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Rod,rigues . - Frede1'1:co Borges . - Joaquim F'el'icio. - Pa
cifico Mascarenhas. - Baclm·ó. - Urbano il.farconcles. -
.Raptista da Motta , - .Tos f B-evilaqua. ----, Lrrpér. - F'cUppr: 
Sch'lnidt .- Cm·o1wl PiTes Ji'ei"'reü·a.- Dorniugos C. de Monreo. 
-- Almeida iVogucira. - EduaTdo Gonçalves . -A. AzeTedo. 
Costa Machado. - Bel{oTt VieiTa (-caso não passe a rmenda 
do Sr. Amphilophio). - Uchóa RodTigues, idem . - Mano el 
Coelho Bastos do iVascim ento, idem. - Luiz .ildurat . - ViT
rrilío Pessoa .. - Jos'é Avelino. - Manhães BW'Tcto. - DutTa 
Nicacio. - França CarvaUw. - Barbosa 1~i:nw .. 

A discussão fica adiada, p ela h1rnt. · 

Vém ú Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Os abaixo assignaclos declaram ter votado contra a emenda 
apresentada ao art. 23 elo p r oj ecto el e .Constitu ição, para sm· 
cgualado o subsidio elos deputados e senadores. 

B. de Campos.- Montes Ba1Tos.- Adolpho Gonlo·.- Pau
lino CaTlos. - MuTsa. - Rodolpho Miranda . - Angelo Pi
'liheiTo. - Thomaz CaTValhal. - Rubião .TunioT. - M oteim 
da Silva . 

P edimos a V. Ex. que acceite e mande consignar na 
acta a seguinte declaração, que, s·i estivessem presenles os -
aba ixo assignados - quando foi votada a emenda ao art. 23, 
ecjuiparando o subsidi·o elos deputados ao elos senadores, vota
riam contra e.lla. 

Sala do Congresso, 2 de janeiro el e 1891 . 

Al{Tedo EHs . -Costa .JunioT .. - Almeid'a Nogueim. -
Dmni.ngos C. d<e MoTa es. :..__ Rocl1'igues Alves. 

O Sn . PR'ESl1DENTE rl es igna para amanhã a seguinte ordem 
rlo dia: 

Primeira narte, até 1. 1 [2 hora: 

r :onLinua(\ão ela di scussão da mo çfi o rlo Se. Erir.o Corlho . 

Segunda parte, de]) ois el e 1 1. [2, oi.l antes: 

Votação rla seguncla seccão elo pro.iccto ele Constituição, 
r.u ja dis cussão ficou encerrada; 

Continuação ela 1" discussão ela secção 3" elo pro.iecto ele 
Consti tu ir,ão - Do PodeT .Jnclicio.n:o . 

L evanla-se a sessi'i0 ás lt 1 14 ela larcl e . 

