do 
g·eue1·al :FJ.'êU1~in i , foi o lllO\l J'equerimcnto indeferido, sou o. 
allegaçilo do - eostá se p?'ocedenclo ao inqueT'ito em sei]Tedo ele 
j·ustü;a f como vêclos ( lt:) : 

«O Dr. Aristides Cesar Spi no la Zama pede-vos ordenar 
que, pelo escrivilo desse juizo, lhe seja dado por certicliio o 
tc01· do corpo de dêlicLo P.rocediclo sobre a pessoa do general 
:ivi. 1\L Franzini , um dos feridos no dia 29 do novembro 
ulLimo. . 
· .Poclc deferimento. 

'CapiLal Federal, ::11. elo novembro ele :lSVO. - ljlr. A·J'i.o
tülc:; Cesar Sp'inola Zama. 

Cidadfw Dr. -1° delegado. 

'J'ratunclo-se elo um inquerito em sc;;·reclo de jus Lil.;a, n ão 
tem lagar o quo requer. 

Hio, 31 ele clozembl'o de 1890. - D1· . L1~iz Alve:; ». 

Entendo muito pouco dos negocias do 'Fôro, rep_ito; mas 
sorn13lhante despacho surprehencleu-me, não só porque se tra
Lava ele um acto que, por sua natureza, não podia ser secreto, 
cmno, ainda, porque esse eorpo ele clelicto tinha sido feito 
antes que o cidadão Antonio de Medeiros requeresse que se 
tomasse em ·segredo ele justiça o depoimento elas testemu
nlws que tivessem ele ser inquiridas sobrr, o monstnJOso ata
C] 11 c (t TT'ib ·una. A certidão ele que se trata referia..:se ao ge
n c nLl Mir,uel Franzini, cujos ferimentos foram observados pol' 
enorme multidão de inclividuos, que haviam assistido ao pri
meiro curat.ivo, qu e reeoben naqu ella noite; eram conhecidos 
ele seu medico assistente e ele quantos o visitaram; ainda mais, 
a imprensa havia publi oe a:clo o corpo el e d elicto que ,sobre el!e 
se llavia prooerlido. 'l.'ratava-se, Jinalmente, ele um individuo 
que só no r acaso SP achou no logar elo confli.cto, c, portanto, 
personagem secundaria nesse drama ele sangue. 

UM SR. REPRESEN·TA~T\E - Secundaria aqui e na terra 
dello. 

O SR. ZAMA - Nilo entro nessa apreciar;ão. Sei apenas 
que o Sr. Fr.anzini. é ofif.cial general do exer.cito francez; e um 
offici.al general em Locla parte do Mundo, ereio, tom sempre 
tal ou qual importancia. (Apo'iaclo.) Não estamos, porém, apre
c ianclo o merito ou a pessoa desse general, que não esiJá em 
cli.scussão, mas o a·cto ele um elos clelegaclos ele policia desta 
cidade; deixo, pois, o· incidente, e pro sigo. 

Apesar da convicr;ão, em que estava, ela inoi ustiça do in
clefm·imento, que a minha petir;ão havia recebido elo 'Sr. 4° ele
Jogado, não qui~ proseguir sem consultar os competentes. A 
todos a quem expuz o caso, causou reparo o despacho, e todos 
elles mo aconselharam que replicasse, assegurando- me que 
com certeza aquella auctoriclacle reconsideraria o seu acto, 



é aLLrmlut· - me-ia. J<.:JJ I v isla do Cjue, rcplil] Ltui !los Lernws :;C:
s uinLcs (lê) : 

« Jlln1. i~· · 1· . Dt·. lt" rle legacl o. - Havend o o abaixo as~i
guado r cqLt c: rirlo a V. :::J. cc:rLid:lo elo corpo ele cl eli cto pro
Ut\clidu s obr e: u .gunt \J'al Mi guel i\1. ]<~raLtzini, Jc:rido lJOJ' . oeca
.s iil o do assai L11 ú. '/'1"ibv.na, 11_a noite cio 2\! el e novenibr o ultimo, 
CfJI'po ri u clcl ic l.o por V . S . presidido, J'oi indei'c:r iclo , sob a 
allc:gcwão LID cpLe , « traLallclo-se rlc: um inq cwriLo c:m segrecl;J 
clt \ .i L L -~Liça, não ti nlJ a Jogar o CJ u c: rc:crueria o supplica:nLe . » 

O rc:giLlaLLL ento ria reJorma judici aria (m·L . . 38 ) diz qu e: tl 
impwriLo policial se compõe : 1", elo corpo de: cleli-c to clit'ecto; 
.:!.", exames c: buscas Dal'a " appreheJJ são elos instrumentos e 
'l::locumc:ntos ;!· 3·", inquiri'Ção ele t e,stemunhas·. crue houvm·ew 
p L' t\Sencc:aclo o facto cri.minoso, oü tenham razão ele sabel-o; 
lt", pm·guntas ao r éo e ao ol'fcnd ido. 

Q11 e, por convenic:ncia c: interesse: da justiça, se fa ça c:m 
sc(JJ'eclo da jus t ·iça a inqui r ição ele: tc:s tomunhas , cornprell c:n
dc- se ; .mas , qu e esse: segredo se: c:xtenela ao acto publico do 
corpo rl c: cleli cto, crue.. na i'órma elas lei s elo processo, el eve ser 
feito por peritos pJ·oris :oi mtae.s, na pr esença elo t es temunhas, 
que as.'i ig-nam o acto, escripto pelo escrivão na presença elo 
juiz, p::t1·eco ao supplicante cliffic il ele comprehencler. 

Hekva poncl nrar a V. S . que: as folhas diarias publicaram 
o ~ corpos ele cl olicto , f e itos por occasião do crime ele: que: se: 
Ll'aLa . 

'J.'GHJ ellr \s siclo obj c:c Lo ele: l'Onhicla discussão nas uwsmas 
fo llra .~, princivaJrn c:n to qllanlo ~l. aul.o ps ia no cadavc:r el e Roma
l'Í 6 . l•'or·am os protll·ios m odicos da Policia, qu o, com s uas 
a.-;s ignat11ra:;, lr·aJLscr ovcr am nos jurnaes essas pe(;as elo rnc:smu 
inqueriLo, l.'r :il.o crn sc:grc:cl o ele: justiça, o que claram ente üt
tli ca qu e o w gt·etlo se: r·ol'c:n: ~t inqu iriçüo elas l e ~t cnmnltas , e 
nil-o a acLos, con.1o os corpos clD cleli cto , cru e, por s ua natureza, 
são puhli cos, e uão podem sc:r feitos senão publicamente . 

. Deanlo cles l.as considerações, pede o supplicante venia :í. 
V. ::; . , par a insis tir no se u pc:cl .iclo, esperando que V. S . , J·econ
sicleramlo o se u despach o, se di gnará mandar passar a certidão 
requ c: ricla, CII.Í O teor o suppli cante t em nos jornaes, mas quo 
não prírlc pr·oduzir os rn esmo.s offc:il: os, qu e: o cl ocümento pr> 
Lliclo, p or :C alta ele au l.l1 cnti ciclacl o. · · · 

Nes l.es lcr1n o,;, espora o pc:clc cldcrilll ento - lG. H. l\L 

Lapilal l<'r \rl cnrl. li cl r: .iaJJUil'o el e ltlO.l. - 1.>1 · . A 'l'iolidco 
C t:MII' .'ipiuo,fa L rr111u , llt r'Jtli!I'O ·do l :.uu gT e::i ~" N;wiuual. 

~\l>cm tenho u mr~u Llesrmehu el e :.H elo pr<1x inw ]Jassadu . - 
Hiu. Jctl w in l, li, de 10Ul. - LY t·. Lu,i~ Alveo» . 

]~ mllil u jJJ'OjJ O -~ ilari;uur'IJit• Ul' lj t'l':-il'r :ltl.r:•i, dr )prri ~ rir~ n li 
n ll a assiguaLIII'a - uu.: mb1· o do Co'I!!}'J'e sso !Vacüm al. '.l'il.dJ ;t 
ur1 pc nsaill c: n lo l'azt'l' sc 11Li1· :;"1 au c i. ;J J'.iclacl c, qu e o I'C:qu er c: uLc 
n i."í o de\ ia iu spil'ar- llt e clt> ljonf iant;as, nern SLispc: iüts. l•'ui 
]J CS-~t lal l nt:lllc lc:Y a t· 'üo ~~·. -i" clc: lrgacl o o meu papel. Hecobiclo 
·s t:nLilm c:nl c: , cli sC IIlinJ trs a ques lã o; mas o. illu s tre co ll c:ga a 
nada ::;c uJOYeu, e alat:o u-n.J c L' il lll o :o cg JtJILiu in clui criJII e tJIU . 

O ::)Jt. J:.L\IJMtú - 1.<:' \C:ZO ela Policia elo llio de Janeiro 
1w::;·ar cc:l'Liclões. 

O Srt . z,, ~H - Por tJJclo quanto acabo el e dizer, eon
Lillúo convOnciclo el e: quC', 11J.o .~ ú l1 ouvo elTO na apreciacão ela 
qucs tuo por parle do Sr. Luiz Alvcs, como, ainda, Jalta de 
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tino politico, negando - me a certidão pedida, o que póde dar 
Jogar a interpretações lJOuco f::woraveis· á Policia. Nem os 
nobres Deputados l:l 12'enaclores ignorani os boatos que por 
ahi têm corr i elo, c correm ainda, sobre o attentado contra a 
Tribuna, - boatos que não trarei j:\mais a este recinto, e 
nos quaes, por honra ele todos, não posso, nem devo acreditar; 
e esses boatos podem ainda cresc er e tomar vulto com este 
facto, tanto mais quando todos se lembram do modo, por que 
na Gazeta da Ta'l'de pronunciou-se o proprio general Fran
zini. Eu, pela minha parte, desejo que fique bem patente qüe, 
não só no mundo of'ficial, mas no Brazil inteiro, não ha um 
só homem de coração, um só bra:r.ileiro que prese a honra de 
seu paiz e do Poder nublico, que não aspire ardentemente vêr 
punidos com todo o rigor ela lei os faccinoras, que se arroj aram 
a atacar, publicamente, na rüa mais frequentada Jesta eidado, 
ao cahir da noite, uma typographia, eommettend-o nessa oc- , 
casião toda a especie de crimes, desde o crime infame de roubo 
o.té o homicídio ! 

A impunidade de semelhante attentado, neste S(eculo, 
no estado de civil_ização a que já attingimos, sendo o primeiro 
magistrado da RepubliGa ·o Sr. Marechal Deodoro, e Ministro 
da Justiça o Sr. Campos Salles, seria uma vergonha nacional. 

A opin'ião publica não é tão desmemoriada como se crê ; 
c a indignação popular contra os criminosos, ainda neste mo
mento, é tão viva como era na noite de 29 de novembr-o, -
sabe- o todo este Congresso. 

Reatando o fio de minhas idéas, pondero aos illustres 
co llegas, qu e tanto menos razão tinha o /Sr. 4,o delegado de 
negar-me a certidão elo ·corpo de delicio, que eu recrueria, sob 
o pretexto de se estar procedendo ao inquerito em segredo de 
justiça, quando acto posterior , e de muito maior alcance, 
se havia praticado sem o menor segredo, e delle tinham dado 
minuciosa conta todos os orgãos de publicidade desta cidade . 

Refir o-1De ú autopsia feita no caclaver de Romariz, que 
deu logar a que os proprios medic-os da Policia viessem á im
prensa discutir. 

Não comprehendo segredo sobre o corp·o de delicto de 
Franzini e publicidade completa sobre a autopsia de Ro
mariz. 

Eis ·o crue me obrigou a trazer a este recinto esta questão, 
que póde parecer insignificante a alguns, mas que é reàil
mente digna de toda a attenção. 

Para os excessos dos agentes de confiança de qualquer 
governo, h a de haver sempre r ecurso. 

As publicações dos jornaes não me podem aproveitar para 
os effeifos jurídicos, porque lhes falta authenticidade : eis 
por que bato :i porta do Exm. Sr. Ministro da Justiça, que, 
entretanto, não vejo mais no recinto. 

(O Sr. iviinistTo da Jwstiça entm no 7'ee'into.) 

Preci.so do auxilio elo V. Ex. Si V. Ex. vir quo pódo 
proporcionar ao Obscuro deputado que neste momento falia, 
o documento de que preciso, não proferirei mais palavra, 
sentar-me-ei immediatamente, aguardando as providencias . 

O Sn.. CAMPOS SALLES (lifin·istro da Justiça) - Não co
nheço a causa por que foi indeferido o requerimento do nobre 
Deputado; mas hei de iDformar-me ... 
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O SR., ZAMA - A allegar;ão Jo.i esLa: «não póde ser de
ferido, trata-se ele um inquerito Jeito em segredo de jus
tiça». 

O SH. GOMENSOHO - Não sei em que o Ministro ela Jus
tiça possa intervir em um caso desses. 

O SH .. ZAlVIA - Trata-se ele delegados ele policia, agentes 
de irnmecliata confiança elo Governo, clemissiveis ad nuturn, 
aos quaes o nobre !Vli_nistro pócle dar ordens, desde que se 
l5onvencer de que esses agentes exorbitam no exe1'ticio ele 
suas runcções. A questão resume-se em saber si me assistia . 
ou não o direito <Cle exigir a certidão-. Si possuo esse direito, a 
Hiuguern é dado restringil-o, oLl annullal-o, mesmo sob urn 
govenw revolcwiomu'io; lJOl'quo, ao c.outnnio do illu::>tre Mi
nistro, que hontem nos asseverou aqLli que a ?'evolução não 
t?~staca cleante de direito algum, eu sustento que o dever dos 
revolucionarias é estacar sempre cleante elo Direito, visto como 
o direito ele revolução só se legitima quando exercido para 
vingar e garantir direitos conculcados. Só o despotismo não 
estaca cleante do Direito, porque o despotismo é e será sem
pre a negação ele todos elles. 

Comprehendo, sim, que as revoluções não estaquem per
ante in teres 3es; talvez Josse esse o pensamento do nobre Mi
nistro; mas, por amor (),os principias, sustentarei que o poder 
ela revolução ha de ser sempre limitado pelo respeito ao Di
reito, e é por isso n1esmo que interponho recurso para o nobre 
ll\iinistro. 

O Srt GOMENSOHO dá um aparte. 

O Sn. ZAlVIA - Vejo, pelo que me diz elo nobre Desem
:Uargador, que S. Ex. se refere aos membros elo Poder Jucli
ciario; eu j ámais exigiria a intervenção elo Executivo nas ele
cisões deste poder; mas eu me refíro a clelegaclos, cu ja no
meação e demissão é elo Sr. Ministro ela J'Llsliça, e que podem 
receber ordens, quer clp chefe ele policia, quer do Ministro da 
Justiça. (H a um apcJJ?·te.) 

Ahi eu tambem entendo alguma causa. O art. 38. ela re
Jorma falia elo corpo ele clelicto como de uma elas partes elo 
inquerito; mas o simples bom senso nos diz que o segredo de 
justiça não se pócle extencler ao acto material elo exame de 
:ferimentos . O segredo reJere-se ás diligencias ele certa ordem, 
a que a Policia precise mandar proceder, e á inquirição elas 
testemunhas. Esta é que é a verdadeira doutrina, se não estou 
em erro. 

Desde que, Sr. Presidente, eu não tive. uma resposta com
pleta elo nobre Ministro, vou enviar á Mesà um requerimento, 
que V. Ex. sujeitará a apoiameHLo e di scussão, dando-lhe, 
depois, q destino conveniente. 

O que é certo é que . o meu fim está consêguido: mostrar 
que esLe humilde deputado, traLanclo-se ele um erime que tem 
indignado toda a Nação Brazileira, requereu a certidão ele 
um corpo ele clelicto · feito em um elos Jeridos, não p_ecliu Ja
vores, e Joi-lhe negada essa certidão pela delegacia de policia. 

0 Sn. ALMEIDA PEHNAMBUCO- Que fez mui lo mal. 

O Sn. ZAlVIA - Felizmente, nem todos pensam, aq ni, 
que me Jalta razão. O aparte elo nobre Deputado vem a pro
posito, e augmenta a convicção, em que estou, ele que me ac!10 
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ciwi<< de mzuo, o do qu <:) csLc docurn on Lo n:l.o rn c J ove <'ia ser· 
l'CCJusadu de nmneira algtmm. 

Eu não qu e.t·o qu e se di ga etl'l paizos cxLrangeiros (1118 

nós habiLamos uma I cerra em que aLé uma cerLiclão ri e coi·po 
·de clelieto feito sobre um subclilo italiano (J) ferido, foi 
uegacla a lJm cirhtdão )Jrazileiro, e, sobrcLuclo, a um cirlaelftü 
que não p<)clu ser· c;uspeit11 a c~Le csLaclo ele -c ou sas, porque 
Lern assento 11u Gung1·esso Nacional , e <\ com o Lor!os u~ no
bres l'CJlrüSülll.·;:mtccs, inLet·essaclu na hôa 1·eorgauizaçfw <iesl a 
Patria, que clccve ser, para nós Loclos, assumplu das maiores 

·eogitações, ou , ani.\)S, que eleve sct· o idolo unico <tnle u C)llttl 
não haja saLa'iiicio qu e não se eleva faz m· para Lorna l-a 
grande e Jcli.1.. (u\'l'u.ito bem. ) 

Vem á iVlcsa, é lido, apoiado c p oslo em discussão o se
guinte 

Reque1''i?nento 

lleqnciro CJIIC, por inLcrmeclio elo Ministerio ela JnsLiça, se 
]'JL)<.:.a á .sce J· ()[aria clü Poli cia eel'lirlã o elo <corpo ele clelieLo pro
eecli.do solJrtJ a lJUSsoa do gcneT.al b'ranzini, ferido na noil e ele 
:2 \J ele novenll.Jro ultimo, por occasião do assalto . ú 'l'Tibnna. , 

.Sala das sessões, '7 ele janeiro do 18\Jl . - Ceset1' Zama . 

:r;no kwumlu qunm peça .a prrlavJ:a, 6 encerrada a di s
'cussão o, vusLo a votos, é rcjcciLaclo o mesmo requcrimonLo . 

OHDEM DO DIA 

.ConLinúa a 1" diseJJSsão ·ela SIJllC·fLO lll do projcelo el e Gon
,'JLiLuição, com . as emendas apresentadas. 

Vém ú i\lo::;a, ::;5,o lidas, apoiada~ c cnLmrn llOnjmw[;amunLu 
em discussão as seguintes 

Em. enclas 

Ac.CJ'l' SlliJJII.c- sc, ondu eonviu1·: 

U juls·allH' lil" dt_' l"clus us •t'J'i J\ws, exeeplo o::; casos [Jos iLi -· 
va rrwnle rldeJ'tJJillacl c < ~ 11<1 \:uJJ ~ Li Lu i<.i ãO B ou.Lr a:o leis, incuudJe 
ao jury, n·~vt ~ iLaclu <J JJlai ::; pos~ il·c l u Turu du rl c li eLo. 

Sala da.~ sessüc•.::;, N de janc iru du 1.8\Jl. - 1\ . MWon. -· 
AnqJiwlopli'iu . 

r&ubsii Lu Li Yu da 'il'll<;ãl! J" e ar· I ::; . G!1 a Ul. 

!\.l'L. U PudtJl' JJJdi cicu·i·u ria U JJi::í.u lfl JJ< 1101' <ll'g·ü" tini 

tril:mual , cuu.1 sóde na Gapilal ela H.eouhlica, so: 1 ét L! enrJ JJJinaçilo 
..__. ___ _ 

(l ) .\.nLu1·iumwnlu é LliLu l'l'ancu~. 
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de TrilJlmal Federal ele Jusliça, c composto, além ele um Pro
cu.radot· Geral da H.r;puhli ca, rir, lanlos ,juizes quanLos :forem os 
estados Irclrr.'aclos 10 1nais mn, qur· n·prr•srnLarú o Disl ei cLo F e
deral. 

JLssos .inizes sr•1 ·ii.o e lc ilns pelas lrgi slaLuras elo~ csLaclcs 
rle entre magislraclos, 011 .iurisconsultos, ele notavel saber c 
rApntaçã.o, elc.~ivcis rúwa o >'onaclo , ele maneim que cada Estaclw 
:oc,ja roprrsenLado por nm .iniz no seio do Tribunal. 

O Procurador Geral ria Republica serCt livremente nomeado 
pe lo Prr,sidenl.c ela Hopub lica, elo entro j urisconsultos notavois 
do pniz. o nxnrcrJ":í. no TrihlJnal as aLLrih11 içõos cloJirüclas om 
lri rio Congresso. 

O juiz- r epresentante elo Districto Federal serú elaito pelo 
Senado . 

§ J.P Os juizos roprescnlanLos rlos esl.aclos o rlo Disf..ricl:o 
Forleral são vitalicios, e só por sentença poderão perder o cargo 
ou soffrer suspensão. 

~ 2°. Seus voncimcnLo!'i. ass im eomo 'OS rJo Procura.dor, 
Grrrtl rla Rcpu lllica, s•erão drl.cr.mina.rfos rm !lei elo CongTosso, 
([11 r nu.o os poclcrú clim i nu ir. 

§ 3.0 O Presiden te o o Vicc-P'rosiclentn rlo Tribunal serão 
~nnua lmcntr eleitos por maioria elos membros elo mesmo Tri
hlllléll. 

~ ·Í 0 n .~ lllf'lllhr·r \S rl rs.~ r· Ti' Íhllllrt l SOI' :ÍO ]l l'OCCSSélrlos " .illl
gaclos pe.lo Senado. qncr pelos er imes cornmnns, r11 1Cl' prlos ele 
rPspn nsa h i I irlarlc. 

;\ri.. ;\o TJ'ibmml Frrlcra l rlr .Tusiica compP I r: 
.i'J·r>rr•ssf!L' n j tJ lga J', n1·i::;inaria c J1i.' iv:lLiYamonlo: 
a ) .1 Prr.sirlrnl.r rla Rrpuhlica, polns crimrs rnmmuns, 
ú ) ns Jnin i.c;f. J·ns rio J>orlrJ· E:-.-ncril i\·o , pnlos OJ:in1cs elo rcs

ponsalli I irlarlr: nfio rmmcxns rmn ns elo Prr•siclcnlc ri~ Hcpu
hlica; 

r:) os minislros cliplomaticos, por qnalqrlür CJ' ime que eom
m r Ltnrom; 

r/ ) os ,iuiz r.s rlc ull.ima inst::tncia das .iuslir;rts rl o~ cslrt•rlos, 
pnlos crim es, qnor communs, qncr elo responsahilirlacl o; 

r: ) ns causas r conflictos onLre a Uniiío c os Esiaclos. ou 
rnLrP e.s trs. uns rom os nutras; · 

/') o.s liligios entro nrtr.õPs cxLrangoir:1s. o a União ou 
al gum Es Laclo: 

q ) os oonfli clos rn l.rr os f.rihunacs do nll ima in s lancia rlos 
oslarlos r. os J'r .S [lr r, /.i\· is gnvrrnos . 

TT. ncyrr n.s processos criminnrs finrlo s. nos lrrmo.s dÍJ 
nrL . ·;s . · · 

JIIT. nreirlir, em gr:í.o rlr rocnrso noccssario: 
a ) as causn.s rm qno alguma das pnrlcs /iYC'J' rslr ibarlo 

nrr.iln 011 a rlrfosa rm rlisposiçiío ela Cons/.ilnir:iio Frrlrr:1 l; 
iJ ) OS ]Jl'OC'í'SSOS TlOl' Cl'ÍllWS polif.icos; 
c) os plrilos rn tro cs laílos cxlrangriros r rirlarliíos llrR -

zilr•i J'r1 S. 
c/ ) as acr:õrs rlr rliYorcio c nnlli rla rlr rlr• ca .snmrnlo t·iviL 
lY . .Jnl gar, rm gr~n rlo rccnrso Yolnnlnrio: 
a ) ns c::w sas em qur se livrr rrnrsl ionarlo sobre a yaliclacle 

ou applicab1liclacle ele tra la elos c lei s federa e.>: ; 
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b) as causas em que se contestar a validade de lei dos 
estados ou de actos de seus governos, em Jace da Constituiçi'io 
Jl'oclerui, ou elo Direito geral ela Unift.o; 

c) os litigios entre um Estado o cidadãos elo outro; 
cl) as questões elo Dit~eito Mar i limo e navegação; 
c) as causas em qw~ so Livor arg·uicl o nnlliclaclo insanavol , 

011 in competenc ia ele jui zo on Jôro, qua lquer qno soja ·a son-. 
tonr,a elo tribunal ele ui/ inm instancia elo Esl aclo; 

/) os hab eas-co?'pns, cruanrlo nogacla pelo tribunal do Es
Lrr clo a soltura rl o pa ciente; 

g) as qu estões elo espoli o ele extrangeiro , quando a especio 
n5o es Liver prov ista em COitYonç:lo ·ou tratado. 

§ 1. 0 Nos demais casos, as decisões elas jnsLiças elos es
trcclos porão termo aos processos e questões . 

§ 2. 0 Os arestos elo Tribunal Federal ele Just.iça t e1~ão fon;a 
rlo lei para os casos ela especie por ell e resolvida, quer origi
na r i.amonte. quer por v ia el e recurso das rlecisõos elos tribu naos 
el o ultima insL::mcia elos o si nelas. 

Sala elas sossõos. S elo janeiro ele :l891. - Leoviaildo Fil-
ondras. ' 

O Sr. Seabra, t ratando elo substitutivo quo apresentou o 
Sr . Alilphilophio, obscrYa qur, S. iEx funda-se em clous prin
r,ipios: o primeiro, quo a soberania nacional é uma.. o, por
tanto, o Poder Judiciario, que é uma elas manifestações .dessa 
soberania, el eve ter feiç.ão diversa ela que lh e cl <í· o proj ecto 
cnnst.ituc ional; segundo. que, havendo, unidad e de legislação e 
sendo o Poder Jucliciario um elos executores ela lei , tambem 
rl eve ser um esse Poder. 

O p r imoiTo principio é: vorrla cl eiro- a soberania é una 
o imlivisivel ; mas dahi não se pócl e concluir que o Pod er Jur!i
riario rl ovo ser uno; e ,já na sessã.o precedente o Sr. Ministro 
rla Justiça demonstrou qu e no governo f ederativo republi cano 
a soberani a soHre limitaç.ões; que não se quebra por se croar 
um Pnclor Jmli ciario para a Uni5 n, oul.ro para os osLarlos. 

Co m eHeito, em contrario ao que dis so o Sr. José I-Iy
gino. o nrarlor entend e quP ser ia um contrasenso a sohorania 
illimitada, poi~cruo to r!a soberania / em limi trs naturaos, quo 
rncnntra no seio rla propria Na()ão. 

Si 110 sysirm a repu bli cano ferlorativo se rccnnl1ocr nos 
r-slarlns n íli roilo ele tm~rm sou Pod er Legislativo e sen Pnrlor 
R\'cenl.i1·n . n or qnr, n~n sr, lhos ha ri r, rrconl1ocor. l.aml1em. n 
rl irr- ilo rlr: lerem sr,u Porlrr .h1rlirinrio, qne 6 o complrm rmln 
rln sobor·an ia nacional ? 

Nesta fórma elo g·overno , acruillo cru e é ela esph r.ra rlo Di
roilo Privado só prírl e ser .iulgado prla magistratura elos es
tarlos: mas o qu e é propriamente elo Di r eito Pllhli co r. Ad mi 
ni strativo, v isto crue este pertence á eom munhão elos cidadãos. 
::í. totalid ade clelles, eleve ser applicaclo por nma magisl,r Rtma 
rliffor ente. 

Respond endo. a al~·u ns apartes elo Sr . Amphilopl1io, o ora
dor di z que as cru estões el o Direito Commercial c de Direito 
Maritimo. a au o 8. Ex. se refere, ped.en cem. na Suissa, :'t ma-. 
g· istrn l.nra Jerlr.ral, porqu o sr, trm comnroh onrlirlo q11 e. rli zrnclo 
r e.spe i lo o r.ommorcio a toda comm1ml1fí o. e servin do para for
t alecer os laços entre os estados, eleve ser cornpetenl e para 
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julgar essas crucstõcs a magistr:1tura federal, pois é orgão da 
soberania ela União. 

Mas, quando se trata rlo Direi to Privado propriamente, 
Direito elo P11ccrssã.o, rr,lar;ões rlc f::unilin. falta competencia á 
magistratnra forlr,ral , c o jn)gamonto om Laos assnmpLos per
tence, oxclu sivamenl.o, :'t magisl.ratura rlos eslaclos. 

Não púclo o orador concordar cnm :1 s clou Lrinas elo algnns 
elos nohres repr esentantes refcren Les ás constituições all emãs, 
pois, em sua opinião, não podem ser transplantadas doutrinas 
de um paiz m om.trchico, como a Allemanba, parn uma Repu .. 
blica federativa, como a nossa . 

Na Allem::mha pr oclamou Bismarc.k o direito ela força; a 
Allemanha é um paiz cuja aspiraç5o unica é a conquista, ao 
passo que em nosso paiz a m:1ior aspiraçã.o é a paz e con
fraternização elos povos. 

Já se vê, pois, que as constituições inspiradas neste sen-· 
tido, isto é, nos prin cipies rlo systema unitario, não podem sei' 
trazidas como exemplo eloquente para por ellas modelarem-se 
instituições d emocraticas . 

Quanto á Suissa, observa q11e all i não existe ainda, mas 
ha tendencia para nnificação da magi stratura. Mas. pergunta: 
:~m primeiro Jogar, essa unificação realizar-se-á? 'Em segundo 
Jogar, será isso 11111 b enefi c io para a Snissa, que por tanto tempo 
tem g·osaclo, inqnosLionavelmcnte, de todas as liberdades? E' 
isto quo precisa o lti sLoriaclor philosopllo examinar; si aquelle 
paiz tem vivid o sempre liberrimamente, com as instituições 
.indiciarias que possu e, continuará com essa modificação a 
gosar dos mesmos beneficios ? 

O exemplo, pois, ela iS,uissa não aproveita, porque ella tem 
a sua magisLra Lura focleral o a sua magistraLura clo·s esLados; 
e não seria poss ível rJlw assim não Josse, porque nas difierentes 
constituições cantonacs, lá vem pregado o principio de que 
cacla um rlos cantões é perfei tamente soberano; e não se com
prehenclo nma sobr,rania que não assente nos tres poderes -
Legis !ativo, Exccntivo o J11 diciario. 

O systoma ela Foclerar;i'í.o tom a granclo vantagem ele con
ciliar, exacl.amenLe, a soberania elos estados com a soberania 
ela União. Os eslarlos limiLam a União. e a União limita os 

· estados. O limite estú jusLamcnLe nas constituições federal e 
dos estados. 

Passando a tratar da unidade ela legislação, o orador diz 
crue não vê, em primeiro logar, incompatibilidade entre a uni
dade da legislar;ão e o parallelismo das duas magistraturas, da 
mngisLratura elos estados e da magistratura federal. 

A unidade ela magisr,ratura elos esla.dos tem por :fim appli
A unidade rla m ag istratm:a dos estados tem por fim 

applicar os princípios (JP, Direil.o aclmill~ iclos na. magístralura 
federal. 

Como .iá disse, o m-arlor suhio á trilJuna, unicamenLo, p8ra 
fazer ligeiras eonsidornr:,õcs; JlOi s o sen estado rle saucle não 
pormüte en lrar mais rlcti rlam entc nest e debate; vem apenas 
justificar o .seu voto; tnrminarú,, pois, declarando que sustenta 
o pro.i ecto consLitucional om contraposiçãn ao substüutivo. por 
quo entende que, nesta pal'te, o golpe dado ú magistratura Je
clcral é um golpe dado no corar;ão da Federar;i'í.o . 

Si se anniqnilar essa mRg-i s tralnra federaL parallelamentc 
organizada com a magisLmLum rlos esLaclos, l.er-se-ú anniqui
lado o ptincipio elo que os estados são soberanos, como o é a 
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Nação; desle modo , o Congt'esso monLiria á. sua missão , pois, 
sendo chamado para con s tituir nma Rrpnbli ca :Fecl eral, con sti
tniria uma Republi ca 1milaria . 

O SH. JOÃO DE SIQUEIHA (pela o1·dem) - Sr . Presidente, 
es l.ando sufficientemente discutida esta ma t eria, peço a V . Ex. 
qu o consulte a Casa si c.oncecle o encerramento ela discnssi'i.o. 

Consultado, o Congresso approva o requerimento. 

O SR. AMPHILOPHIO (pela 01'dem) r equer votaçi'i.o nominal. 
f:onsu ltach o Congresso regei ta este requerim ento . 

O SR. PRESIDENTE diz que vai em primeiro Jogar sub
mnttor a votos os artigos elo projecLo; qn e, .si forem appt·n -
vnrlos. prejudicarão os substitutivos. 

O SH. AMPHJWPr-no (pela ordem) r equer preferencia para 
o sou substitutivo. 

'Consultado, o Congresso não approva este requerimento. 

Posto a votos, é approvaclo ·o art. 51,: 

«O Poder .Judiciar io ela União terá. por orgã.os um Su
premo Tribunal Fed eral, com séde na Capital rla Republica, e 
l.anl.os .iuiws o tribunaes Jeclrn~ac s, clislribuiclos pelo paiz, quan
to s n Congresso crear.» 

O PR. GMmMIHo JUNIOR (pe la Melem) ped e a r etirada elo 
.~nh.stiLuL.ivo qn e apre.sen ln n ::w arl,. 51. rlo pro.i ecto. 

Con~ullad-o, n Congr c.sso consenl e na roL.ir::tda elo substi
tu Livo. 

Ficam pre.iucli caclos ns subs l.itn1 ivns cln Sr . Tavares Ba s
to s, o do SJ< Ampllilophio c outros . 

E ' p oslo a votns o approvaclo n art. !í5: 

«O Supremo Tribunal Fed eral compor- se-ú. de 1. 5 .iu izcs, 
nnmcaclos na fórma elo art. ~ · 7, n. 11, de entre os ci.claclàos el e 
notavrl saber e reputaçã.o , elegiveis para o Senado . » 

Ficam prejudicad os o substitutivo r1o Sr. Vieira Hibein 
o a primc.ir:1 parte rlo .s uhsLHui.Lvo rln Sr. Gonçalves Chaves. 

Ji:' rrjriLndn o pnragrapho unicó rla rmencla elo Sr. Gon ~ 
C81Yrs C: ilfiYI' .s no mrsmn nrL. !:i!í. 

E' apprnv ndo n nrL. 5G elo pro.ir r.Ln: 

« O.s .i11i;~. r•~ fr il' ' l'fii' S s~n Yiln l irins, pr n lrnrln n Cflrg n, nni
r!lmr.nlt•. 1"'1' ~ f'lli<' l l1:n. jr11li e inl. 

~ 1. ." Os sr•ns Yr ncim entos snrfío rlrlrrminnrlns por lri. rlo 
l ~nn gT·rs.sn. qnn niín os pnrlrr:í rl im inn ir . 

~ .? ." O ~~rnnrlo .iu lgal':'t os mrmhrn~ rl o Sr1p rrmn Teihunal 
.FNl o l'fli r r s I r os .in i zr s J'ccl r rn cs i nl'criorrs. » 

'TG' pns la n yoLns a seguint e rmr ncla, cln Sr. r:nnr:alvcs í:l l:l
n •s, ao § 2" rlo a ri . 5G: 

« Drpoi s rla l; p::li avrns - Tr ilnmal F ederal - nr crosc rn·
lr- s r - no 'i crimes rio rcspnnsa.llilirladc - : e suppr imfl m-so 
"' palavra s - n r s l r• ll S .iuizi'S Jr·ri '' l'fli'S in'i'r.L·inl' f' S.» 

· J<:' :l llfli'IW:trla a pt·inwil':l Jl:ll"lr , ntlrlil iY:l. ,, l't•.ir•ilacla a 
Siê.!,;'llllfi:l l>fll" i.r•. ~llj)j)I'(!SS i Yn. 

Vic~1 p 1· ~j ml ica clo o SLlbSl.iLuLilo elo Sr . ' Amphilop hio e 
outros. 
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E' posto a votos o apr1rnv.a rln n arl. 57 rlo IJrojr clo: 

«Os tribunars ferloraos r,lcgorão rlc scn seio os srr1s prcsi 
rlmües c 'rreganüm·ão as J'i• s ped i v as sccrelar i as . 

§ t,o Nestas a nomeação e rlcmissão elos respecLiYos empre
gaclo.s. bem como o provim ento elos oHicios rlr. jusLiça nas re 
spectivas c ireumscripções .indiciarias, compete, respocLiva
mentc , aos nrrsielentes elos tribunaes. 

~ 2:o O Pres idente rla Republica clesignar:'1, ele entre os 
'lllembros elo Supremo Tribunal Federal. o Procurador Gr,ral 
ela Hcpuhli ca, cujas attrilmiçõe.s se clefinir1ío rm lei.» 

Fica prr . .iutlicarla a emenda aclclitiva. cln 2r. Arnphilophin 
n oulros, ao § 2° elo art. 67 . 

E' posl.o a v o Los e approvaclo· o ar L. 58 elo lWO.ioc l o: 

«Ao Snpremo Tribunal Federal comp ete: 

I. Processar e julg·ar, orig·inaria c nrivativamenLe: 

a) o PresiclenLe ela Republica, nos crimes communs, e os 
min .istros ele Eslado, nos casos elo arl; . 51.; 

IJ ) os ministros cliplornaLi.cos, nos crimes commnns e nos 
rln rnsponsabi li ela ele; 

r.) o~ pleitos cnlrc a U nii'í o o os rsl:ulos, nu rnLr c cs los, 
uns .r· om os outros: 

rl) os lit igio s ·o roclfllll:lC·ÕCs cnlre n:v:õrs rxLranp;e.iras r 
a Uniiío ou os rsLarlns: · 

r.) os conflictos dos ' :iuizes nu lrihnnars frrlrr:lr s r.nLro si, 
ou cn l.r n c.-::-:r•s 1; os rins esLaclus. 

TT . Ju lgar 0m gr :'tn ele recurso ns quns liírs rr .s nlvirlas pelos 
.iuizc.s o tribunacs feclerae.s, nssim enmn as rle que !rala o l>rr
sente artigo , § '1°, c o art. GO. 

JTI. llever os processos findo s, nos trrmos rlo ar L. 78. 

~ Lo Das senten ças ela justiça rios cslaclos em ultima in
sLanc ia. hav cr::J.. recurso para o Supremo Tribunal Fed eral: 

a ) quanclo se questionar sobre a valirJaclc, ou a appl icabi
l.idacl c clf\ tratados o le .i.s fecl eraes, e a clrcisfi.o elo Tr .ilmnal rln 
Ksl.arln ft11: cm1lra e lia: 

IJ ) q1Hmcln sr cn ÍlLr sl.ar a Ya li rln cln rlo lrois -n n aclns rlo s 
gnver n n~ do s f' RI.aflns em l'ac.ro dn Con s lil11i r,i\n 111 1 rin s lt ; is f e
rlr raos. e a rlor.isiín rlo lrib1m:1l rln F.slarln rnn s irl erm: ya.l i elo s o-< 
ac.Lns m1 lris impugnados. 

~ :: . • 
0 Nos casns rm Cfllf\ llOllYrr rlr ap]llirar lr.i s cln s 

r,slarl<lS a .i11 sl ir,a l'rrlf'l'fll c·nn s tJll:ll'; 't a .illl'is[ll'tlil<0 Tif'.ifl rln s 
lt•illllllflt'S lrwar•s r. Yit:>~> -Yri 'R fl, a .iuslir,a tlns l'slnrln.-< rn nsnl
Lfld a .illri s tH'II rkncia rin s t1·i1Jnn:w s f<•rlrr:II'S. fiii:Jntln IIOIIYI'I' 
rl1• inlrrprr,I:H Iri s rl:t Unii:ín. 

F.' Ln mb rm nnsla a ynlos e approvarla :1 íwimcir:1 ]lnrlr rla 
rmrnda mocli l'ic.al iYa. ri~ Cnmmiissiín. n. l r·: · 

fliga-sn- cn,usa s e cnnl'liclos - em vrz elo.- plciln" . 