23" SESSÃO, EM 3 DE JANEIRO DE 1891 

PRES!IDENCIA DO SR. PDUDENTE DE MORAES 

Ao meio clia, faz-se a chamada, á quaf respondem os Srs.: 
Prudente el e Moraes, Paes de Carvalho, João Neiva, Eduardo 
Gonçalves, :Gosta Rodrigues, Francisco Machado, 'Leovigilclo 
Coelho, Joaquim Sarmento, João Pedro, José Segundino, Ma-
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noel Barata, Antonio Baena, Joaquim Cruz, Theodoro PachecO, 
Eiyseu Martins, .Toaki.m Katunda, Bezerra do Albuquerque, 
Junior, Theodureto Souto, José Bernardo, Oliveira Galvão. 
Amaro Cavalcanti, Almeida Barrelo, Firmino da Silveira, José 
Hygino, José :S,imeão, Frederico Serrano, Tavares Bastos, Rosa 
Junior, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Domingos Vicente, 
Gil Goulart, Monteiro de Barros, Lapér, Braz Carneiro, Quin
tino Bocayuva, :Campos Salles. Ubaldino do Amaral , Santos 
Andrade, Generoso Marques, Raulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delfino, Ramiro Barcellos, Pinheiro ·Machado, Julio 
Frota, Joaquim Felicio, ·Cesario Alvim, João Sevcriano, Eduardo 
vViandenkolk, Saldanha !Marinho, Joaquim de Souza, Silva Cane
do, Silva Paranhos, Joaquim Murtinho, Belfort Vi.eira, Uchôa 
Rodrigues, Incho do Brasil, Lauro Sodré, Innocencio Serzedello, 
Nina Ribeiro, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, Casemiro 
Junior, Rodrigues Fernandes, Anfrisio Fialho, Nogueira Para
nagulá, Pires F erreira, Barbosa Lima, Bezerr il, JusLiniano de 
Serpa, Frederico Horges, José Avelino, José Bevilaqua, Gon
çalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho. Miguel Castro, Amo
rim Garcia, Epitacio, Pedro Americo, Sá Andrad e, Retumba, 
Tol entino ele Carv·alho, Rosa e Silva, João Darbaltw, Gonva.l
ves Ferreira, José JVlarianno, Alm eida Pernambu co, .Juvencio 
d'Aguiar, André Cacalcanl.i, H.aymunrlo Bancleil'a. Annibal Fal
cão, João de Siqueira, Jõão Vieira, Luiz de Andrade, Esp irito 
Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo dos ·Santos, Pontes el e 
Miranda, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, 
Augusto de Freitas, Paula Ar go llo, Tosta, Seabra, An tonio Eu
sebio, Zama, Arthur Rios, Manolino Moura, Santos Per eira, 
Custodio de IM:ello . Paula Guimarães, Milton. Amnhilophio, 
Francisco Soclré, Dionísio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, 
Barão el e S. Marcos, Barão de Vi lia Viçosa, Pri.sco Par aiso, 
Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Peçanha, 
Urbano tMarcon(Jes , Manhães Barreto, Oliveira Pinto , Viriato 
de Medeiros, Virgílio Pessoa, França ·Carvalho, Luiz Murat, 
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico 
Coelho, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aristides Lobo, May
rynk, Vinhaes, Thomaz Delfino, Domingos Jesuino, Fur
cruim \Vernec·k, Antonio Olyntho, Badaró, Pacifico Mascare
nhas, Gabriel ele Magalhães, Chagas Lobato, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Gonçalves Chaves, Viotti, Dutra NJCacio, Cor
rêa Rabello. ·M,anoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, 
Gonçalves Ramos, üarlos Chagas, Costa Machado, Domingos 
Porto, Palleta, João ele Avellar, Ferreira Pires, Bernardino ele 
Campos, Moraes Barros, Lopes Chaves, Domingos de Moraes, 
Aclolpho Gordo, Carvalhal, Mursa, Rodolpho Miranda, J?anlino 
Carlos, Costa Junior, Rodrigues Alves, Francisco Glicerio, Al
fredo Ellis, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Ju
nior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões,Guimarães Natal, An-" 
tonio Azeredo, Caetano el e Albuquerque, Bellarmino de Men
rlonca, Marciano ele Magalhães, Fernando Simas. Lauro Müller, 
Carlos de Campos, Schimidt, Lacerda Coutinho, Victorino Mon
teiro, Pereira da Costa, Antão ele Faria, Julio rle Castilhos, 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Brasil , Thomaz Flo
res, Abreu, Homer·o Baptista, Rocha Ozorio, Cassiano do Nas
cimento, F ernando Abhott e Demetrio Ribeiro. 

Ahre-se a sessão . 
Deixaram de -comparecer, com causa, os Srs.: Floriano Pei

xoto, Ruy Barbosa, Saraiva, Aquilino do Amaral , Henrique de 
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1Carvalho, Martinho Rodrigues, João Lopes, Oiticica, Leandro 
Macio!, Medrado, Fonseca Hermes, Conde de Figueiredo, MaLta 
Machado, Ferreira Brandão, Alvaro Botelho, Costa Senna, Ce
sario •M1oita Junior, Car los Garcia e B·ueno de Paiva; e, sem 
causa, os Srs. : Cunha Junior, Pedro Paulino, Coelho e Campos, 
Hangel Pestana, Americo Loto, Pinheiro Guedes, Nelson, Fe
l iftbello Freire, Almino Affonso, Co uto Cartaxo, Bernarclo ele 
Mendonça, Meira de Vasconcellos, Santos Vie ira, Pereira de 
Lyra, Cyrillo de Lemos, Garcia Pires, Alberto Hranclão, Joa
quim Breves, Sampaio Fenaz, João Pinhei ro, Leonel Fi lho, 
Jacob ela Paixão, Lamounier, Americo Luz, Feliciano Penna, 
l<'rancisco Amaral, João Luiz, Domingos Rocha, Barão ele Santa 
Helena, MarLinho Prado Junior, Luiz Barreto, Angelo Pinheiro, 
Emesto de Oliveira e Menna Barreto. 