R' cgnalrnenLc a[lpl·ov:tt'l·::t a .srgunrl::i pari:<' rlri Olll r.nrla nrl ·
clil.l\n. elo Se . f:nnr;Dhr·s (';h:~vcs. a o n. 1: 

«·~o final rlo poriorlo snh a lc i.Lra - e -· rlo arl .. 58. n. 1, 
- accre.sc rnlc-so - assim romn ns el os ,juizes e tribuna es ele 
um E stado com os juizes c tribunaes de outro 'Estado . ~' 
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E' rejeitada a primeira parte da mesma emenda: 
Depois do perioclo sob a Iettra- b- accrescente-se a se

guinte disposição : «Os membros elo Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes ·communs, e os juizes infer iores, nos crimes 
communs e de responsabilidade.» 

Alterem-se convenientemente as lettras que discriminam os 
diversos perioclos elo reJr:rirlo n. 'I. 

E' egual,mentc rejei taclR. c\ emenda da Commissão, man
dando supprim ir o .n. I, d. 

Ficam pre,iuclicaclas as emendas modificativas, elo Sr. Ta~ 
vares Bastos, e do Sr. Amphilophio e putros. 

E' posto a votos c approvaclo o art. 59 elo projecto: 
«Compete aos jn izes ou tr ibunaes fecleraes cleciclir: 
a) as causas em que alguma elas partes estribar a acção 

ou a defesa, em disposição ela Const ituição Federal ; 
b) os litígios entre um Estado e ci dadãos ele outro, ou 

entre cidadãos de estados diversos, divers ificando as leis 
destes· 

c/ os pleitos entre os estados extrangeiros e cidadãos bra
zi l eiros; 

cl) as acções movida3 por extrangeiros e fundadas, quer 
em contrad;os com o Governo rla União, f]uer em convenções 
ou tratados ela União com outras nações; . 

e) as questões rlc Direito Marítimo r, nnvegação, assim no 
oceano, como nos rios e lagos elo paiz: 

f) as questões ele Direito Criminal ou Civil Internacional; 
O) os crimes politicos. 
§ 1. 0 E' vedado ao Congresso commetter quaLruer juris

clicçã.o federal ás justiças elos cs lados. 
§ 2. 0 As sentenças e ordens da magistratura federal são 

executadas por officiaes judiciarios da União, aos quaes é obri 
gada a prestar auxilio, quando invocada por elles, a policia 
local.» 

E' egualmente approvacla a segninte emenda substi lutiva, 
elo Sr. Moraes Bar'ros, ao art. 59, A: 

«Substitua-se p_elo séguinte: 
As causas em que alguma elas partes fundar a aür,il.o on a 

rlefesa em disposições ela Constituição Federal .» 
E' rcjeitaclaa emenda aclclitiva elo Sr. Gonçalves Chaves, c 

a rlo Sr. Moraes Barros. 
Ficam prejudicados os substitutivos, elo Sr. Tavares Bas

tos e a emenda suppressiva, elo Sr. Amphilophio. 
E' posto a votos c approvaclo o art. 60 elo projecto: 
«As decisões dos .i u izes ou tribunaes elos esLados, nas ma

terias ele sua competencia, porã.o termo aos processos e qncs
t"íes, salvo cru anto a: 

« 1 o, habeas-corpus, ou 
« 2°, espolio ele extrangeiro, quaüdo a espeme não estiver 

previst::t em convenr,-ã.o, ou tratado. 
«Em taes casos, J1avdá rc"urso voluntario para o Supremo 

Tribunal Federal. >l 
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Fica prejudicada a emenda suppressiva, do Sr. 'Amphi
lophio. 

E' posLo a votos e approvado o arL. 61 do projecto: 
« .A . . insLiç:1: elos estados llão póde intervir em quesLões 

submcLticlas aos tribunaes fccleraes, nem annullar, alterar, ou 
snspencler as suas senl onças ou ordens J'> 

E' cgualmen L e approvada a seguinte emenda, dos Srs . 
:Moraes Barros e Adolpho Gordo: 

« 1\ccrescente-se: 
«E, reciprocamente, a justiça federal não póde mtervir 

em questões submetticlas aos tribunaes dos estados, nem an
nullar, allerar. ou SUS]!encler, as decisões ou ordens desLes, 
exce1Jtuados os casos expressamente declarados nesta Consti
Lnição. » 

Ficam prejudicadas as emendas additivas, do Sr. Tavares 
Bastos, e suppressivas, elo mesmo Senhor e do Sr. Amphi 
Jop hio e outros. 

O SR. PRESJDENTE diz que, conforme foi resolvido pelo 
Congresso, é esta a occasião ele votarem-se os ns. 24 e 27 
elo arL. 33, com as respectivas emendas, e, bem assim, os 
ns. 11 ·C 12 elo .art. 47 , com as emendas apresentadas. 

O Srr. LEOPOLDO nR BULHÕES (2Jela ordem) -Sr . Presi
rlente, peço a V. Ex. se digne ele consultar D Congresso si 
concede que se vote em primeiro lagar o substitutivo que 
estabelece a legislaçã.o separada, relativo ao n. 24 do art. 33. 

O Srr . PRESIDENTE - O nobre Deputado queira declarar 
que substitutivo é esse, porque ha varios. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES- Refiro-me ao substitutivo, 
assignaclo por oitenta e tantos membros do Congresso, rela
tivo ú legislação separada . 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda substitu-
'l~ iva, clo Sr . Leopolclo ele Bulhões e outros: 

«Substitua-se o n. 24 do art. 33 pelo seg·üinte: 
N. 211 - Decretar as leis processuaes da justiça federal.» 
E', em seg-uida, approvada a seguinte emenda addiLiva, 

rlo Sr . Leopolrlo rl e Bulhões e outros: 

« Accrescente-se a este os seguintes paragraphos: 
§ 2.5 . Estabelecer leis uniformes sobre naturalizaçã.o 0. 

Jallencia. -
§ 26. Definir e punir os crimes politicos, os de falsHi

caçfí.o de moeda e elos titulas publicas ela Uniã.o, e os com
metticlos no alto mar.» 

E' egualm enlc a;pprovaclo o seguinte substil.llt[vo. ela 
Commissão, ao n . 27 do art. 33: 

Organizar a just.iça federal nos termos do art. 54 e se-
guintes da secção III . · 

São r e.ieit::tclos os ns. 211 e 27 do pro.iccl.o e a emenda. rlfl 
Commiss5o. n. 2ft. 

E' arrprovada a seguinte emenda substitutiva, do Sr. Au
gusto ele F e citas, f! O n . 1. t do :1rt. 47 do pro,iecto : 
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« SubstiLua-se o ar l . 17, n. 11 , pelo seguinte: 

Nomear os mngisl.rarlos :fe!lr•t'::t PS merlianle approvaçi:ío elo 
Supremo Tribnnal.» 

]:<;' regei/aclo o n. 11 do ai' L. 1,7 ri o pl'o,i ccl o . 
E' approvado o n. J2 do art . 1!7 do pro.iecLo . 
« J2. ·Nom ear os m emb1·os cln Supremo T r ibunal Jl'ecloral 

o os mlnislt·os cliplnmal icos, m ed ianl c ap])J'ovaç:.un rlo Sonarlo; 
pnrl onclo. na au sencia el o r.ong'l>esso. rles i gnnl-os em rmn 
missfío, al ó qu o o Senado sr. pronunc ir.» 

E ' l amhrm approvaíla a srguin l r r.mrnrla modifirnl iv n .. 
da C:ommissl\o, ao rnosmo nun1 ero: · 

«.Em vez de - mcclianle-rliga-so -sn.i eilanrlo-a. » 
E ' rojo iLarla a emenda substltul.iva, rlr• Sr . H"clla Osorio 

0 onl.ros, ao m esmo n. J2 rlo arL. 17. 

Vi~m ú Mesa as seguinles 

Declata.ções de vo in 

Dr;r,laro que, si. cs Livcsso peesenLe na or,c.asw.o em que, na 
sr,ss:l.o rk llnnl.l'm. Joi. yn/arla a mne.fín rlo círln.rlfí.n l!r.mnl.r· ill 
llíhnil'll. represr,niflnle rln Hio C+ranrle cl 11 Su l. lrJ'- liJ e- ín. •lar/o 
o men ·,·rdn. r', fl.lil'OYe il.fln (lo o ensr., jtl, app nll:wia pa.m o pa
'l. t·.inl.ír.o Gm·r•rno P1·r,viso1' io i1n sn r.ttid o d r. dar IIJ'g·enLc eJ'J',; 
r.l.i v irlarlr. aos r. omplenw1ilos r·.~ srm c i ar•s rlí\ lfíu rl-c·.varla nw
rlirla, sa.Lis:l'azt-n rl o, ass im, ns ínLJJilo.s rio r:over.nr1 ,, ús leg í ... 
I i mas aspirar:.ííes rlr. /.orlas as c·.nnfissuPs rr•l ig iosns. CJI!t' . cíuf<n.s 
ílf! sua ]nrl cpcnrlrmcia, rrpr:llr·m /.orla IIJirlln. ri o poclc•J' l.c; Jll ... 
poral , '[)Oi' flr)SCfYJJIH'()81'-IIJC compr ·IPJICia alr'•n1 ela n1annl.ellr;:,r, 
ria t1rrl en1 mnleríal, garanLia o re~peílo :í líhr :rrlnile r•sp iJ 'il.lln l. 

Sala elas sessões, 8 el e janeiro rir. :189 :1, :l" ela nr.rmlili r,a. 
.TosrJ B cv 'ilaqua. 

V ol c.l conlra o plano elo Poilr•r Jurli c in.r io, clfl fll'fl,jer.LrJ rl c 
f:onsli/.n ir,.iTo, ni'ín por . julgal-o menos aer c ilav c:l JHI regimcm 
fcrlr•raLiYo, mas inopporl un o, em Yisl a rias c i1·cn m~J:anc ia s 
nr·./uar•s r. lnH.li c ionaes elo J! fliz. 

8aln. elas sessões, 8 rl o ,jane irn r/ c ·1891.. - A. Cnwrlcrmli . 

D rr ln rn mo .o; (JIH' Yni:ÍITins enJliJ·a a r•m Pnr'l n rln 8 r·. Lr·o
polrln (1,• Hrill1iir· ~ ·· ~l nl·•·lr·er•rirlll n rliyN·sírln •lr : rlr l r•g islar.iJ ,, . 

Sala clfL S St' SSíi t• S, 8 llr) ,janeiro ri r 189 ·1. -· Tuslu.. - nnsrr 
P. Sil nu .. - ./. /~ . l'ul'!/ru e Cu.I/1'/W.I'. - r:r•Jif'l'i!.I'!J j\[unt'll r s. 
f: i.J'Il./ u I : 11 1'1 ru :u . 

DPr.ln.J·nmos qnP Yo l:'l mr ,.s ronlra n rmrnrlfl :1 n ~ .? ir rio 
art. :1:-: .. ass ignatla JWit l .; :-;~.·s. L'í'Jll '<' S<'nlanl.r·~ l~itllti'ir• s .larrlim 
C 0 11/ . L'O~ . 

Sala rlas srssíies, 8 rl () janrir·n ele ·1890.-nli.rr:r rs . -J\n
lonio Olyuflw. 

Jlccl aramos qr1r• Yn::í.mns conlra fL enwnrln. rl<lS ;-;,'.s . Ru
llJi'íes e nul l'ti .S, CiiH' r• sln.lwlr•rr: a rli ve J· siriDrlr• rlr• leg i sla r:~ < ). 

Sr\la das sessõr.s. R ele • .ianr•i1·n ri r• H~!! ·t. - .Tnsr : llwrinu.
T olenlino r/ c Cu.rNrl!w . - · r:u? ICul oes l•'r: I'J' r ir·rr. - 1\ •nr/r(: Ca
vn lcan li. -illanocl J . .!. de ScrÍ'WJ.O (?).-Scctb?'a .. -Juvencio 
â' AguiaT. 
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Dcclammus qu e vo lú mos cJu Jav or d[t emeHlla tln S!'· L'l\-· 

lH'cscntanle !\nJJ) Itil ophio c uuLJ'u? _ ao~ arLi:>. 5!1 a lii da 
::;ecçilo ::i" do JH'OJec l o de Cons tltmçau. 

Sala lias sessões, 8 rio janeil'o de itl9t. - A. MW on . 
Jl onteú·o de iJa'J"J'Uii. - .l uoé S'i?neão.- J. J. Se1"! ·ww (? ) . Jl a
nocl Fnmc'iscu lllac haclu. - - J. V . Jlieü·a ele Vasconc eUos. -
J o0é H.·uu'i?w. - J owruirn Antero ela C 'l'tõz .- Th eoélm·o Pacheco 
(si estivesse pl'escnle) . -Caetano ele Albtõrrnerq'tõ e .- La~enla 
L:oul'inho . - BculctJ'Ó (~ tn parte ) . -fl.lnu.no fl.lvm ·eo A/fomo. 
- B. Ccmu.:il'o. - C·ustocl-io ele Mello . --c- Sant os P cre·ira. - fl.n
/"l'is ·io P ·ialho . - Ccsar - Zama. - Gw·ci.a ]'ires . - Gornenso1·u. 
- Espü·üo Santu . - Ba1'ão ele Villa V·içosa . - P a-ula Gu'i?na
rães . - Gonr:a/:ve:; Pe1'1·e·iT'a. - Montei1'o tle Ba·rros. - F'i1·
ndno 1.la SU·~ci·m.- A. Cavalcant-i.- José B emarclo .- Ianacio 
'J'osta. - Peci'l'u fl.m c:1·ico. - Amor"im Gar·c·ia. - Amphilophio. 

DISCUSSÃO DO '.l' l'.l'ULO 11 E SEGU IN'l' l>S DO PHOJ.EC'l'O DE CO NS'l'_l
'l'UIÇÃO 

EnLra mu 1" di scu s:s ilo o tiLulo li do projccLn de Consli
lui cão - Doo c:;tatlos. 

O Stt. H.E'l'Uiv.LBA (pela n1'rlc·rn ) l't'C[HC1' tfu e seja cu ttStil 
Latl u o Cong-.t·esso l:li eou::;enLe l[Llú seja discuUclo eonjuneta
menLc o Lilulo 2"~ que se inse ecvc - «Dos es tados», o ;J" -· 
«Dos 1nunicipios », a seeçiio 1" elo ti tulo /1" - «Qualidade::; 
do cidadã o brazi l cil·o », e a secção 2" - «Dec laracão el e Lli-
l'elLos ». · 

O Sr. Badaró ___:_ Sr. PresiclcnLc, o. Congresso t cn.t procedido 
JJcm submetl.endo os ti Lu l os ela ConsLiLuir~ão á de\rida dis
eu ssilo . V . Ex . acaba de pur em discussão a materia r ef c-
l'enLc ao titulo 3o; que se l' cf er c á org-anização dos estados . 
Cr eio que h a uma proposta ela Commissão, p edindo a sv p
Pl'cssão ele uu1 paragrapho, cru e envo lve doutrina importante. 
Pat·cce-me que algu cm preLenclc rcuni.r a ma teria elo art. 72 
a csLe que vai en.Lrm.· l'm tlisenssão. Dcclm.·o qtÜ; si tal acon 
k cc t· . l cYanLo-1.11 t ~ 1_1ara L'C'IlO\ at· u l'U(I~tm·imen l o do nnliro 
D t•puladu ]_ J(ll' i\ral.ltl G t'U ::i:O tl , [H'Liindo a avprov açrw Lia Cons Li
tui\:UU ]Jül' acdmuatjÜtJ . (Muilo bem. ) 

O Sr. Tosta - :-:lt·. P.t·t•,;idt\ltLt·, 11 l. il.nlu :l" tl n [ JI'njt \ I ~ Lu em 
cl i .~t· u ~~:i" lt·ala da tll',c·:lllizat:i'í" 1lt1;-J t• slatlus; a SI'Ct,Jin 3" Lt·al a 
da cl ee la,·at::í.u tlt· tlit·r•i[,, ::;,~ ill:tLt ~l ·ia itll[Jtll: lanil'. ([tlt \ s{J p or- Ri 
t1 01-u Ol't ~up at· [ltJI' al~tllll lt'lll[Jtl a allt'llt.:i'ín dn C:ongTusso. Vet:o 
lit ~ t : llt.: a a V. ]( \. [J:.u·a l'az c:·t· l l ll'l l't't[tlt'L'illlt ~ ltitl q1w IY[i[Jtll-lhO 
ao tlLW Jni l't •illl [W. itl lltiiJt'': fl t ~ [mJaclo, cujn HOJu e p oc;o li cen c.a 
]XLI'a ril'cljtlltl' , 11 ~~ -. Huluntha. O rn eu1 l'r't[lH't'itnt:Lilo 6 qu e 
nnlt·r•m t:nt tli~t'll"~i'ítl u,.; Litulns :!" t'. 3" rln ]JI'n.i ct·ln , tJll C l.t:al.ant 
da \il'gani~,ar.;i'iu tlu,.; ,, ,_, latins t> Jll l llt iü i[Ji"s, fic.amlu a discu ,.,R fiu 
t ia ::; t•cr;flu ;:'.", tltl l.illlln ""· qtw lt·ala da ga t·anLia dos clirciLo::; 
iru l iYiclu:tc,.;, para tnna di,;cussilo csp t·eial. 

SulJmn l l.i tl o a \'OI us o l'equcrimenlo . Ll o St'. nctumba, é 
rcj citado . 

Em segu jda 6 vu::;Lu a v uLu::; e alJlll'u\·ado u l'equuriuwnLu 
elo Sr . Tosta. 
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O Sn. PnESIDEN'rE declara que estão em discussão os ti
tulas 2" e 3" do projecto. 

O Sn. PRESIDENTE- Peço aos Srs . representantes QJ.lC 
queiram occupar os seus logares, para se proceder á votação 
de uma emepda do Sr. Deputado Milton, que foi apresentada 
hoje. Deu-se es;;a omissão por causa do grande numero de 
emendas, mas ainda é tempo de poder o Congresso resolver 
sobre a emenda, que é um adclitivo, relativa ao assumpLo j u
diciario. 

O Sn . PnESlDEN'l'E- Não havendo no recinto elo Con
gresso numero sufficienLe ele Srs. representantes, adio a vo
Lação desta emenda para quando se tiver de votar os tiLu~o :o 
em discussão . E' um simples additivo, de modo que nüo 
altera o que está determinado . 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamenLe em discussão 
as seguintes 

Emendas 

Inclua- se · no titulo li, ou -onde convier: 
Art . Fica extincta a guarda nacional. 
Inclua-se no titulo li o seguinte: 
Art. Para prover a sua segurança cada Estado orga-

nizará, além da sua policia, uma milícia. A organização deasa. 
milicia será feita de accôrdo com regras uniformes, que serão 
estatuídas em lei ordinaria do Congresso, e, como parte da 
força publica, poderá ella ser mobilizada pela União em caso 
de defesa interna ou externa. 

Sala das sessões. 6 de janeiro de 1891. -R. Nina Ri
ueú·o. -Lau?'o Sod?'é. -Manoel Barata. -!J.fatta Bacella?'.
Ind1:o do Bmsil. -Paes. de Cw·valho. - D?'. Cantão. -An
tonio Baena. - Ped~·o Che?'mont . 

Ao art. 62 

Substitua-se pelo seguinte: 
Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis 

que adoptar, r espeitados os princípios constitucionaes da 
União. - Lau?'o Sod?'é e outros. 

Ao art. 63 

Substitua-se pelo seguinte : 
São propriedade dos estados as terras devolutas situadas 

dentro dos seus respectivos limites, cabendo á União sómente 
as que forem necessarias para serviços federaes. 

Supprima-se ·o paragrapho unico. 
Inclua-se no titulo II ou onde convier, o seguinte artigo : 
Os proprios nacionaes que não forem necessarios para 

serviços da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo 
territorio estiverem situados. -Lauro Sodré e outros . 
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Titulo III 

Subslituam-se os arts. 67 e 68 peko seguinte: 
Art. Os estados organizar-se-ão por fórma que fique 

assegurada a autonomia dos municípios em tudo quanto res
peite ao seu peculiar interesse . 

Sala das sessões, 5 de janeiro de 1891. - Lattro Sodré. 
R. Nina Ribeiro. -Manoel Bamta. -MaU a Bacellw·.- Paes 
de Carvalho. - Dr. Cantão. - Se1'zedelto Corrêa. -Antonio 
Baena. -Pedr·o Chermont. -Indio do Bmsil . 

Art. Em todas as eleições e vQtações ele caracter po-
litico, ou dizendo respeito [j,OS interesses immediatos de qual
quer Estado e feitas no Congresso, os votos serão contados 
coni'orme o art. 1.!5, §§ 7" e 8" do projecto. 

Art. Em qualquer eleição os votos assignados serão 
apurados. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de 1890. -José Be
vilaqua. 

Ao art . 63 
Substitua-se: 
As minas e as terras devolutas são do domínio dos es

tados, sem prejuízo dos direitos da Uni:"co a toda a porção 
de territorio de que precisar para a defesa das fronteiras, 
para fortificações, para construcções e, em geral, para qual
quer serviço publico que dependa directa e exclusivamente 
de sua auctoridade. 

S. R. -Sala das sessões, 8 de janeiro de 1891. -Antão 
de Paria. -- M oniz Ji'reire. 

(O Sr. P1·esidente deixa a sua cadeira, que passa a se1' 
occupada pelo Sr. Vice-Presidente.) 

O Sr. Antão de Faria (Movimento de attenção)- Sr. Pre
sidente, si eu tivesse usado da palavra quando se discutia 
o capitulo relativo ú discriminação de rendas, por certo não 
viria agora occupal' a attenção do Congresso; porque, f aliando 
então sobre aquella materia, incidentemente me havia de 
referir ao assurn1JLO que se acha em discussão. 

Quando me l'oi dado, pela primeira vez, estudar o pro
j ecto constitucional, submettido á nossa consideração pelo 
Governo Provisorio, confesso que soffri impressões diversas 
ú proporção que procedia á sua leitura . 

Assim é que o art.. 12 me deixou a impressão de que 
os compromissos· do Thesouro eram grandes e de que o Go
verno se via em clifficuldacles para satisfazel-os . 

De facto, desde que o Governo Provisorio, em vez de 
discriminar perfeitamente a competencia da União e dos es
tados em mat.eria d?e impostos, ao contrario, reservava áquella 
o direito de, com estes, laxar eumulativamente productos, 
industrias, etc ., era natural que cada um de nós ficasse en
tendendo que o Thesouro não se achava em muito bôas con
dições, visto como era preciso, além das fontes de renda des.:. 
tinadas exclusivamente á União, que esta l'osse procurar ou
.tras de que os estados já lançavam. mão. 
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J.<:~la I' ui a impressão qu c me, dei;.;uLl b al'L. 1:2: - pd
lJre:m ela Uniào. 

O art.. 34., pol'éw, causou-nw i tupre~si'í.u eomplda1neul.e 
diversa . Ao lc1: esse ar Ligo, par ceia-me que a U ni<Iu Linlm l'G
cursos ele sobra, pm·qu)ô, realmente, po1: elle, clla reservava 
pane si o Lii.rcito ele animar a inclustria, a agl'icu!Lura e. a 
intmigl'a(o~ão, deixando, assim, uma POl'La absl'La a Loclas essas 
despesas qtw l!oj c nos sorpr(-lhenelem, principalmente aqucllas 
que se rci'el'em á pas La ela A.gl'icullura, ao servivo ele L;Olun.i-
zaçãri. -

Mais adeante, pelo disposto no a1·t. 63, que é úwa cort
sccruencia logica elo art. 34, a União chama a si o clom inio 
das terras devolutas ela Hepublica, naturalmente com u ü1:... 
Luito uni co ele colonizai-as . Conscguint.cmente, é daru que 
assume tambcm a responsabilidade elas despesas cum o sm:viçu 
ele colonização, de povoamento do sólo, o que parece demons
trar a confiança do Governo nos recursos elo Thcsouro. Eis 
porque, Sr. Presidente, allueli ás impressões diversas que em 
meu espirito produziu a leitura elo proj eclo. 

Alguns dignos representantes, encarando o assumpt.o de 
que trata o art. 63, sob um ponLo ele vista que nào me pa
rece accci.Lavcl, aba_ndonanclo a consiclcraç[LO do parcellamenLo, 
povoamenl;o e aproveitamento elas terras, consideram es Las m.11 
patrimonio nacional, que eleve ser zelosamente guanlaclo cru 
beneficio JuLtuo clw collecLiviclacle brazi1eira, e julgam uma 
iniquiclad e dar-se aos eslaelos o clominio elas terras clevoluLa·::> 
nellcs existentes. 

Entre os que as~im pensam aclm-sG o meu autigo e 
i li ustl·o correligionario ~r. Ubalclino, senador pelo Pm·ctn:'L. 
Sinto estar em clesaccôrclo com S. Ex., pois, int]JUgno o ar
Ligo elo projec_to constitvcim~al, e só acce.itarci a mucnda da 
Commissáo revisora desse projecto, si nào fô1· acceita pelo 
Congresso a que tive a l1011ra de submetter ú sua conside
ração. . ·· ' 

Os illustres representantes que argumentam no sentido 
de demonsLrar que a propriedade das terras devolutas eleve 
caber á União, entJ.·e outros argumentos, lembram que lia os
Lados onde nilo existem taes terras, e que esses, adopLaclo o 
alvitre constante ela eh1encla que formulei, ficariam em con
dições · in.feri.orcs aos outros, ::;em as vantagens equ:ivaleuLe::; 
Út:i que pm·a esLe~ l'l~~ul ta r fio da posse desse lJall'iwunio. 

Scnlwrc::;, tJlW ~e quer, que se pl'eLeml e Jazer da::; lenao 
pulJliGas '! A]'Jruvei tal-as no ~cnti. clo do 1Je1u puJJliL;u . 

Qual o inluilu dal}11ulle::; que reelauJam pal'a llti 1' :-;Ladu:; 
a ]JUSSe liL'S::;as il\l'J'êtti '! l~' U de_; ]Jl'UillUVeJ.' 11 tiell [J OVOCLl lll : ll/ .u. 

Si lJa l'::ilatiiJ~ uml1; JJ~II ha I url·a~ dcvululas, (: vurqu c l.i)lll 
a JehL;idalle Liu L1'-l-as I uda~ JIU\'uaclas, e esse::>, evitleuLc-
mente, estãu, a e::>Le l'GSlJl'Üo, eJll melbui'C::i GU JJci i1;.õcs do que 
aquclles que a:s J,ê!l} cleYoluLas, Hilu CJ()()lll)acla::;, uàu u.lili:Gadas. 
(A1JO'icr.dos.) :.1 ;;"~ 1!, 

· Jl..rgumcnl a-~c , la111bew, euu1 u Jadu Ll e c1won Lr:.u:cuJ na 
UonsLüuiçi:í.o aJrtet·.i caHa, Ha nllima, l.li::;vusi1;Ões J:eJ'crenles a 
terras «ele Jll'OLH'iedadt-l da Uu.iCto ». 1' , au que D<.n'eL;e, alguns 
membros desle Congl'esso cntenelCJJl que, alli , a União Lmn 
uma propriedade de terras elevolutas 1uais ou me nos smne
lhante úquella que Lemos. 

Nilo, Seul! ores. 
J~L di vel'::>us l'epl'eoenLauLes, U()()UlJalllio e::; La LriJJuua, Lêm 
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1i1osLraclu crue aquclla F oclct·ação vciu clp uma l)O nJ' cdt;i·at;c'io 
do ot~Laclus iuclevenclentes. 

As terras a que se reJ'm·u aquclla Cont~Lilui \;ilo t~ão at~ quo 
vosLcr)ormente a Uniüo oiJtevo por comvm. (A pu iculu~; .) 

UM SR . HEPnu;SENTA N'l'JJ: - Bem; mas isso não fawm 
l)0111l10SCO. 

O SR . AN'i'Ão DE FA!UA - J~ssas, as que o Goveruu da 
União brazileira obLi ver 2JOr compra, clacrui por cleante, serrw 
della: ning·uem lll'as JJódc tirªl' . 

UMA vo~- Mas essas não siio clovo lu tas, sã_o proprios na
cionaes. 

• O SR. AN•r,\.o DE l<'AlllA -Não siio devolutas, mas acllam- so 
ncsLas condições as tenas el e que fa lia a Constituição dos 
americanos. 

Além clisLo, Senh ores, a iVIonarchia, a velha Monarcll ia, de 
qúe nós LanLo ma l cliziamus ... 

O Sn. ALPHEoo :Er.Ltl:i - J<; merecidamente . 

O Sn. ANTÃ.o JJE ]•'AtUA - ... :i tt Un l~a Jeito a lguma c ousa 
no sentido daqui ll o que aqui .L'edamúú os Jcderali.stas. 

Assim é que no ar L. /1" ela ultima lei Ol'çamentaria, ele 24 
de novembro ele 1il8t>, le i. que Joi pr·m·ogacla pelo Governo 
Provism:io, es Lava CXJJlici Lam un Lc dec larado que a ÍIDjJOl'Lancia 
ela venda elas tcJ.Tas devolutas passava a pcl'Lencer ás pro
víncias, dessa da la ern dcanLc . 

E' cer·lo que u Min .i.s/ro ela Hazencla de então, cruerenclo 
illudir a disposição legis lativa, expediu lmla cü·cular ás tlle
sourarias, cl eLerm.inanclo que a cobrança claquell a importancia 
fosse f eita po1.· estas, l)OJ11 escJ'ipLuração em separado, e, em 
tempo oppol'luno, que nilo se dizia quando, :fossem ent1·egLws 
ás thesourarias elas prov incias as quantias arrecadadas. 

Proclamada a HcpulJlica, insLiLuido o Governo Prov.isori o, 
a aclministraçüo rio-grand e ns o, esLu dmJclo a questão, pediu 
com .insistencia ao S1·. JV!inistro ela Agricu!Lura e, posLedor
mente, ao St·. MinisLJ:o ela .l:<'az encla , a r evogaçiio c! essa cir
cu lar. 

Este ul/.imo, aLLcmlend o ú J'e0 larnação, clctel'minou que 
a irnportancia ela venda ele Laes Lol'l'as Iot~se, em cad.a :Estaclo, 
di1·ccl.arn eute. 0o iJt'ada v e la l'LlSJJel)liva admillit~l i·acüo, c ass illl 
so es tú lll'Ocedunllu. 

Pol'lanlo, l'CP i I u, a pl'O[H'Üt Mullarcltia. da lJ ual laulai:i 
cousat~ Icias di"imnos .. . 

UM ::)H. Hu;PH[!;t~ I<;N'l'AN'J'J!;-CuJu razãu. 

O ::)n . ..-\ N'r i.:o UI<; FMtL\ - . . . jú JlOS Lilll!Ct cladu a impor
latwia ela vencia cla t~ Le t'l'a::; dovu l ulat~, impül' tarwia qu e os es
tados us tão cobrando; jú. lin lta co1ll'iaclo ú.s au tigas j)l'Ovincias 
o InwLu d et~se vat r·iuwuiu, qu e l10jo se J'el)/a!lla úam a . IJniil o. 

Llui J.Jai s, e:;l.a (, prric i lanwnln illC'IlJI I IJ CLc n tu, 11<-lll IJÜclu, 
a!JSII ltil.atJJCJilc·, fazi'l' I'UIII vanlagl'lll r: J. 'l !gulal·i rlacl c u ~ervit:o 
elo pi)VOaJlll"lilu do so lo (Apoiudu ~; ) , cumu a esp L'l'iC IJl) ia u Le m 
dCHIOTI Slraclo . 

Aquc ll cs fJlln .c ou huce m n Sl ' I'Yi1.:o fi e co lon izaeilu t! o tt:m 
eRI.udaclo de pC'l'lo, ~ ahl'nl qu e ollc, Jwslu pai ;~,, Ll'lll ~ id o Wll l · 
JJ!elaw eutu l(e~a ::; [!·o~u lJL"tl'a u 'l'!Je::;ouru Nac;ional. 

Jg 
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UM SR .. REJPRESEN'l'ANTE - Apoiado; tem sido só um sor
vedouro de despesa. 

O SR. ANTÃo DE FARIA - I-Ia uma con.sideraçã.o capital 
neste assumpto, e é a que diz respeito á reducção de des
pesas, que deve ser a aspiração e a preoccupação constante 
elo Governo. 

Impugnando, pois, o projecto constitucional, com o in
tuito de cooperar para que essa reducção se faça, vou, sem 
duvida, ao encontro elo pensamento governamental. 

Quando aqui se fez ouvir o honrado Sr. Ministro da Fa
zenda, elle nos disse que a despesa da União era de réis 
200 . 00 0 :000$ annualmente; não nos disse, porém, em que 
se gastava tanto ... 

0 ISR. AMARO CAVALCANTI - Nem póde dizer . 

O SR. ANTÃo DE FARIA- ... não veiu dizer ao Congresso 
qual era a distribniçã,.o das verbas para attender aos diffe
rentes serviços; de modo que nós, a inda mesmo que preten
dessemos estudar o assumpto. propôr a reelucção ele despesas, 
não o podíamos Jazer tomando por Jmse a simples e incom .. 
pleta declaração ele S. Ex. 

Mas, apesar clisso, vou mostrar ao Congresso que só em 
um dos ramos elo serviço publico póde a União reduzir de 
10.000:000$ a sua despesa. 

O serviço clenomi.naclo - Terras e Colonização - a cargo 
de diversas repartições , abrangia a discriminação das terras 
publicas, a verificação elas medições ele posses a legitimar, a 
demarcação ele lotes coloniaes, a distribuição e localização ele 
immigrantes, eLe. 

Com esses serviços gastavam-se annualmente 10.000:000$, 
pois esta era a verba a elles destinada. 

Vamos ver quaes os resultados colhidos. 
Em matcria de di scriminação de terras , ele legitimação 

ele posses, pergunto: Que Linbarnos na Monarchia, que temos, 
ainda, na Republica? 

Tínhamos o saque leg-alizado, de facto , aucLorizado pelo 
Governo; porcrnc o processo era este: nomeavam-se juizes 
commissarios para os cliffercntes mnnicipios, por indicação 
dos propr ios inLercssarl os na acqnisição de terras ou das in
fluencias locaes, cu.ios parentes , compadres e amigos, muitas 
vezes, eram pretendentes ú legitimação ele . su ppostas posses. 

Estes inventavam üu ltivados, ou compravam, como tive 
nccasião ele observar, p-or 5Qi$t ou 60$ o direib Je posse de 
um obscuro caboclo. c, requerendo a respectiva legitimação. 
conseguiam do juir, commissario e elo agrimensor, não a ele
marcação elo dobro elo cultivado, como manda a lei, mas a de 
uma, duas, tres e quatro leguas, que lá iam agua abaixo, como 
se diz, por falta ele bêa i'iscalizaçã.o do serviço. 

Dir-se-á: «A Uni :lo póelc organizar melhor esse ser
viço» '. Mas ele cru c moela o fará sem augmenta:' extraordina
riamente a despesa pela m~eaçào ele um grande numero ele 
funccionarios capazes e effectivamente re.sponsaveis? E a 
nã.o ser assim, a continuar-se a pratica em vigor, pergunto : 
.Como vai a União ter certeza de escolher juizes commissarios 
sempre severos, agrimensores sempre capazes e probos ? Gomo 
póde e !la contar cru e para a verificacão da cultura effectiva e 

I 
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morada habitual appareçam sempre homens puros, incapazes 
ele mentir em juizo ? 

Posso garantir a este Congresso (falia pelo Hio Grande 
elo Sul, e penso que poderia fallar por muitos outros estados) 
quo a maior parte das terras devolutas, hoje em domínio par'
ticular por legitimação, foram irregularmente obtidas ... 

UM Sn.. REPH.ESENTANTE - Criminosamente obtidas. 
O Sn.. ANTÃO DE FAH.IA - ... criminosamente obtidas. 

(Apoiados.) E, Sr. Presidente, o saque já estava desenvolvido 
de tal modo, a auclacia era tanta, que no Hio Grande do Sul 
deu-se o facto de um juiz commissario invadir uma pequena 
colonia, cujos lotes já estavam demarcados e alguns occupados, 
c tirar para o feliz e supposto posseiro 60 e tantos lo tes, cuja 
medição havia sido feita, sem protesto, 10 annos antes ! 

E isto, que se clava no Sul, clava-se em toda a parte. 
E devo lembrar ainda outra circumstancia, e é que no 

principio deste serviço não existiam as inspectorias especiaes, 
hoje delegacias ela in.speçtoria geral, creaclas, naturalmente, 
com o fim, tambem, ele fiscalizar a parte propriamente te 
clmica elos processos ele legitimação. Cada uma dessas re
partições comprehenclia duas secções: uma chamada clQ «mo 
vimento» e encarregada da recepção e distribuição elos im
migrantes pelo.s diversos nucleos; outra, a secção technica, a 
cujo cargo ficava, entre outros serviços, o ela verificação elas 
medições feitas pelos juizes commissarjos; e, em quanto por 
esta não eram declarados exáctos aquelles trabalhos, os pre
sidentes ele provinci a e os actuaes governadores não podiam 
julgar os respectivos processos ele modo definitivo. 

Quando, Sr. Presidente, nós, os republicanos, tomamo~ 
conta ela administração elo Hio Grande, eu, por mera curio
•Sidade, passei em revista grande numero de autos de me
dições já julgadas, e verifiqu ei cru e em 90 % destes pro
cessos o.s mappas juntos aos autos estavam em desacc.Ordo 
com os memoriaes respectivos ! 

UMA voz - E' um escandalo. 
O ISR. ANTÃo DE FARTA - Posteriormente, quando era 

Ministr·o ela Agricu ltura o Sr. Demetrio Hibeiro, que me 
confiou a superintenclencia elo serviço ele terras e co lonização 
no Hio Grande, tive ele examinar muitos autos existentes na .. 
·Inspectoria ele Terras, ele medições julgadas exactas por essa 
repartição, e crue realmente não o estavam, tal era o pouco 
cuidado com que ahi .se procedia ao exame, ás verificaoões. 
E estou certo ele não me afastar ela verdade, affirmanclo que 
das legitimações Jeitas naquelle Eslaclo ha não menos ele cln·
zentas em cujos autos ·o mappa discorda do memorial re
,spectivo ! 

Isto confirma o ·que j':'u tive occasião ele dizer, quando 
affirmei que, em materia de legitimação de posses, o que temos 
é o saque mais ou .menos legalizado, cloviclo á falt-a ele Jisca
lização, resultante ela impossibiliclaclc ele tornar effect.iva a 
responsabilidade elos agentes elo Governo central espalhados 
por todo o paiz. 

Além disto, o pessoal elas il)spectorias, em regra, in
competenles, só reconhecida a auctoridade de um fiscal, que era 
o Ministro, e este estava longe. A acção ele um p1;esidente 
quasi nunca era efficaz no sentido de evitar abusos commet-

• 
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Lido~ lJOI' funccionarios que recebiam proLecoão c amparo cl:l 
alto. 

Isto quanto ao serviço ele terras. Vejamos, agora, o de 
co lonização, que ainda estava em peores condições. 

Gomo se sabe, o regimen monarchico legou-nos, entre 
muitas causas ruins, uns celebres contractos para a introduc
ção ele immigranLes, medida inconveniente e sem resultados 
vantaJosos. 

Pretender povoar o paiz com immigração trazida a tanto 
por cabeça, é um erro, que tem como principal consequencia 
trazer-se 11ara cá o que não presta no Velho MIUnclo. 

Ul'I'IA voz - A escoria. 

O i3n.. FrrANOlSCO GLICERio (Minist?'o ela Ag?'icultum) 
Não apoiado; isso é tbeoria bonita, mas não é o que tem 
proyado a pratica. 

O SR. ANTÃo DE FAHIA - Ainda os uHimos immigrantes 
introduzidos no Rio Grand e elo Sul ... 

O Srt. FRANCisco GLIQERIO - São excellentes, e o nobre 
representante foi superintendente no meu lVIinisterio; é re
sponsavel por tudo, e não apresentou plano diverso. 