E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a 
acta ela sessão antecedente. 

PRitlVIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 

Em virtude da ur gencia concedida na sessão de hontem, 
continúa a discussão da moção apresentada pelo Sr. Erico 
Coelho e outros. · 

Vêm •á Mesa, são lidos e entram conjunctamente em dis
cussão os seguintes 

Substitutivos 

A organização dos estados só se fará dep ois de votada 
a ·Gonstituiç.ão Federal, servind o ele base ao processo eleitoral 
na parte referente á organização ele mesas e ao recebimento 
e apuração ele ceclulas, bem como á respectiva fiscali zação, as 
disposições ela lei ele 9 el e janeiro ele 1881 e o respectivo re
gu lamento. - !Vila .Peçanha. - C. Paletta. - Zama. 

i~:ubstitua-se a moçã.o do Sr . Erico pelo seguinte: 
O Congresso Gons l.itu in Le julga incompatível com o prin

cipio fecl eraLi.vo, proclamado pelo Governo Provisorio e que 
se t rata ele consagrar, o systema eleitoral prescripto no ele
ereto ele !1 de outubro deste anno para a eleição elas assem
bléas e elos governadores elos estados; e, fazendo votos para 
que aos mesmos estados sej a -deixada ampla faculdade para 
se organizarem mediante o processo eleitoral que entenelerem 
preferivel, passa á ordem elo clia. 

Em 31 ele dezembro ele 1890. - João 111eü'n. ele Vaseon
cellos. _:__ Annibal Falcão. -João Barbalho. 

A organização elos estados só se fará depois de votada a 
Consti tu ição Federal, servindo ele base ao processo eleitoral 
a · lei ele 9 ele janeiro el e 188:1. -Nilo Peçanha. 

O Sr . Aristides Lobo- 'Sr. Presid ente. o que me traz á 
tribuna nã.o é precisam ente sustentar a rnoç,ão ora em debate. 
O.s di scursos anteriorm ente proferidos pelo meu illu stre 
amigo representante . elo Rio ele Janeiro e p elos illnstres repre -
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sentantes ela Bahia e Par.á , acredito que elucidaram pertei-
tamente a questão. , 

Venho á tribuna para ver se consigo indicar ao G::m
gresso a solução elo problema que ora nos preoccupa. 

Entretanto, graças ao processo intermittente por que a 
moção passou nas discussões anteriores, não tenho remeclio 
senão referir-me a varias argumentos aqui apresentados con
tra e !la por parte ele alguns illustres represenlan Los . 

Senbores, estou admirado, surpreso, das novas theorias 
que vejo levantadas no seio deste Congresso. Nós, democratas, 
não ela esco la r epublicana sómente, mas ele todas as escolas 
politicas clesle paiz, (Apoiados), temos prégaclo, constante
mente, á Nação que a maior necessidade, que o mesmo paiz 
tem, é a garantia do voto, que é a base de todas as insti lu i-· 
ções (Apoiados; mttito bem) . 

E posso asseverar que, si a democrac ia e o seu regimen 
mentirem á promessa por elles feita, terá a sorte ele todas 
as institu içõcs que proccclenLcle modo semclhan te. (Apo·iados; 
muito bem.) 

',Temos o exemplo ela Monarchia. O que accel erou a quéda 
desse systema? A incoherencia, a má. fé (Apoiados), a in
versão constante elos bomens e elos principias, porque, se
nhores, não ha systema .que possa resistir a esse processo des
truidor. (Apoiados.) 

Portanto, no momento em que tratamos de organizar o 
paiz, elevemos Jazel-o segundo as promessas qt1e :l'izemos . 
O nosso dever r e.s tricto, a nossa obrigação principal, impres
cinclivel e, talvez, absolutamente necessaria é mantermo-nos 
dentro elos princípios que sustentámos (Apoiaclos) . E si nos 
arredarmos clelles, teremos mentido ao paiz, aos nossos prin
cip i os, ás nossas crenças c a so lcnncs compromissos (Apo'ia
clos ), e f'unclar emos, não a Republica federat iva, mas uma 
cousa phantasmagorica, convencional, sem base, sem firmeza , 
a vordacleir::,· neg::c,ç i'io dos principias e c1as aspiraçõe.s elo 
paiz. 

,UMA voz - Scr·á o dominio ela força (Apo'ictdo:s.) 