O SR. AwrAo DE FAHIA- Nunca fui .superintendente no 
Ministerio de V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Foi. 

O \SR. ANTÃO DE FARIA - Fui na adminic·tração do Sr. 
Demetrio Ribeiro. V. Ex. está enganado; mas, como insist2, 
ha de permittir-me a. francjueza ele dizer-lhe crue, assignanclo 
a minha exoneração a pedido, de um cargo que eu oi"ficial
mcnte declarara não acceitar, demonstrou não estar a par dos 
negocias ele sua Secretaria. 

. O SR . FHANCJSCo GLIC\i!: ll!O -Foi nomeado por mim e por 
intervenção ela po li tica riograndense; é esta a verdade. 

O SR. ANTÃo DE FAI~IA - Mas é verdade tambem que, 
quando se cogitou de p edir-se a nomeação, oppuz-me sy.ste
maticamcnte, declarando que só em determinadas condições, 
que me pcrmittissem agir no sentido de regular o serviço ele 
c:olonização, cu pocle?'ia acc:eital-a . 

O SH. FH-~NCISCO GLICERJO - Entã.o V. Ex. LJ LtCI'ia Lur 
o ]Jrazcr de ser nomeado para cl cmittir-se ? 

O Stt. ~\N T.~o DJo FMUA - ·:\l1as, si estou a dizer LJUC uãu 
queria aL:c:ui lar a nomeaoão . . . 

O Sn. JULIO l~G GAS'l'ILHos - Foi solic i tada a s ua nu
'fl1ea·ção. 

O Slt. ANTj\o Dg ]<'AlUA - Mas não po1.' mitn, uum uom 
o J11eu assenLimenLo; c quamlo se exigia ele mirn uom insLancia 
a aüuollavCto ela no1ncaçã.o ... 

0 Sn. JULIO DE CASTILHOS - E acceilrnl-êt. 

O Stt. ANTÃO DE FARIA - ... Jiz corn que o Govcl'nadOI' 
LclegJ.·ap lmssu ao ::ir. Ministro, declar-ando que sú acccitaria 
u 0argu ~i me Josse punuilliclo rcgn larrwnl.ar o ocrvir;o c Lc1· 
um ::;eurutariu, vara uuja I'eiuuuei'avCw eu clcs i.sLia ele i3 :GUO$ 



elos mr.us vnnll.í mrnf'os. roservanrlo para mim o snfficionte, 
apenas, para Ollllorrer ·áJs despesas com viagens de in spellção 
aos nuc leos co loniaes . 

UM 8 n. Ri<:PHESEN't'i\N1'E - E' muiLo rl igno o ac lo rlo 
V. Ex. · 

O SR. Ji'IM i'<"C I•S'co C: ucFmo - Niío snubr rJrss;t commu-
ni car:.fío fi e V. Ex . Mas a qnr s lií o nflo r\ rsl.a. · 

AprrsonLr V . Ex. n sr'tl plan rJ rln imm igr::tcfto, paea pod er 
m:.iticat.· o me 11, flt lr V. Ex. dr1·r conh rror . 

O :Sn. i\NTÃO DE FAH TA - V . Ex. sonb o ela cornmu ni
caç:'ío e rrsponrlr n. a h\ nrgaliYamenl e qnanio :! regu lamen
Lar;ào. Por isso, officialm onlr, rrcnsei a nomoaç:fto. 

Nií.o rstou cri tillanclo n plflno do nohrr Minis l.ro: hr i de 
faz r. ! -o om tempo oppoduno. · 

0 Sn.. FRANCISCO GLTGERTO - Nií.o mo passou c\esaper
cobiclo o que V. Ex. rlisse. O nobrr reprrsenl:anl o di sso que 
o plano elo immigra.ção 6 simp lesmen l.e desastroso. A cru cs tão 
elo torras tem ·conncxão eom a immigracfto. E' por isso qu c 
quero ver o plano elo nobre rrprcscntanLo. Niío (:só Jall ar. 

O 8 1~. ;\ NT};o DE FAnT.\ -H a rln v re CfllO r; melhor rlo que 
o ele V . . Ex . ; pcrmi1.ta rl izrr- lhr q11 e es LilílO rs l.r assumpto, 
sob toclos os aspeclos, ha rorca rlr 1. 2 annos , r V . Ex. o es
tn rl a ha llflllCO lrmpo o prrso a nm pon lo rlr visla que nà::~ 
mo narello o melhor. 

O S.tt . ]?HANC rRr:o CiLTCEmo - H a mn i I o l.r.•mpo, no E'lmln 
ele S. Pau lo, estudo osse assumpto. 

O 811. J\ NTÃo VE JC, \11TA - ])r rrnr. não mr osl:wa rcJr
rjndo ao sou systema se convence'ria o nobre Ministro si qui
znsse clar-so ao Lrabalh o ele examinnt· as no tas quo. aq11i l.rnlw, 

O SR. FRANCisco GLICErno - J\Ias V. Ex. llOmeç.ou cli
zenclo que o plano era desastroso. 

O SR. ANTÃo DE FARIA - O que so tem usaclo é o mais 
desastroso possíve l. · 

o SR. FRAN·C!SCO GLICERJO - Tenho fei lo con Lrnctos 
oguar.s aos ela Ivionarch ia, e aclloilo a rosponsahiJiclarlr. elos rp.1 0 
Ú)t·nm .feitos . Vamos clism.üir. 

O SR. ANTÃo ;os FARIA- Pois Lem orraclo. V. Ex. qnc1• 
discutir os seus actos? Mas, quando? 

O SR . FRANCisco Gucmno - Quando V. Ex. quizcr. 
O SR.· Awr.;;o tOE FARTA - En o quereria j~ . mas o Con

grrssn clcclaron-sr; para isso in comp e tentr, e extranho. por
tan ia, que V . Ex., a q11em tanto admiro e p1 ·ézo, venha con
v idar-mo para somel banLo cliscuss:'ío . 

O Sn. Ji'H,INCISr:o GLICEf\Jo - Porcpw \T. Ex . referiu-se 
:1. minha aclministraç:lo . 

O Srt . ANTÃo DE FA lHA - Estou rr;l'rl'inclo-mc. inciclrnLc
mcnto, a esta parLc ela aclmjn isLra(i :'ío elo paiz. 

O SH . FnANCTsco GLICERTo- O nobre r oprescnlnnlc. rlis se 
-- <<ConLracl.os m::tlcliclos ele immigra(;5o q, tunto por ca ll er:f\ l ~, 
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o SR. ANTÃO DE FARTA - Mas foram feitos no tempo da 
J'vfonarch.ia. 

O Sr.. FRANGJSGo GLIC4ER!o ---:- Ten)1o feito eguacs. 

O SR .. AN'l'ÃO DE JêAHJA - Po is tem errado, repito; c n em 
es Lm1 LraLanclo rlc conlr:tclos ac tmtlmcntc fe itos, si os ha. 

O ;S<R. JêHANGJSCo GLlCEHIO - Aclmi m qnc o nobre rcprc-
srn l.an Lr.. Cf1l c rstmla rs t rs as su mptos, ignore .1 ex i sLcncir~ 
rlcsscs conlr:t ctos. 

O SR . ANTÃo DE FARIA - Podia responder que ignoro a 
existcncia rlrsscs, como ignoravr~ a ele outros. rlos quae·S Livc 
ronhecim ento agora, gTacas :'t.s r cvclar;õcs clr~ inrprensa do 
S11l. .. . 

0 Sn. FRANCISCO GLIGERIO clú um aparte. 

O S1<. ANTÃo DE J<'ARIA - \pesar da irri U:t(;ão que se 
pr~lcnl . cia pe lo aparte elo nobre ·~'l •inistro,- irritação que nã o 
se .iustiJ ica, el evo clrclarar :to Congresso que não sou oppo
s i• ionista por systr.ma. E' certo que não morro ele amor es p elo 
C:ovcrno Provi sor io, cl ov iclo aos erros por elle ]raticaclos, c 
que todos os r epub licanos lamc11Lam; mas nem por isso sou 
rlaquellcs que aqui vú.m ::wcusal.- o a r.scpeiLo ele tudo e por 
Lu elo. 

O Governo ProYi.sor io tem pl'cs Cado alguns hon ~ ser
vir;os ... 

VozEs - Grandes. 

O Sn . ANTÃo DE FARIA - ... e por estes é merecedür ela 
gratidão nac ional; mas isto nilo deve ser um obstaculo ao 
nosso direito ele livre exame c ele, critica: e o llobre Ministro , 
que passa pelo mais bondoso entre os homens do Governo, 
não el eve ser o primeiro a irritar-se com as censuras que 
faço. 

O SR. JêRANcrsco GLIGEHio - Peço o mais completo 0 
severo exame elos actos relativos ao Ministerio a m º u cargo. 

O SH. ANT.~o DE FARIA - Mas, Sr. Presidente, r eferin-· 
rlo-rnc ao serviço el e que esCou tratando, dizia crue as inspe
r.l.oria.s, hoje delegacias especiaes, tinham, cada uma clcllas, 
11ma. scr çi\o encarregada elo movimento. 

Senhores, fallo perante uma assemblra compos ta em 
grwal. ele prov incianos , qnc sabem como era outr'ora foi Lo o 
scrv ir;o ele roccpç.ão . ag·a~alllo e · dis tribuição do.s colonos, em 
c r~ ela proYincia. 

Un.t ou, cruanclo mui lo, d0us agenles se encarregavam ele 
receber os immigrantes e é11stribuil-os pelos diversos nu
cl oos, cffoctuando-se o transporte e alimentação por parti
culares, que para isso houvessem celebrado contracto com o 
Governo . 

Posteriormente, regulari~ou-.se melhor o serviço, no-
meando-se pessoas encarregadas el e acompanhar esses immi
grantes, para fiscalizarem o mod o pelo qual os contractantes 
forne ciam a alimentação e o ag·asalho. Is to cleu Jogar á crea·
Gão ele novos cargos, fic.anclo assim cli.viclido o serviço: o agente, 
q,uo r ecebia os immigrantcs, e os fi scacs, que os conduziam 
•JJ::i.ra os centros coloniaes . 
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.UM SR. REPRESIENTANTE- 0 Norte desconhece tudo isso. 

O SR. ANTí\o DE FARIA - Poi.s o Norte foi e está sendo 
cont emplaclo no orçamen1,o com uma verba de 2-D10 on 30ü con
tos, conforme o Est ado. 

Mas, Sr. Presiden te, as despesas com esse servir, o crescem 
extraordinar:i::1mente, por ser cada vez mais numeroso -o pes
soal. 

Vejo que o nobre Ministro ausen tou-se, mas, em todo 
o caso. eu mnito ele longe direi qu e n fl.o .iulgo bom o systema 
ele r,o lonizar;ão aclopl.aclo no p::tir. por ·s. Ex. e pelos seus an
tecessores monarchicos . 

Os imm igrantes que os . contr::10tantes nos trazem são, 
em geral, homens que vivem n a ·miseria em . sua patria , l1o
mens imprnstavnis no seu paiz; vêm sem canitaes, sem habitas 
ele trabalho. sem bons costumes . E é esse o elemrmto que 
deve ser por nós assimilado e que vem exercer decidida in
fluencia na soei eclade brazil eira ... 

Honve tempo em que, no Rio Grande, a colonização se 
Jer. eom mais habilidade elo qne ho.ie; e quem fór ás colonias 
rle Santo Angelo. Santa C1.·uz, S. Leopo ldo e outras . h a de 
ver uma popnlação hcboriosa n morigerada. preoccupada .com 
os seus negocias , sem c.sqn ecer o bem pn blico; o que nflo se 
dl', com os dons nnvos nucleos rlr; :c:,_ Jeronym o e Santo An
tonio rla Patrulha, ainda rlespovoarloQ; lJOrqne o-s immigrantes. 
por vezes. e · em grande nnmero, têm abandon ado os lotes que 
nãn sabem cultivar. 

Senhores, o pessoal que nos serve -para o povoamento das 
terras, o qn e se fixa ao sol o, n rrn e nos presüt reaes serviços. 
é o pessnnl agrícola, é o ::tgricu lt.or com os sens h ahitos de 
trabalho . 

Si o nobre Mini·strn me pnrlesse garantir que os novos 
immigrantes serflo todos agricnltores. eu lh e rliria que o sys-
tema era . em parte. esplendido . · · 

O SR . FRANCJftr:n GLICBmo - Pois sfl.o agri cultores . 

() SR . .i\N'i'ÃO nE FARTA - V!\m eomn . t::tl. mas n ão são 
ag-ricultores. E o serviço se f:Iz de tal modo, que cidadãos 
rrnn vflo rlr; nassrio ':Í 'E-nrnn::~. e atA caixeiros rle casas e·om
merciars rlo nio Granrl8 rln S11l. apresrnt::tm-.sc lá como immi-
grantr;s rom rl esl.inn an Rrazil. r; rtq11i cl1e,!l"::tm fignrandn nn s 
rr.la~õ e.s cnmn agricnHorrs. On::tndo era Ministro da Agri
cnltnra o Sr. Demetrin niheiro. of:ficialmrmtn clcnnnciei taes 
allllSOS. 

O Srr. FnANc:rs r:o GLlCERTn - V. Ex . conh ece ~Jem o men 
reg·nlamento . 

O SR . .A N~'Ão 1D•F. FAmA - Mas, r,nmn :fiscal i7.·n V. Ex. ? 

O RR . F:-tANc:Jsr:n GLIClê/110 - Esl,nlwlnrrnrln nma superin
tencl enr,ia geral na Rnrnp:1. rlnfr;rmil~ ::tmln qr1n haja ·:J maior 
cnirl::lrlo n::t esrnlha rlc immig-rnnl.r.s. rle mnrlo n virem p::tr:l mí 
sómr:nln :l. ,!!rir.nllorcs. n1wrar ios n arl.isla s . 

O Srr. ANTÃo DE FARTA - F,nl.iío .i:í ve.'o q11e o sys1.em:l 
está morlif:icarl o . F,' o Governo quem exnrce ::t fise::tlizaçã-8. r 
isso " rlifferente. m::1s. ainrl rt rt.ssim, n:'ío r o mell1or. · 

Eis. E!r. Presidente, porque eu disse que o que se tem 
feito nestf.. ramo de serviço não presta. 
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O 1SR. FRANCisco GLICEHIO - Si V. Ex. achou o sys tema 
bom, JI Or que o conclemna ? 

O SR. i\N'rÃo DE FARIA- Ora, Sr. Pres idente, desde que 
<'.~ l.mTas devo lu tas Jiquem p crLencenclo aos estados, e que por 
conta rxelu siva rles1 es se faça n serviço ela eolonização elo 
pai z, Ji ])er1.ar- se -ú a Uniiío ele uma desp esa annual de réis 
10.000:000$000 . 

O nolwe Mini stro ela Fazenda noR ycin aqui ater r ar 
qnancl o dcclaron qur si o Congresso ni'ío aeceiLassc o proj ec to 
el e Co ns li1uicão na parir referente ú rli.~eriminaç ã.o elas rencla.s . 
h a.v iamos ele ehegar. in fallivelmenLe, ç, -bancarrota. Confesso 
qu e. rle mum cn l.o. l'iq t]e i aLenorizacln. aposnr ll c se1·' nm 
h onwm qu e acreclila em tudo mais faei lmentc el o que n essa 
ban earrnta, erricrmmto n Governo tiver patriotismo e a pre
cisa en ergia para acabar com as despesas inuLeis. 

A economia que proponho (e qu e penso será aceeita pelo 
CongrA.~s o ) rrmnicla ú ele 22. 000 :OOü$. demonstrada possivel 
p elo Sr . ;S,enaclor Hamil'o Bareellos, el·eva a 32. . 000 :-000$ a 
.som ma r! as despesas que pod em ser eortacla s. 

E s [ o GoYCJ no enviar a es te Congresso os claclos que fo
ram rrclam aclo.~. ten ho por cert o que outras economias · se po
d eruo aqui rea lizar. 

Vr~-sc, pois . . senhores. qu e as eircumsl.an cias elo pai :>: ni'ío 
s1i11 l5.o gT~rvrs r omo se itfigi ii:G no nnb 1'1~ Min istro ria Fazénclo. 

O SH. i\'[ll~TH A m; V.'\SCO "!CELLOR - O rliabn 11i'ío ~~ f.ão f ei o 
romn o pinLRm. 

0 ;::\ll. HA MIHO BARCELLOS - Ac,rresce que ha um au
g·mrnio r!r rrn rla qnr nuo fo i cnmpula clo: a imp ori.nçií.o. 

O Sn .. A NTÃO n ,E FA tlT. I - Vril o, portanto, ronLe.a o arL. G3 
elo pro.ir.cto, e só votarei pela emenda ela Commissã.o elos vi n te 
e um si ni'í o f.ôr aceeHa a qu e apresentei, n estes termos (W) : 

A emenda cl esta Commissã.o reserva, nas fronteiras, uma 
zona rir. cinco lcg ua.s ele torras cl nvolu tas para a União . 

O nobre Senador (cl i1'igindo-s e ao ST. RwniTo .Bco,cellos) 
rlr.v e recordar - se GJU e cu op inava por uma zona ele 10 leguas 
(Si(t?w.l a{f'ü·nwtivo .do S1' . Barnú ·o .Ba?'Cellos ), mas, estudando 
mr.lhor o assumpto , convenci-m e ele que zona alguma se dev ia 
rlci.xar , porque isso servir ia ele pretexto para a eontinuaç, ii.o ela 
im;pectoria geral, el as clelegaeias, elo serviço ela eolonizaçi'in, 
etc .. isto 1\, el e tnrlo aqni ll o com o que já vimos ·qu e a Uniiln 
gas ta os 10 mil eonl.os annuaes . (Apoiados. ) 

Si a União TJrreisar ele ! erras para for t ifi eações ou onteos 
cstabeleeim entos, tel-as-ú, eomlanto que ni'ío sej a para colo 
ni.zar, por que isto deve c.G.ber exelusivamcnle aos estados, e 
como r ll rs mil.r.mlercm . O CJ1H: quiwr tureos t.1·aga tureos; o 
qu8 q11izr.r ir lanrlez r. s, l.raga irlanrlr.zrs ; o Cf iiC rp1 izcr p olaeos, 
1raga polacos; o q11r n i'in qnizrr r.olonos, nun ns mande vir. 
(Apoiados . ) 

F i 01 1 tivessl' a vr. nl1 1r :-t r!t• v r•r rpialqltr~r EsLarJo rlispo.s t. J 
r: accc i Lar a win ha eloul,r ina , ou !Jws aeonselharia que não im
porl.assr immigTa11lr~s enmo sr. tem frit.o 8 s im Cfii C aceeitas~ c 
os qu c vi rssr.m r spontan eam nn Le (!I poiados ) , porqu e estes 
traz em capi ta e .~ para fazer acqn isição ele t erras, o qne cl e
monslrfl. inl.11it os de Fix açã.o rl e rcs irl cnc ia , cstab olecend o 00m
nnsco commun hão el e inter esses . 
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0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Então O nob re DeputadO 
está de accôrdo com o que tem feito neste s entido ? 

o Sn.. ANTÃO D'l FAHIA - E stou em inl.eiro clesaccôrclo 
com o quo se. tem feito rc.lati.vam ente :"1 immigraçiio n este 
paiz. 

n SR. F n,,Nr:r sco GLICcERTo - O nll.imo re.gt1lam enl o que 
experli e.s LaLtH\ a immig e::u; ão espnntan ea, co 111 capita es ; por
fanLo . r .s l.amns el e arrtn·rln n e.sfo ponlo . 

n SR. ANTÃO DE FARTA - Em parte, estamo s . .Já vê V . Ex. 
{]I Te nií.o son tãn J1l'{,.o assim ... 

0 8R . FRANCISCO GLICEll!O - Não r\. 

O ~S<R. 1\NTÃO DE FARIA - Vamos cl1eganclo a accôrclo, 
flprsar rla irri.tar,.ãn elo nobre Mi.ni slro. 

O s r~ . FF~t\ N CT s r:o Gur: IIRIO - E' prec iso i e r ec.la.mnnrl o aos 
poncos . 

O SR. 1\NTÃO DE FARTA - E aos pouco .s ]lavemos d e ch egar 
n ncrt,rrlo compl oto. 

O SH. FRANr:rsco Gucmmo - Chr.gamos. ·o Mini s/.ro r~ el e 
pa z . 

O Sn. ZAMA - E' nm bom velho. (Riso. ) 

n 8H. ANTi\ o lllC F AlUA - Eis os motivos que tenho para 
voLar contra o arL. 63. e que prnso ser iío suff icientes para 
.itJs l.ifi c:1r a minha rmrncla. volanclo rn prln rla Commi ssão. 
repito. si. aquella Jür rejeitada. · 

NotA-sr. ou e a emenda ela Commi ssão não me satisfaz. 
porqu e n Unifto fi ca el e posse el e uma zon:1 rl e 33 kilom etros 
rl e largura nas fronteiras . 

Imagine- se o que resultará disto si o nobre Ministro ela 
Agri·r.ultma fôr subst.ituiclo por outro cidadão, que t enha o 
gosto el e nos mandar immigran Les aos milhares (Rüo ) ... 

O Sn. BEVJLAQUA - E ' um máo gosto. 
0 Sr, . AMERIOO LOBO - Não 6 tão ruim. 
n SR. ANTÃO DE FARIA - ... imperlinclo qu e sr rrdu zam 

os rlrz mil con tos nas despesas . 
n Sn . FR ANCisco GLJCERTo rlá um aparte. 
o sn. AN'I'ÃO ])]c FAHL\ - E' melhor tet·mos isso rpJC Y. E~ 

chama - desertos - do qn e uma colonização por elcmenlos 
niío ass imi lave is, qu e prr Lurbcm essa uniílad e cru e lnrl os qnr
r emo.s manter. 

O Sn. BEVTLAQUA - Os el ei tor es de S. Leopoldo. natu
ralm ente, rrqu nreram em all emão a sua crualificação . 

o SH. AlYIERTCO LOBO rl:í. lllll <I rwrte . 
O 1Sn. BEVILAQUA - E ' lllllil.n bom lermos uma cicl:1rl c 

all rmã, ou tra chin eza , ri c . (A1JCL1'i cs . ) 

O SR ANTi\o DE FAHJA- Eis, Sr. Presiclenl e, as impres
sões que tenho com r elação a este assumpfo . 

Confio , porém, na boa vontade do Govemo, e estou cer to 
[; 8 qu e os i3•rs . Mini stros hão de empenhar-se com os seus 
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v.migos, ·como eu com os meus. para que esse art. 63 não 
fique na Constituição; confio, ainda, que o Congresso, não Si) 

inspirando na opinião do illustre Senador pelo Paran:í, vote 
r,ontra semelhante disposi çã.o. 

0 SR. AMERICO LOBO dá um aparte. 
0 SR . RAMIRO BARCELLOS - Nós estamos :fazendo a Fe-. 

cloração. 
O SR. ANTÃO r)g FARIA- Respondendo ao aparte do nobre 

representante de Minas, declaro que não estive de acc-ârdo 
com a moção do Sr. Hamfiro Bar-cellos, que, para mim, tem 
a significaçã.o do nm suicídio para o Congresso; e a este 
respeito devo dizer, terminando as minhas observações, quo 
ning·uem mai,s do que eu applaudiu o Governo P'rovisori.o, c 
applaucli-o ai nda mesmo depois ele alguns e1~ros por elle com
mettidos; porque entendia que os serviços por esse Governo 
prestados ao paiz, nos primeiros tempos da Revolução, eram 
ele tal ordem, que bem podíamos esquecer peqn e nos erros, para 
applaudir os grandes actos por elle praticados (Apartes.) 

. Mas, quando esses erros se foram reproduzindo com uma 
successi'i-o mnito rapida, eu, por ser \amigo da. RepubHca 
(Apoiados; mniio bem); eu , que só entre amigos censurava e 
criticava os acLos má:os do Governo, me fui pouco a pouca 
desg·ostando, e, quando appareceu o decreto de 4 de outubro, 
não critiquei-o em roda de amigos, fui para a imprensa e 
formulei o meu protesto . 

UM SR . REPRESENTAN'rE - Foi uma verdadeira punha-
lada . 

O SR. ANTÃO DE FARIA- Quando vim para este Congresso, 
eu estava certo de que o Governo da Revolução havia de vir 
dizer-nos: 

«Nossa missão está terminada, o Gangresso Constituinte 
aqui está, nossas funcções passam ·ás vossas mãos. Nomeai 
uma commissão, uma junta administrativa, para que func
cione, administrando c executando as leis em vigor, até que 
se constitua o governo legaL» 

Era, Sr. Presidente, como eu procederia, e era por eu 
praticm·· deste modo, que snppnnba q11e o noverno Provisorio 
devia, tambem, praticar assim. (Alguns apoiados . ) -Mas o 
Governo Provisorio, Senhores, aqui comparece e entrega ape
nas, na apparencia, os dcslinos ela Nação em nossas mãos . 

1Como era natural , o Congresso, patrioticamente, bem per
cebendo qu e uma coll ectiviclade não pórle administrar, por
que a respon sabilicl arl e fica annnllacla quando divid ida por 
muitos, o Congresso confiou ao mesmo Governo a missão de 
administrar, attribuição de que elle, aliás, não se havia des
pojado. 

O SR. PERNAMBuco - Até alJi andou. muito bem. 
O Sr. ANTÃO Dg FAmA - Até a h i o Congresso andou 

acertadamente. Mas, dias depois, Sr . Presidente, veiu a con
tra-moção, e fizemos (eu o disse hontem em um banquete po
lítico) . fizemo s aqui ·o roesmo que fez o Congresso argentino 
quando clepoz nas mãos de D. Juan Manoel de Rosas la snrwma 
del Poder publico; nós confiamos ao governador de facto todos 
os pàderes. 
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Por felicidade nossa, rep ito ainda o que hontem diss 1o, 
o chefe do Governo Provisor io não é um homem que se pareça 
com o clictador argentino. Si assim fosse , é bem possível 
que nã.o cstivessemó.$ aqui . (Apoiados.) 

0 SR.. RAMIRO BARCELLOS - Então não lhe teríamos cn-· 
trcgue o Pod er: a conclus5o é esta. Agora, faça o favor de 
cxp lical' como foi qu c o Congresso se su iciclon. Com suicida
elos nada se Jaz, e nós temos feito al guma causa. Estamo~ 
na cliscussií.l1 do art. 63, e o nobre representante está J' al
lanclo . 

O 'SR. AwrAo nE FARIA-- Não é logica a sua conclusão. 
'Ilealmente estamos discutindo , mas a questão é outra. Quando 
o Congresso discutiu o Regimento, previu a hyp othese ele qu e 
se tivesse necessidade ele resolver aqui sobre assumptns el e 
occasião, de momento. O Congresso, que, no Regimento, tinha 
aberto a porta a essas discu ssões, com a moc-ão elo nobr n Sr.
nadar C]Llasi que est.:i ::')rivaclo ele cogitar ele faes àssumptos. · 
inlt ibiclo ele legislar ... 

O SR . RAMIRo BAHCELTJos E eontinúo convencido el o 
{file_ f iz. 

O \SR. ANTÃo 'DIE FARIA - ... c tem sido este o argu-
m ento ele todos aquelles que não qu erem qu e certas e deter
minadas questões sejam aqui discutidas. Note-se: n ã.o acho a 
at.titude desses representantes muito correcta. Desde qu e o 
fiongresso, nos termos ela moção elo illu str e collega ... 

0 Sn . RAMIRO BARCELLOS - E' constituinte. 

O SR . ANTÃo DE FARIA - ·Mias perclõe-me. Pelos termos 
rla moção , V. Ex. r econhece que o C'ongresso não é só Consti
tui-nte, porqu e diz: «O Congresso . na posse rle todos ·os po
deres nacionaes (Apoiados), delega-os ao Governo Provisorio 
(Apoiados.) 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - Porqu e a mensagem elo chefe 
do Governo el e facto assim o t inha declarado: eis ahi. (H a 
out?'OS apartes.) 

O SR. ANTÃo DE FARIA- Fica assim respondido: a men
sagem reforça a minha opinião . 

O SR. RAMJRO BARCELLos -F; oxal1á que o Gongresso tra
ias.so só da materia constituinte e fizesse verdadeiramente a 
Federação ! Tinb a feito tudo. 

O SR. ANTÃO m; FARIA - A este respeito elevo dizer an 
nnbre Senador crtw a in da não desanimei . A pesar da cliscm;são 
demorada sobro a mate1~ia .iuclici:1rift e sobre outros fts sn m 
ptos, para mim a F eclerar:.ão está principalm ente nisto : - na 
des·criminar;ã.o rias remias. (A.poiados .) 

0 SR. HAMIRO BARCELTJOS - Já O tenho dito. 

O SR. ANTÃO DE FARIA - Agora, rrnanto an systema gover
namr.ntftl , est:í. ella nas emendas que alguns representantes do 
Hio Grande rlo Pnl npresenf:aram na parto relativa :), rlivisfl.~~ 
ele porleres. combinadas -com outra que com alguns represen 
tantes as si gnei. 

Assi m , teremos a Federação c-omo nós a queríamos. 
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O Sn. RAMTHO !B;IHCELr.os - Vr.ia só um su.lcirlaclo o qno 
foz ! Quanta obra bôa ! 

O Sn. ANTÃO DE FMl!A - Brm; mas ahi cslnmos rm ma -. 
l.rwia consti lu cional . . .. 

O SR. R.·l iVImo BAHCELLOS - E' .ins lo; niio estamos aqui 
para ou1~a cousa. 

O 'S·n. 1\ w!'i\o rDE F.IRTA - ... unica cousa rJnr V. Ex. clei
xo n para o r·ongrcssn . 

O Sn. R_;INJTHO BAHCELr,os - ,E, rp1n qurria mnis ? 

O Sn. :\ N' I ' .~I ' l ll·: Ti',1n r.1 - Hrspnnrlo. Qnanrlo ;:;r• reuniu 
aqu i o Congresso no clia :l ::í do novrmbrl·, clov.ia chamar a si 
t odos os poderes na cionaos e cnnsl.iLuir logo cl e. pois um Go
verno; porque o que nhi esLaYa era o ela llevolu r: ão . Um Pro
v isaria devia ser constiluiclo por nós para assumi r a aclmi
n isLraçi'ío nl r\ srr cons lilui rlo n novc J'no llrfinili1·1,. 

0 SH. HANITHO BARCELLOS - E fo i o C[Ll C O •Congresso 
Jnz. 

O SB. ANT.:i:o DE FARTA - Não foi . O Congresso deixou 
para o Governo Provisorio amplas al.tribuições leg·isl al.ivas. 
Quo nnécss irla il l' Linha o nrwrr· r111 Provborin flr l rgislnr~ agur·a '? 

0 SR. I\AMTRO BARCELLOS - Pélrle haver. 
O Sn .. ;\ NTÃO DE F .IHTA- Não póclc 11avrr. Sallr o nohr8 

rr.prcsr.nl.anLr•, .i:'r. rpr o irrs is lr nrs ln lJilllln, qt1al foi rr m clrb ro
s rriLaclos rlossa mocão? Foi o rl ncroto ela Jusi'ío bnnraría. 

O SR. H.AMIHO BARCELLOS - Com o qual ni'ío r .s lou cl,J 
accürclo . 

O Sn .. ANTÃO DE FARIA - E eu , em parte estou, porcpJG 
o j 11lgo melhor do que o dec r eto ele 17 ele janeiro. 

Sabe o nobre representante qual foi , ainda, a outra conse
CJllOncia do Slla mocão? Fo i u Governo Prov iso rio rcconhecoL" 
como cli.virla. c mamlar paga r·, vencimentos a j1rizcs ( li; D ir.· e [l.o 
CJUe volrrnlariamonte ficarat lt avt rlsos rllr r·anl e muil o.~ ann o.s, 
a r.cc ítan clo, assim, como CJ' eCIIIt'I'S rl11 TlJC'.Siiltr·o Jm lJlicll i.nd iYi 
cltros que não prr. .s l.aram .sc ~.·v i ç;os :111 p a iz. 

Ei.s ac1ui o Poder crue devia ser só executivo, exercendo 
aiJ.ribniç.ões elo Poder Legislativo. 

O SR. llAM IIIO .l?ARCELLOS - Mas não elo Congresso, o si m 
·elas cnmar as orclinarias , cru e hão el e reunir- se em maio. 

O Sn. ANTÃo D'' F .\HJA - Sr . Presidente, qu em se cal
loca em m{w torrrno não póclo acllar J1na rl cfcsa; o o nobrn re
presentante r sL::í em mcío lerrono. 

O Sn. Jl.AM rno ]lilní:ELJ.ns - i'\n wa a p r" o ~ iar;u. o. 

O Stl. Â"'T;\o DJ·: FilmA -- V . Ex. faca o obsequio de 
onvir. O rnngJ"c.,so niln jnl ga agora, para .i ulgn r em maio, 
os acl.ns rlo Go1·~:t" JlO Prnv isori n. Mas, wpponha V . E:-;:. que, 
na elr,içi'ío rln clrnfn rlo Estarl o, o r.:on gr"csso cscolhr o genc
ral.iss imo Deodoro, hom em cru e governou até aqui, e supponlla 
tamh om qu e r eu ne-se o Congresso em maio e declara qu e os 
rwtos do Governo ProYisorio não podem ser app ro-vnclos . 
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Veja V. I:Gx. a postçao em que deixaremos o primeiro rnagi::l
tnülo ela Hcpublica. 1\ 0 contrario, si o Governo PTovisoriu uo s 
dissesse agora: «Aqui estão os meus aclos, para que scjaw 
discutidos», o Congresso c! iria quaes os que elevem sct· re
vogados, quaes os que ficam appt·ovaclos, c, então, pocleriarnos 
eleger qualquer membro desse mesmo Governo. e o eleito 
ficava na posse plena ele suas aLLribuiç;ões, livre elo perigo 
a que me referi. 

O /Sn. HAMIHO BARCELLüs - Vá ao projecto, que encon
trará isso l~L, nas disposições provisorsi.as. 

O Srt. ANTÃO DE FARIA- O que está l·á não é isso. 

Tenho conclui elo. (Mn'ito bem; muito bem. O oraclor é 
cwmprimentaclo. ) 

O Sr . J oão Barbalho - Sr. Presidente, depois ele tão 
importantes discursos, com que têm sido illustradas nossa~ 
dis-cussões; -c1epois de se · terem feito ouvir, com applauso elo 
Congresso, LanLos aba! i.zaclos oradores, comprehenclo to ela a 
extensão ele minha Lcmoriclarlc em vir occupar neste momento 
a tribuna .sem dispor rlos cloLo.:; que rluo lustre e valia á pa
lavra . .. 

V.o:6ES - ·I\uo ap oiad o; tem muito talento. 

O SH. Jo,\.o HAl\BALHO - . . . cwc clão realce e elevação 
ús questões; sem ter nenhun.1 prestigio com que possa en
treter a attenção do Congresso, anele Julguram tantos talentos 
t: notabilidades. 

Entretanto, oboclc~:o ao impulso ele um dever imporia-' 
sissimo, e aqui venho instigado pela minba conscieneia el e 
cidadão, que me impede ele ficar estacionaria e quedo, neste 
momento, em cru e nos achamos empenhados na rcconstrucçãa 
politica elo paiz, c me inrlu1. a co llaborar, na medida elas mi
nhas possiblli(laclos, na realização elo vasto o gTanclio so plano 
esboç·aclo na ConsLi Ltt içi\o que discu L.i•m os. O Congresso rele
var- me-á ocntpar sua pr·cci os a ai l.enção, c procurarei ser 
breve. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELLOS - ÜLlVil-O-emos com Lodo 
o prazer. 

O Sn. Jo.:;.o BARBALHO- Foi cl.i.Lo, ba dias, por V. Ex., 
Sr. Presiclcnle, que todo o Brazil tem, nesLc momento , vol
Larlas stms v isLas sobre nós; que devcrnos organizar, quaulo 
anLes, a CousLituiçuo Federal, e quo c::;ba Constüuiçuo é p1·cciso 
fazer-se ele n1odo a set' a ll'Dtll.'a do BraziL 

·Si a os la s lJa'lavras. pro:l'ericlas eom u p r est ig io e a11duri
clallc que a V. Ex. cião seus muitos serviços ú - causa repu
LI i can a e sua grande clcvoc.ão patriotica; si a essas conceiLuo
sas palavras se pucles~c aecresccntar alguma causa, cu diria 
LJUC', ueste rnomenlo, ILào é só o Brazil quem tem os olho:; 
volvidos sobre nós, ma~ tocla a republicana ArnCJ:ica, a Europa 
iuLeira, toe/o o mundo ciYilizaclo cmfim (Apoiaclos); o CJIW 
a Cons tituiç;ã.o que temos quo elaborar eleve ser, sim, a honra 
do Brazil, mas ao mesmo tempo, a honra ela civ ilizaç.ão mo 
derna . (A1Jo'iaclos.) 

JVJ.as, pat·a isto, Sunllur us, é ;preeiso quu a CoustiLuição sáia 
Lle llO::isas mãu~ tml:Jalllacla de mudo a Jicar ~ã. e escorl'eita, 



quanto possível seja, de defeitos que a possam inqLtinar, quéi' 
se reJiram elles á contextura intima do projecto, quér á sua 
;.t1ór:ma. 1 (AaJoiados.) · 

Sou, Senhores, o primeiro a prestar grande homenagem 
aos talentos c indispmada cornpetencia dos distinctos puDli
cistas que i' oram ineümbidos de organizar o proj e c to de nossa 
Constituição, bem como aos membros do Governo que se in
cumbiram de rever esse projecto e de offerece·l-o á Nação 
pelo decreto de 22 de . junho do armo passado, principalmente 
divisando entre os primeiros o vulto proeminente, respeitabi
lissimo, legendario desse velho batalhador pernambucano, êal
danha •Mm·inllo, que é como que a encarnação do espirito re
publicano entre nós (M'Uito bern), e entre 06 membros do 
1\iinisterio, o honrado e illustre Ministro da Fazenda, que se 
póde comparar ao Cllanceller de l'Hôpital, pel·a vastidão do 
.seu talenLo e erudição, e pela sua indefessa acti v idade. (lli'Uttu 
bern . ) ~. 1 

· EnLreLanLo, senhores, apesar desse respeito e homenagem 
que tributo a tilo subidas intelligencias e illustrações, é ne
cessario confessar que na Consti Luição ha deí'eitos, parte dos 
quaes têm sido apontados pelos meus illu.stres collegas, e mais 
algun,s outros pontos que aincla precisam de retoque. 

Um dos pontos da Constituiçêi.o que mais me parece ata
cave! é jusLamenLe o que está hoje em di::,cu.ssão - a organi
zação dos estados e dos municipios . 

Viria á baila nesta occ<.tsiãu discutir a compeLencia e es
phera de acção do l'odm· iederal e a dos poderes locaes, assi
gnalar os coui'ins da União e dos estados, determinar até onde 
chegam os limites da jurisdicção federal e até onde se exten
dem os da jurisdicção que é propria dos estados. 

Mas, senhores, nlJs ta questão se hão empenhado -os vultos 
[f!<ÜS proeminentes e aucLorizados desta illustre Assembléa, 
hão debatido muitas da.::J melhores intelligencias que aqm 
se enconLram e assim nilo serei eu C]LlBm vá an·o1·a tomar 
parte nessa l~ct'a de g/ganles . Non nostrurn eÚ t~nta~ corn
ponere litern ., 

Preciso, porém, estabelecer o meu ponto de partida, con
forme a idéa que faço do que seja o govemo federativo. 

O regimen federativo é a fórma de governo pela qual os 
·estados se congregam debaixo de um governo commum, uni
camente para certos e determinados fins, que, por si mesmo~, 
ou não poderiam conseguir, ou conseguiriam ·mal e diifi.cil
mente. 

Nessas condições, os poderes que ficam pertencendo á 
União não podem deixar de ser restricLos . 

Os poderes em maior somma sào os que ficani reservados 
aos estados; porque sào estes que tiram da sua autonomia as 
parcellas que c-onferem ú Ulllão. (Apoiados.) 