O SR. ARIS'fiDElS' LoBo - Portanto, senhores, o prim eiro 
dever deste Congresso, hoje, que trata ele organizar o paiz, é 
fundar os esLaclos, (' mode lar suas novas insl.i lu içõrs c pol-as 
ele accôrdo com os principias ela democracia, que nós todos 
professamos (Apo'iaclos) . 

Mas, dizem: Vós quereis r eformar a lei eleitoral, o essa 
reforma é um attentaclo contra o mandato que recebestes. 

UMA voz - i'\ã.o ba tal. 
O SR. ARIS'l'J!DES LoBo - Senhores, peço 1 i cença para dizer 

que esse argumento é pueril. 

O SR. OLI\'EIRA PIN'l'O Não apoiado; o argumento é 
altamente poderoso . 

O SR. ARIS'fiDEs LOBO Senhores, si fo sse admissivel 
r,sta ·dou trina, não haveria po ss ib iliclacl e. elo r r r.orma al guma 
nas leis eleiLoraes. (A11oiados. l 

Haviarnos ele chegar a esta conclusão. 

O SR. OLIVEIRA PINTO - A condemnação elo :Gongrosso 
pelo proprio Congresso. 



92-

O SR. ARISTIDES LoBo - Responderei ao nobre represen
tante. 

O SR. OLIVEIRA Prwro - A experiencia que se fez foi, 
unicamente, a eleição deste Congresso. 

O ~2·R. ARISTIDES LoBo - Não houve ninguem que con
testasse os defeitos ela lei. O proprio Governo ... 

UMA voz - .Quem erra uma vez o caminho deve conti
nuar errado sempre ? (lia outros apartes .) 

0 SR . ARISTIDES LOBO - Mas, dizia eu: o argumento é 
improcedente, é pueril, porqu e, como disse, uma vez feita a 
reforma eleitoral. não haveria nenhum legi slador mais que a 
pud ess8 reformar, e o paiz ficaria pe.rpetuamenJ,e no . domínio 
dessa lei, por peor que ella fosse . E quereis ver o absur·do? 
O Congresso não poderia, sequer, reconhecer a invalidade do 
seu proprio mandato. Isto não se sustenta. Portanto, Snnho
r es, o argumento não procede, é uma superstição de imagi
nar.io escrupulo politico, e nada mais . Exemplos não faltam 
em todos os paizes, para provar que .iámais assim se pensm' 
em paiz algum elo .M'nndo. 

As reformas eleitoraes sempre se fizeram pelos proprios 
investidos elo mandato, qu e no domínio· de leis defeituosas lhes 
fôra confiado. 

Nem sei como uma casa de legisladores se possa recnsm' 
ao cumprimento desse dever. 

Desde que verificaram que na legisla~. ão eleitoral ha de
feitos, nada mais justo, e, direi, mais imprescindível. elo que 
dizer ao povo - precisamos de nm processo melhor em 
garantia do proprio di r eito que tendes el e exercitar . Isto, se
nhores, jámais invalida o mandato. _(Apoiados.) 

Esta tem sido a norma invariavel de todas as assembléas 
políticas. 

Qual · o outro argumento que se apresenta? 
A necessidad e da C\onstituição rapida dos estados da Fe

deração. 
rO Srt . NILO PEQANHA - Então adopte-se a lei el e 9' de 

janeiro ele 1881. 

O SR . ARisTnnEJs LOBO - Senhores, sou pela celeridade da 
constituição dos estados: ninguem mais elo que eu deseja 
vel-os constituídos, porque ninguem mais elo que eu acredita 
que dessa .constiLuiçil.o depenrle a garan1ia maior, senão a 
uniea da Republica. (Apoiados.) 

Mas, decretemos, façamos a org·anizaçilo rlns nsfadns r es
peitando o direito de voto .. crue é elemento primordial e inclis
pensavel de sua organização. 

Decretai-a. porém, sob o imperio de uma lei qu e traz em 
si propria o elemento da fraude. ou que, pelo menos, a pro
voca e fac ilita, não é decretar ou organizar cousa alguma, é 
manter o antigo regimen (Apoiaa'os) elas províncias depen
dentes e escravizadas, em cru e se faziam eleger as r epresen
tações provinciaes pela inf'lu nncias e pelas ord ens centraes. 
As ordens elo Poder Executivo, 'transmiUidas aos seus dele
gados, todo mundo o sabe, é que organizavam as supp ns tas 
representações provinciaes, falseando o mandato e C\Om elle a 
autonomia c].as províncias. 