Por i.sto é preciso que sejam conferidos para os fins desLa 
Uniãc unicamente, os poderes que são estrictamente indis
pensaveis para que a União possa subsistir, para que o go
verno federal possa funccionae por modo eUicaz, para que 
elle possa desempenhar proficuamente sua missão' tl: não 
mais que isso . (Apoiados.) 

Este é o conceito que tenho a respeito da Federação 
(.Muito bern), sem qu'eree enfrentar ag·ora a debatida questão 
pa autonomia, ou soberania. E si, adaptando por cri teria esta 



nocão, passarmos uma revista, ainõa que rapida, ao titulo qud 
se trata de discutir, verifi caremos ahi clausulas que excedem 
da competencia da Constituição federal. 

O titulo 2° começa por uma disposição que é, ·realmente, 
insustentavel, fixando condições, impondo preceitos aos Es
tados quanto ao modo por que elles deverão organizar seu go
:verno, sua Constitu ição (U) : 

«Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas le i.s 
que adaptar, comtanto que se organizem sob a fórma repu- · 
blicana, não contrariem os principias constitucionaes da União, 
respeitem os direitos que esta Constituição assegura, e obse1"
vem as seguintes 1'egras .» 

Justamente estas regras são lirÍlites que vêm restringir a 
autonomia dos estados, e attentam contra e !la . 

Contém o art. G2 restrieções que, realmente, são incom-· 
pativeis com as Jaculclacles •que têm os estados de construi-se, 
de estabelecm· a Jórma, as IJO<rmas por que se hão ele reger 
no seu governo, usando, para isso, ele poderes, que posstlelll , 
que são seus, el e que não podem ser despojado.s, e que em 
caso algllln elevem passar á Unii1o, sob pena de não haver. 
assim, Federação, mas ;reginteH uniLario, consolidação de es
tados. 

Cada Estado, se organizando de modo que não offenda o·.< 
direitos e faculdades da União, terá a liberdad0 de regular- s·~ 
e estabelecer seu regirnen, conforme entender mais conve
niente ás suas condições e circumstanci as. 

Neste parLi c'ular, me parece que o projecto afferou-se a 
máos vezos ,atendo-se aos ::m tigos moldes, para estabelecer um 
systema uniforme, symetrioo, inflexível, como si pudesse ser 
adaptado em todos o~ esLados, como si fosse licito entrar nas 
iprerogativas destes, e sequestrando acruillo que ~ da com
ipetencia dos mesmos. 

UM SR. HEPRESEN'rANTE - Sempre a tutéla. 
O SR. JoÃo BARBALHO - Entre esLas regras de organi

zação dos estad.os, que a ·Constituição, sem competencia, esta
belece, temos algumas que merecem especial menção . 

Diz o § 2°: «Os governadores e os membros da legisla
tura local serão cl ectivos. » 

Mas, sem duvida, deve sct· deixado aos estados estabelecer 
o regular isso como melhor lhes parecer. Nã0 é a União qu•; 
lhes dá esse direito, nem ella tem que lhes prescrever pre
ceitos taes. 

«Não será olcctiva a magist1·atura. » Eis uma limitação 
insustentavel e inconveniente . Organizem os estados sua 
magistratura como a quizerem elles, é direito seu. A magis
tratura de paz, o primeiro elo ela cadeia .indiciaria, essa in
stüuição de prestigio secular c tão preciosa, deve ser elc
ctiva; a Constituição faz mal em prohibil-o, e não tem com
petencia para isso, como não tem para vedar a eleiçã.o elo 
•quacs:qu er magistrados, si os estado~ qu lzerem adoptar esse 
processo ele investidura, que eu não aconselho, mas é direito 
clelles. 

§ 5°. O ensino será leig·o e livre, em todos os gr-áos, e gra
tuito no primaria.» 

As constituições dos estados e suas leis ordinarias terão 
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de estabelecer as condii./ÕCS funclamcntacs c rcgu!arncnLat'CS elo 
sys tem a ele ensino preJericlo por cada um clellc:<. 

A União, a m eu Ycr. não tem competencia para ckdarar 
que o ensino instiluiclo e custea'Cio pe los cstwclos ou por par
ticulares seja leigo. Não é na Constituição Jecleral que tam
hem se ha el e eslal:Jclcccr a graLuirJacle, embora rcstri cta ao 
primeiro gráo, elo ensino publi·co clarlo em escolas CJ~eaclas e 
sustentadas pelos os Lados. 

Além ela incomp ctcncia da União, dú-se que clla, con
forme a Consti tui ção qnc estamos votando, não deixa r ecursos 
aos esta.clos, pelo n1cn us a muiLos dell es, para estabelec.e.rem 
seus serviços, seu systema ele admini stração ele ensino, para 
prover as despesas com a instrucção primaria. Ao mesmo 
tempo que se consagra tal instrucção no systcma economico c 
Jinanceiro elos es tados, ~~ cxLrauüo e ill instificavel impôr-se 
a obrigação ele qn c o ensino .scj a graLui to; sou ele opinião que 
nos estados o cn.c; ino cl11 peinwiro grú.o -rl<wc ser gratuito, mas 
não ha necess i.clacl e ela União impôt esta restricção ao direito 
dos estados, pri.ncipalm1mte tratanr'lo-S'e de alguns cujas Jan
tes ele r enda es-ca.ss(:[tm. 

O art. G3 estabel ece CJllC uma lei el o Congresso Nac ional 
.distr ibua aos esl.ados nm:1. c.() t·La extensão de terras devolutas, 
c! em arcadas ú eusLa cl e'll us; i mpõe-lhüs clausltlas. 1·el ativas ao 
aproveiLameLlto dessa ])l'U]Jri crlacl c ccâ'icla aos estados, e dá
lhes aucLorização rmra, sob Laos clrmslllas, disporem cll es des
sa::o terrag por qualqu c r ti.Lu lo , geaLn i to ou oneroso, determi
nando, porém, que, si não forem povoadas e colonizadas dentro 
ele certo tempo, inco1·porar-se-ão ele novo i União. 

Nos Estados Unidos. oncle ha clifi'erença el e terri.Lor ios c 
es tados, pócl e-sc co rnpre·henclcr ·a direito cia União sobre os 
primeiros;. entre nós, porém, que as antigas provincias não 
são simples territorios, mas passaram a r.vnstituir eslaclo s, a> 
terras elas provincias devem , necessariamente, pertencer aos 
estados . As terras srro el os os Lael os; 11ão é a Constituição, não 
é a União, não é a Feclemção qu e lh es clá o terri.t orio, que jú é 
clelles mesmos. Nã.o posso, alem disso , comprehencler, dentru 
ela circumscr ipção terr.itori.al elos estados, terriLorios que 
pertençam a um poder extranho, ainda que seja esse p:1der 
a União, salY o desapropriad os por esta para servieos fed r·racs . 

NesLc ponto, tão resociLaclo ó nos Estados Unid os rla .i\ IJJ C
l'i ca Llo No l'lc o cl i;·cil.u do., es tad o~, que a!(~ os let'l'cll os vara 
eslabc leüirn euLo s milil.at·r•s. J oL'I.akza~, arsL:nau~, es lalcit·uo, 
são 0omprados, nr L dcsa'JH'u',l"il' iallos aus L:'.; La el os . 

UAr ::-;tt. HEPIW:-iEN'l";IN'l'J' - Já no ;:; l]LlCL'L:IJJ tir~L L ' a ~ ii! Jas 
ele Fernando Ll e Not·o nlla . 

O Ett. Jo!í.u .IJ .\ HB .·ILIIu - l)ltattJi u t1il o SI\ cl1r;g·rJII a luual' 
no Lerrilorio !Ir) uc1.11J um Iins cslatlus , ·quauLI'' nun .sl'· Jc:-: cli 
m in uir;ão llu Lu.rT.itorio el e lJ Cllll ltlllll das anli,c;as IJL'OVi i H ~ ias r·ln 
Drazil ao cons tituir- .~c a H opubli ~ a l'ntrc ll< ·,s, u a['(; IJ i[Jl'la;.;u 
C:e J<'el'JJauclu do Noronha, que 6 uma .jo i n rJcstiuacla a J:,'Tanrlo 
i't 1Luro, nma t·iquL:za, ltllla f11 1tll\ 'llu r cncla:.; , r[ lll\ ser<i alg1 1rn 
dia, Joi-nos lomarla p r lo Gnvr l'llO Pro1 isol'io . . sem qu e an E s
laclo do PcrnamlJucu ·se clL'ss1' sal[sia1;iiu , Sl'ln sl' l' ll csap l'l!
peiacla ~ lêLll indcnmização, uuu havcuclu vara i~to molivo 
a lg;um! 



:J<' clizmento, o illush·e Ministro da JusLiça, :10 clrcl'eLo llc 
organização ela mag1stratma Jederal esLabeleceu uum cli~pu
Slção, faz:enc!o clesappal'ecel' a jurisdicção especial que ahi 
es tabeleceu; parece, porém, quo devia positivamente l'esti
tuir ao Estado aquillo que um decreto antel'ior lhe tinha 
tirado. 

· O art. 611 encel'ra uma tllese cont1·aclic tori.a com o prin
cipio federativo , e diz que: - «E' /'acuUado aos estados»
mas a União não tacuUa causa alguma aos estados que a 
compõem. Si os poderes ela União lhes são conferidos pelos 
estados, como diz o art. 6!1 que a União faculta aos estados 
taes e taes prerogativas ? A Constituição ela União certa
mente não é que Jaz concessão ele poclcres aos estados; estes 
terão, ainda depois de i'ec!emclos, as :t'aculclacles que são in
timas e connexas com a sua autonomia. 

Diz o art. 64, § 1° (lê): 

«E' facultado aos estados: 
«1.° Celebrar entre si ajustes e convenções sem caract.er 

politico (art. 47. n. 16 ) .» 
Mas, pelo art. 4'7, esta aLLJ.·ibuição Jica dependente elo 

Poder Executivo, e, em certos casos, do Congresso Nacional. 
O regimen que temos ele estabelecer· nesta Constituiçüo 

é o l'egimon que mantém aos estados todas as faculdades e 
comple ta autonõmia para viverem e se reg·erem conforme 
lhes convier, com todos os pocle1·es necessarios á sua exi.s
tencia autonomica, no circulo ela sua activiclacle administra
tiva, ecouomica e poliLica. Por que razão Joi tão escassa c 
minguada a c!isposiçilo desLe arLigo, permittindo aos estados 
sómente (lê) : 

«Celebrar entre si ajustes e convenções sem caracter 
politico ? » 

Na Confecleração Suissa os cantões fazem tratados até 
com paizes extrangeiros. sobre objectos concernentes ú eco
nomia publica, relações ele viz:inhança e ele policia, uma vez 
que não sejam contl'ari.os ú l•'uclcração e ao clü·eito elos outros 
estados; c solJre Laos objecLos os cantões se podem corres
ponder clü·ectamenLc COlll as auctoridades inferiores e em
pregados de um Esl.ado us Lrangc i t·o. EsLá isto nos arLs. go 
c 10 ela Con sLll.uiçilo Fcrloml c!aquullu paiz. E é ohvio quo 
cü·cuni~Lancia::; podem uccurrur ·, vor.· o.uclc suja nueessar.io quo 
o~ nossos uslarlo::; qu u liruil:aJn-;;u t:unt vai:ws uxl.rangeiros, 
[Jossaru enLt·a1· l'lll a.i u::;lu::; u Lratadut~ co1n us::;cs pai:r.cs limi
trophos . 

Parece que a CuusL ilui1.:.fio Lulll :l'üCI".Íu de !evat· u prin
cipio Jec!cJ.·ativo al é at~ u!L.inm::; cou~oqu e u1 :ias; l"sLabelece 
c lau~ulas tão rusl.l·icLi vas; , que alleraram uomp!damen!.u aqucllu 
principio. 

Sr. Pre::;idoulu, v. ]~x. ' ]JOl' Ut.ua illLU.il;.ã.(J .lllUÜU vaLriu
tica c razoavel , Lem coHced .idu au::; orac!Ol'GS, quo Jar;am 
eerlas explorações pelo,; Lernonos acljacentus ao da c!i:::;cu.ssfio. 
Vou pl·cvalec.er-me um pouco de:::;::;a fnmqucza. c promollo 
não abusa1· de !la. · 

Tenho de clenwnstrar que a ConsLituiçfto muitas vezes 
afastou-se elo principio i'edenttivo. O art. 1" do lll'Oj ecto nos 
Jalla ele uma HopulJlica Jcdcral, um::; 11am iat~u é necestJal·iu 

20 
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que os estados que se federam, conservem as faculdades e 
as prerogativas proprias, com as quaes ficarão em situação 
de se manter na verdadeira altura do systema. Do contrario 
voltarão os estados á condição de províncias e ao reglmen 
de concentração, em que antes se achavam. Assim, em vez 
de Federação, essa que se planej a, deveria, antes, dizer-se 
consolidação de e::>tados. como acima lembro. Precisamos 
constituir um regimen que não seja o falseamento da idéa 
federal. · 

Um dos pontos em que me parece que houve sacrifício 
dessa idéa, não, talvez, quanto ao sysLema em geral, mas 
com relação aos effeitos e resultado, é aquelle que se refere 
á distribuição das rendas; porque a ser mantida essa que o 
projecto crea e aquj se votou, os estados, senão em sua to
talidade, mas em sUa maioria, ficarão com encargos supe
riores aos seus recureos. ás suas faculdades financeiras. Não 
lla uma infracção propriamente do principio, mas os effeitos 
do regimen discriminativo das rendas · produzirão esse resul
tado que assignalo, ficando os estados sem meios, sem re
cursos para os encargos que Lomam, isLo é, impossibilitados 
de exercer, como convém e é direito seu, suas prerogativas 
de Estado . 

UM SR . REPRESEN'rANTE- Não comprehendo assim . 
0 SR. JOÃO BARBALHO - 0 art. 10 contém uma dispo

sição, que, segundo criterio a que me referi. me parece tam
bem impossível de se sustentar, e é a que prohibe aos es
tados estabelecer ou subvencionar cultos religiosos . 

Parecia-me ser de bom alvitre deixar-se isso á vontade 
dos estados. Esta prohibição nem é um característico do re
gimen federal. 

Temos o ex.emplo na Constituição da Republica Argen
tina, que mantém uma religião oí'ficial. 

A disposição de que trato, deveria, sem duvida, des
apparecer ela Constituição, e nem por isso soffreria a União, 
nem por isso soffreriam os estados. O Governo póde ser fe
derativo sem ter que ver com o facto de haver religião de 
Estado . 

0 SR . lVIEIRA DE VASCONCELLOS - lVIas iSSO depende do 
principio já estabelecido anteriormente . 

O St\. JoÃo BAHBALHO - E' necessario que os estados 
possam exercer todas aquellas faculdades que não forem 
incompatíveis com a União . Não vejo que dahi possa vir 
nenhum prejuizo. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Póde prejudicar aos filhos 
dos outros estados. · 

O SR. JoÃo BARBALHo-Mas como? 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS- Fazendo, por exemplo, com 

que eu concorra para uma religião que não é a minha . 
(Apa·rtes.) 

O SR. JoÃo BARBALHO- Parece-me, entretanto, apesar 
destas observações, que a União póde subsistir, como um go
verno commum dos estado&,, sem que seja preciso fazer a 
estes uma prol:iibwão desta natureza. 
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Dou esta attribuição aos governos locaes, e só a clles, 
porque, quanto a mim, este obj ecto é da natureza dos que 
devem pertencer á soberania de cada um dos estados. A 
União, essa não poderá impôr a todos os estados tal ou qual 
religião; e, certamente, não acho que a prohibição contra 
os estados, com relação ao culto religioso, seja de indeclinavel 
vecessidade para que possa subsistir o regimen federativo. , 

0 SR. RAMIRO BARCEL~OS- Perdão; subsistiu o systema 
acloptado pela União~ a plena liberdade de cultos. 

O Sn. JoÃo BARBALHO- E a IJrova é que ha, até, consti
LLli\~:ões l'ederaes em crue está estabelecido o culto official; é 
o exemplo qne citei, ela Constituição da Republiça Argentina, 
onde existe a religião ele Estado. (H a alguns apaTtes.) 

Mas o que quero afinal é que os estados regulem esta 
ma teria conJorme lhes parecer melhor. 

Este meu modo de ver, supponho-o muito mais acertado 
c liberal do que o da Constituição. 

No art. 11 diz-se : 
«E' prohibido aos estados tributar por qualquer modo, 

ou embaraçar com qualquer clifficuldade, ou gravame, regu
larrnentar ou administrativo, actos, instituições ou serviços 
esLabelecidus pulo Governo ela União.» 

Este ponLo refere-se á jurisclicção da União e dos es
tados; devia ter sido estabelecido com reciprocidade, do .con
trario traz subordinação destes áquella em materia de com
petencia exclusiva dos mesmos. 

UMA voz-Já foi supprimida. 
O Sn. JoÃo BARBALHo -Ainda assim, as minhas obser

vações podem prevalecer para mostrar que o projecto de Con
stituição ainda falseou nesta parte o principio federativo. , 

(O Sr. Presidente 1·eassurne a sua cadeira.) 

No art. 14, Sr. Presidente, a Constituição se occupa das 
forças de terra e mar. 

Este ponto não diz reqpeito propriamente .ao systema fe
derativo; e se podia estabelecer, qualquer que fosse o regimen 
elo Governo, mas refere-se, sem duvida, ao principio demo
cratico, que é, tambem, uma das bases desta Constituição. 

A Constituição estabelece que as i'orças de mar e terra 
são instituições nacionaes permanentes; mas é uma aspiração 
da democracia moderna que não haja taes instituições com 
esse caracter de perrnanencia. 

0 SR. ESPIRITO SANTO ·E OUTHOS SENHORES dão apartes. 
O Sn. JoÃo BARBALHO- O nobre representante do meu 

.1!\stado ha de permittü· que diga que não quero propôr com 
ist.o a suppressão do Exercito e da Ar:mada, a que o paiz deve 
immensos serviços, e de que precisa. 

O SR. EsPIRITO SANTO- Seria muito bom, aliás. 
O Sn . JoÃo BARBALI-IO - Mas o que me parece é que a 

instituição dos exercitos permanentes não é uma instituição 
liberal. 

Poderíamos . seguir: o exemplo da Suissa. A Constituição, 
alli, veda á União manter exercitos permanentes; e os ca:g-
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tôes apenas podem ter um numero limitado de for~,a, regu
lada p ela União (Apartes), que, actualmenl;e, é ele 300 sol
dados para cada cantão . 

O Sn. JoÃo BARBALHO- :1!3' uma especie ele descentrali
zação elo serviço militar. Sou elos primeiros a reconhecer os 
:muitos e g.rancles serviços que o :r<;xercito e Armada nos têm 
prestado, mas nã.o . h a necessiclacle de se prescrever em uma 
Constituição, que haja Exercito permanente, como se dispõe 
aqui. no projecto, que elevemos ter forças ele terra e mar 
permanentes. 

Ha mais outro ponto em que me · parece que a Consti
tuição arreda-se elo principio federativo: é o que se refere 
:i eleição dos membros elo Congresso. 

Desde que os estados têm ele deputar ao Congresso certo 
numero ele represen tantes ele ·sua escol;ba, é claro que em 
cada Estado elevem elles ser escolhidos, segundo o processo 
eleitoral que o Poder local competente preferir. Conhecido 
o numero a eleger, fixado por lei federal, não ha razão para 
não ficar livre aos estados fazer a eleição, cada um pelo sys
tema que bem lhe parecer . 

Outro ponto importante e ele muita gravidade é o se
guinte- a ineleg·ibilidade do clero. A inelegibilidade elo clero 
traduz-se em restricção, reduz-se a um ataque ao direito po
htico de um grande numero ele brazileiros, de uma classe 
muito respeitavel. 

A Constituição Federal, bem como as elos estados, não 
tem competencia para essa mutilação. 

Continuando a passar em revista as disposições antago
nicas com o principio federal, chegamos ao art. 33, no qual 
ainda vemos a Constituição esquecer um pouco a autonomia 
dos estados, quando diz que compete ao Congresso Nacional 
"legislar sobre a divida publica". Esta clisposir;.ão, em termos 
assim amplos, sem resalva do serviço da divida dos estados, 
é, evidentemente, attentatoria elo principio federativo; é pre
ciso emendai-a, accrescentando aqui uma restricção que res
guarde o. competencia assim invadida. 

0 Sn. MEIRA DE VASCONCELLOS - Isso foi um lapso, não 
pócle deixar de ser. 

Vemos ainda o mrsmo clefeiLo no p,rL. 311, q uanclo altri
huc á Uni.iio o poder de crcar instituir,.ões ele en.sino super ior 
c secundaria nos estados c de prover á instrucção primaria c 
secunclm·ia no Tlislriul o J<'eclrral. 

Sr. Pl'csirlcnl.c, 1;ce l am1ml;e q uc a cr·cação c a rcgulamen
taçã.o ele in~lj L1il ns /I n .i11s trucçã.o fllthlica nfí.n é nma concliçfio 
incleclinavel p:Lra que possa subsisti!.· a União e Junccionar em 
toda a exten~iln rle sous poderes; quero dizer, nos poderes CJU< ~ 
competem ~' Un ião para regular os negocias que os estados 
por si mesmos :não podem nrornover, nã.o é preciso inclui1·, 
como indeelinavcl, a faculdade de crea1· institutos de ensino, 
a qual, por s i mesina, ev.i.dontemente, nã.o é uma Junceão in 
henmte c canwteristica rlo Poclor Jeclcral . Os esLaclos uilo su 
eolligam em União porque não possam se occupar de inst.rnc
ção publica, nom para o fim ele incnmb ir esse srrviço ao Go
verno central . 

E' um serviço importante, mas não é propriamente J'e
dc'l'al; 11enso crnr; elle, al.1\, eleve ser faculdade, exclusiva com
tJClcncia do::> nwnicipios, não tendo o:o vroprios es lados que 
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intervir nisto, principalmonl o quanto ao ensino primaria. E 
vou a incl a mai s longe;, porque me pm'cce, mesmo, que o Go
ve.t·no não Leut a miss ão ele ensinar, que o ensino não é uma 
fnculclacle magos / aLica , uma faculclacl e qu e se incorpore ús fa
rm lclacl es ri o UovPr n o ria União , elo Estado . 

.IL.u iria aLr\ o v onlo d o supprirnir os pr ivilegias ligados aos 
lil.ulos sci enLificns. 

O Slt . ESPIHITO SAwro - Muita g en te não gostaria disso.: 

O Sn . .Tolo BAHBAl~ Ho - O Gov erno, precisando elo pes
soas hnbililaila s para oxcrcrr Laes ou quaes Juncções publicas, 
r si ab nlrcrria n fWll sysl r ma rl0 concurso. 0 nossos concursos, 
julgaílns p o r.· ])I'Oii ssionacs, p or capacidades incontestaveis. 
c.n1npr'!.rnlrs , ins usp c ilas, a s p essoas que se m os trassem mais 
lt a l1 il i Lael a s pa1·a rxm·cpr essas Juncçõcs s eriam preferidas 
pa1·a os Cctrgos qnr. s 0 Li v osso el e prover. 

O S11. ClMJI NO BEsou no - P erfe iLamenl.c; se póelc ser 
rlou: o sem ser clout or. · 

O 811. 'l'nr, I\N TINO nll G.\n V.\LIW Mas não é o Governo 
qnn conc,•clf' lilulns sc iL\ fllil'ic ns, s iín a s cnrpora1J íns. (Tio. on
t,·us 11 Jllll'f" ('S . ) 

O 8 11 . .To.'.n 1\ .\HR\LHO -- Não li go no l.ilulo ou diploma o 
rlirril11 n r•sr'rCPr qualqnrr cmprrgn nu l'nncção ; ligo esle 
rli t·,•il n :i. llahili/a,: fin; r n nwin praLicn mais rHir::t z rl0 se pro
Vf\1' ilftllilila,;;í.,l 1'• 11 en ncurso hrm rr•gularln. 

O 811 . 1\IIWL\ nll V.\sr:rlN c: lcLLO s - Nmn scrn]wr, . 

O 811. EsPrHlTn 8 1'1'1'0- E s lú l1nrn; não ha narla JW.rfcit.o 
nrsl r. mu ncln. 

O SH. Jo:\o B,\IUl,\Ufü - Conlinuancli> a m inlla digrcss·ão, 
Sr. Prns i!l,•n I c, ch ego ;, pari r, da ConsLiluiçã.o que trai a ela 
elni çiin rln pros irlrnlr. da n.cpnll lica. 

O prin cipio de que os cs laclos rlr.w m.1 figurar ncsl.a el eiçã.o, 
earla nrn como uma rnl.i cl::trle cnllccl.iva. uma incli v idualiclacle 
JlOlil.i ca . Yalonrlo cada Eslarlo lanln corno ouLro, nã.o foi admit
I i rio ·rw lo r:nng-r0sso ... 

O 811 . 1\fmn A nE V.\ SCONt:ELLnS - Infrli znwnln ; rl cvia l.nl-o 
s i elo. 

u~r Sn .. IlEPRESI<:N 'l'V\ TT·~ - Têrli 7.ml'nlr. 

O Sn . .Tn.\n RII11HLnn - ... r f o i alaeacln com mai s on 
mr.nns l'nrl a lrza I' v igor por mni.los elos nrarlorrs qu e clo sh~ 
a.ssumnl n s r. nrntparam. No mru modo clr. Yrr, es te prin
c ir,in ,·, p1 '1'i'r•.riv1'l. nada lrm rl r. conrlrmnavr.l , r.omo a rnnH.os 
pa1·r•cr. r· lnnln (• nssin1 q11 8 n rwopria Cnns lilniÇi'ín. afinal. l'oi 
Jm·,·nfl:J a n.clmill il - n !'m cPrlo ca so. 

·· A CoMiilui ~ ão cstal1olccc a olei ç.ão inrlircc la. pnr olcit.o
rr• s, rm nniTlf' rn rlnpl o ú rcpresPnlaçã.o rl c carla Eslarln, mas 
r.l1cg n. a um rmbn r a ço; quanrln nãn se pócl c v r.rificar, em favor 
rlr. alg um elos canrli cl alos, a maioria a lJsolula clr. yn/ os rlrsscs 
1'1 0 ilrn·r· s. a Cnn~lilniç:ãn rrc.o r rr. rnl i'í n no prinei11in cpw rlr.
vnrin. lrr :Jdmilli rln. isln r;. arl npla co mo r'xp orlirnl r aquilln 
rrur rlrvin írr :Jdmillirln como p rincipio, :Jrlmillo Cfl fC. srjnm 
r sr nlhir!o s n Pers id eni r r. n V icr-Prrs irlrnlr , nrssr e::tsn ~' SP R
rial. !1 1'1n prnr)l' in Congr rssn . mas Ynlrn rln a dcpulaç:ín rlt• carla 
]Ls larlo unicílmrnl e n n1 vnl n . O que mr pnrrcr mai s rrg t1lrn, 
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o que me parece mais acertado, mais compatível com o p_rin
cipio :federativo, é, justamen te, isto que como excepçao a 
Constituição estabeleceu e que devia ser. regra, que clev.ia soe 
adoplaclo como principio. 

O arLigo que i.rata elo município, Sr. Presidente, 6. evi-
denl.cmnnl.c, uma nxcrosccnc ia (se me pcrmiltom rlizel-o 
nssim) nesla Consl.ilui r,ão. 

Poi s os f' S inclo.~ prccis8m q11e ni'Ís lhos mnnrlnmos ílnllu :i 
os molde~ pm·a n1·g·;.~n i~nrf'm os seu~ mnnic-ipios? QuP te-
rlnrflçiío (\ esLa em que a Com:i.iluieiío fed eral 6 que l1a dA cle
l.m·tninnr o cireulo em que J1:!o flc gil'al' as Ú!ncç.,)f's lilllfl ·i-· 
cipacs ? 

O Sn .. _'\LME ilH PJCnN \JVrnuc:o Apoiado. 
O Srr . ]~SPintTO SANTO - Meu collega, discordo flc V. :r<:x . 

nc.ss.; por1i.o . 

O Sn. JoÃo BM1nALT IG - · Sinl~o muiLo, mas estou expri
mindo a m inha conYicçi'ío. 

UMA vo:o - Si rli scm·da, lm ele haver quem CO II COITin. 
O 811. ERPJiti'I'O SAN'I'O - Com a Republ ica, o m1mieip:io 1í 

n base elo reginwn livro . 
O Sn .. JoÃo BAnBALTTO - Sr. Presidente, a principio me 

r efc1· i :í s inwerfniç,ões rla r.onsLil.ni r.iío soll o ponlo do visLn 
r:m q:1r•. fllú ng"PI'a a 1cm l1o nnenrarln, o allucli , Ütllllwrn. a ril'
foilns quanlo :t sr1a fórma : niío son eompoLcnl.c pm·n fnzcL' a 
cr.iLica elo pro.iccl.o, em nenhum rlesscs ponLos ele visLa, mas 
elevo, ainda, indiear e.sscs outros defeitos a que allurlo. 

Vozgs - Tem toda a compclencia. 
O SR. Jo.'i.o BAHBALHO- A reclacç,ão desta Constituir;ii.o ru

senl.c-se ele rlc:foilos l.aes, que deve ser muito euidaclosamentc 
rev.isla depois crne :findarem nossas discussões . Quero crer que 
a rerlacç:ão final elo pro,ieelo não fni feita e não poucle ser rln
moL'adamnnte rovisla ]JOI' nenhum elos membros elo Minisl.crio: 
fni. S8m rlnvirla, incumbida, mnilo naturalm ente. a alguem quo 
l.allnz nã.o Livrssr'. J.empo de corrigir as imperfeições que no 
p1·o.i rc I o npparrcem. 

TJrvr Sn. REPHERlCN'rAN'I'F. - Não brilha em grammalicfl. 
O S1t. Jo.\o HMtB!IT, rTO - Sirva de exemplo a clisposiç,iío 

qnn rliz (fi lO a r.nmara c o Rf'nado funccirmaTlío lrolwlhandiJ. 
e o nrl . 00. rp1e diz - e/1/IJW'n~m· enm d ifficnlrlrrclcs . Pnrli:1 
rliznt· - rli 1'/'ie.ull:t.l' rnm nmhnracos: v inha a dnr na mesm:1 
c ousa . (/i'iso . ) li; varias onlr:~s flisllosir;ões assim. 

Taml.1cm n rlccrnlo em CJLlO se promulgou a ConsLit11i1_~iio 
tem rlcfcilos rlcslcs. impcrcloo.Yf'iS . 1\hi se lê: «0 Governo Pro
visaria ela Rcpublica elos EsLaclos Unidos elo Brasil, const'i
tnido pelo EJ;en:ito c A nnada» : como si o Bi'asi l tivesse sirlo 
consLiluirlo pelo Exercito c n Armada. Depois accresconta: 
«Considerando na convcn:ienda rle attencler immecliatamente ao 
sentüncnto nacional». Mas. senhores , tratando-se da Consf.i
tuir;iío, ni'í.n se !rala de um a que8fi'io affectiva (A.JJoiado), ni'í.o 
se i em ele recorrer ao senlim enio .: ú a opinião publica que 
exige crue se acloptem laes c Iaos icléas. (Continúa a ler) .. . 
«confmnplanclo algumas alterações indicadas á Constituição rla 
Republi ca dos Esl,flcl os Unidos elo Rrazil , cujo texto».. . O 
texlo rlo Rl'asil! (Continuando a leT) ... «dependente da ap
provaçi'ío elo futuro Congresso, se publicou pelo decreto ele 22 
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JUnho deste anno . » Se publicou pela imprensa e não pelo de
creto. ( Contimía a ler.) «A Constituição dada a publico no 
decreto n. 510 de 22 de junho ri e 1890, é substituída pela que 
com este clec·reto se publica.» Temos mais, portanto, uma 
Constituição que é substituta e pela redacção, pelas palavras 
que acabo elo ler. Parece qno - este clecroto rl o promnlgaçi'ío 
(de 29 elo oul.tlhro) -é o mesmo decreto 51.0 de 22 ele junho. 
Cito isso para rlar algmmtR amostras rlo que é a redacção elo 
pro,iecto. 

Uma Constituição, um documento político de tamanha 
importancia, de tanta magnitt1cle, eleve ser livre ainda mesmo 
desses defeitos, que, por pequenos que pareçam, são, entre
tanto, imperdoaveis. 

0 SR. MEIRA DE V ASCONCEU,OS - Si entre as outras na
Ções, na traducção de documentos officiaes nossos, escriptos rm 
bom portuguez, levantam-nos falsos horríveis, imagine-se n 
que acontecerá traduzindo-se um portuguez dessa ordem. 

O SR . Jof\.o BARBALHO- Mas, Sr. Presidente, esses defei
tos da Constituição (que, afinal, talvez não o sejam, mas que 
me :narccem taes) iêm sido. em parte, eliminados pelo Con-. 
gresso, e é de esperar que quanto ao resto ainda os corrijamos, 
o si alguns, ainda assim, permanecerem, serão mais tarde ex
pungidos por congressos ulteriores. 

Entretanto, Sr. Presidente, apesar de todos esses de
j'eitos, quero esta Constituição; sim, senhores, quero estn 
Constituição, e della digo como de seu paiz natal dizia Shaks
peare: «Patria, apesar de todos os teus defeitos, quero- te 
muito e sempre.» 

Quero osla r:onstituição. Senhores, porque esta Gonsti
tuiQão é a Rep11hlica, e a Republica é a prosperidade, a gran
deza, o esplendiclo futuro da Patria! Quero esta Constituição, 
Senhores, porf}ue cll::t virá re:clizar entre nó~ o clesicleratttm dos 
grandes revolucionarias francezes, esses cosmopolitas da liber
dade. Os revolucionarias francezes ele 1848, no preambulo da 
Constitnição escreveram: 

«A FranQa se constitue em Republica. Adaptando esta 
fórma definitiva de g·overno, ella se propõe caminhar mais 11-
vremenle na srmrta rto progresso e da civi1izaç.ão, assegurar 
uma disf.rihnir, i'io cada vez mais oquidosa dos encargos e van
ta.ll;cns ,sociaos, augmcntar a abastança de eacla um pela climi
mlir,i'í.o elas desp esas publicas e dos impostos. e fazer cl1eg·ar 
todos os cidarli'íos, sem nova commoção, pela acr,i'í.n surocessiva 
c constanlo rhts instil.nir,õeR c rlas leis. a um gráo Rempre cres
cente dR moralirlarlr.. illm;i .r::tc~. i'ío r, hem-estar .» 

Rr. PrcRirlentc. quero esta Gonstif.uiç5o. apRsar de todos 
os seus clofeitos: porcrne ella vem realizar a ol1ra iniciada pr.lo~ 
rr.Yohwionarios rle Prrnamlmco r.m 171.0 (Mnitn bP.m), os pri
mr~iros f}Ue 110 Brazil lral1~ lharam pRla InrlRpenrloncia e so
nl1aram a RRpuhlica. (Mnito bem). Qnr.ro oR La Constitnicão. 
J)Orqn~; rlla vem rr.n lir.ar R obra dos revolu cinnrtrins pernamlm
canns rlr 1817, (j1l 0 planlnram. rlefinitivamenle, a semente rla 
Republicu. re.c;anrlo com seu sangnc de l1rróes n solo patrio. es
crevenrlo 1Jma rlrts ma·is bellas pag·inas da historirt política d~ 
nossa Patria. (Muito bem.) 

Quero esta Constituição, porque ella vem realizar o pen
samenLo dos revolucionarias pernambucanos de 1824. os unicns 
que, com as armas na mão, responderam á imposição do pri-
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meiro Imperador, quando es te impoz-rios uma Constituição. 
(Muito bem. ) 

Quero-a, porque realiza a obra dos heróes de 1824, os pri
meiros que trabalharam p ela Hepublica federativa e es tabele
ceram a Confederação do Equador. 

Quero-a, finalment e, porque, ao passo que é um novo c 
f ecundí ssimo rlemento de vida, progresso, desenvolvimento e 
riqueza para o Brazil é a confusã.o e rle3espero elos inim:igo3 
ria Hepublica. (Mnüo bem . ) 

E term inarei, Scm h ores, p edindo ainda. mnpr esLad a a um 
poeta ing lez uma ele suas brilhántes imagens: «Vejo em espírito 
nma nat\iiO nova, pujante, senhoril, que se levanta como um 
h omem Yigoroso c sadio, que acaba de acordar e sacode a sua 
cabelle ira . Vejo - a qual a aguia que acaba o trabalho da muda 
e ergue suas az as novamente plumaclas, encara o sol e, deixando 
esvoaçar attonitos, abaixo de ' Si, bandos ele aves rasteiras e no
ctívagas, ergu e seu vôo altaneiro e supremo pelos espaços sem 
fim! 

A aguia ri o Brazil: as aves rasteiras s ii.o os inimigos da 
nr]mbli ca confnnclirlos c desatinados! 

Vozgs - 1\hül.o bem. Muito b em. (O orador é ca?n7J1'i
mcnt.orlo c abr·ar:ado por cl·ive?'sos Srs. nprescntantes.) 

.A cl.isc nss iío fi ca· adiada, pela lwra . 

O Sn. Pnl\SIDENTJ<: rl osigna para amanhií. a seguinte ordem 
elo dia: 

Con LimJa!}ã.o rla t" cli scussf:í.n dos l.iLul os 2" o 3" rlo projrcLo 
rlr f:o JJ s l:iluir,,f:ío- nos estados c rlo 111 '/l,niC'ip'io. 

L evanl::t-se a scssilo ;',s 1. h oras e 20 minuLos da tarde . 

28" SESRÃO, EM !) nJ\ JANEIRO DE 1891 

fl rf's ir/e·nC'io. rlo S1·. P·ru.clcnlc rlc Jl![oTacs 

Ao nwio.-rlir~. l ' r~ z-.~r: a r.hamacla. :í. qual rosponrlom os Src;.: 
Pru rlr. nl' ' ri r· IVIIIJ':!f·~. !J::tr·.~ rl t• Cn J·,·al iJ o, .loiio N1Yiva. J<'ranc.i.seo 
Maehafl n, Lr'"'·ig ilrl" Cne ll"' • J oaquim Sarmento, Joi:io Pedro, 
Jr, s r': ~~ ·gun rliJlu , Jvif!llil f'l Barala. ;\nlonin Jlaena. J oaquim Crull, 
' l'lw nrlnJ'" Pf:f' IJ rro , Elysrn iVIm·i. iJJ s, Hrzerra rlr: i\ lhuq:!I'I'CJUC 
:ltJJl ill J', :ill s ,·· H'' '' llaJ'rl o, Olivoi ea Ca lvãn, .Alm l\i r'l a BatTeLo, Fü·
m in" tia ~ilYPit·a .. los(: Sim e f:í o, T<'J•rrJerico Serran o, Tavares 
'llas l11 s. 1\.osa JtlJJio e, Coclbo n Campos, Thom~tí; Cru z, V irgílio 
Thm asio , Domingos Viccnl e. Gil Goularl , MonLeiro ele Barros, 
Campos Sallrs, U hal r'lino rl o Amaral, Braz Carnei.ro, Lap ér, 
San los , \nrl raclr, Haulino Hm·11, Ramiro Barcellos, Pinh eiro J\lla
clJ aflo, Julio ela I~'rola , Joaquim .Fe li cio, Amer ico Lobo, EdlJal'do 
\V a nrlrn ko lk, .Joaquim rle Souza. Sil va Caneclo, Silva Pamnlws, 
J\quilirw el o Amara l, Joaqui m Murl.in ho, Bolforl. Vieira, Inclio 
rlo Bras il , Lauro Sorlc r ~. Innoccncio Rr:rzeclnllo, Nina Hi.beiro, 
Cn11 I ií1 '· Pnrlro Clwrmonl., Ma li a Rac0llar , Costa Hoclriguos, Ro
rit·igi ii'S F ''' ' ll:lnfl r•s. C::tsrm ir n .Tnnior. Henrique ele Carva lho, 
An[r is io l<'ialho. Nogu e ira Paranaguú, Pires l<'orreira, Nelson, 
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