Senhores, é preciso que sejamos razoaveis. Combinemos a 
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celeridade de nossas decretações corri a solidez da obra q1.1 c 
pretendemos fazer. (Apoiados; muito bem.) 

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado. Nós temos exem
plos a .seguir. 

0 SR. ARISTIDES LOBO - Somos filhos desta lei, foi por 
ella que se constituiu este Congresso, não ha duvida, mas 
cada um ele nós, em sua consciencia, sabe quaes são os de
feitos da lei ele que ·o nosso mandato decorreu. (Apoiados.) 

O facto de ser reconhecido deputado legitimo aquelle que 
vem ao sei.o da representação em virtude elos processos defei
tuosos ele uma lei má, e a despeij,o clella, não é razão para 
que não se reformem esses processos e essa lei? 

rsto seria concluir da fórma exterior do mandato, que 
póde ser inatacavel, ou, mesmo, da sua legitimida.cle casual, 
para a perfeição da lei que gerou esse mesmo mandato, mas 
que não póde continuar· a legitimai-o. 

o argumento adverso é um simples trocadilho. 

UMA voz - Si a lei tiver bom executor, esse salvarú os 
defeitos. 

O SR. ARISTIDEs LoBo - Nenhuma nação poz á mercê de 
uni governador, ou de um applicado.r de leis, as garantias da 
liberdade do voto representadas pelo arbítrio ou, mesmo, por 
sua probidade. E' prccicS_Q, é indispensavei que a lei seja 
previdente c ·clara, é necessario que aquelles que disputam o8 
s:Jff.ragios encontrem meios nella e não na vontade ele seus 
executores, com que possam pugnar pelos seus direitos pe
rante as mesas eleitoraes. Argumentou-se, ainda, com abu
sos elas melhores leis eleit9raes que temos tido. 

O Sr. ;Saraiva promurgou uma lei, cercou-a ele todas as 
garantias, executou-a e o resultado foi a derrota elo seu par.
tido, derrota que muito o nobilitou. (Apoiados. ) Mas se disse 
que succecleram-lhe outros governos, a lei foi fraudada e 
tivemos camaras unanimes. 

Pois bem. O argumento traz em si mesmo a sua propria 
refutação. Pois, si uma lei boa e perfeita não poude resistir 
á fraude governamental, o crue diremos de uma lei que traz 
em si os elementos ela falsiclacle ? Deste modo proclame-se 
logo que entre nós é impossível o Direito jámais triumphar . 
(Apoiados e muito bem.) 

.Senhores, hem sei que á Republica não podia organizar 
uma lei eleitoral regular em um momento revolucionaria e 
quando estava na. situação ele legitima defesa, mas é preci
samente por isto, que ella, filha ele uma situação extraorcli
naria, não pócle ter applicação a um período ele governo re
gular. 

UMA voz - Os homens são os mesmos. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Como todas as grand es r evolu
ções em que predomina o principio ela liberdade, pensei que 
ella fosse capaz ele repovoar esta Nação por homens de bem, 
consenti que assim me exprima, e substituir este regimen que 
acaba ele cahir, por _uma cou.sa mais nobre, mais digna de nós 
republicanos. (Apotados, .. ) 

UMA voz - E pensava muito bem. 
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O SH. ARJS'riDES LOBO - Foi para isto que aqui viemos 
e não para repetir o fatigado pm·adoxo de que os homens 
continuam a ser os mesmos. Mas, si os homens são os m es
mos, razão de mais, porque, sendo assim, nós, que creámos 
o novo regimen, devemos procurar leis mais perfeitas, mais 
completas, mais previdentes, elevemos rodeai-as de elementos 
el e coacção contra a fraude, ele modo que não venhamos offc
recer, na Republica, o mesmo espectaculo que offereccu a 
Monarchia c ele que os proprios monarchistas Joram victirnas, 
como acabámos de ver . (Apo iados. ) 

Lcvan Lott-sc, ainda aqui um outJ·o argum()nto : disse- se
que a suspensão da orgar.ização dos estados era ill egal, pela 
razão de que violava um decreto elo Governo . 

,senhores, comprehenclo que no clominio el a Dictadura, 
qu ando os tactos, com sua forç.a irresistivel, collocararn na 
mão dos homens que Jizeram a Revolução todos os poderes de 
que o paiz 'podia dispôr, a Dictadura legislasse francamente. 

Estavanws, como disse, em um perioclo ele clcfe:m .(Apoia
dos), em mn perioclo extraordinar io, a H.epubli ca seria uma 
imbeci l s.i não tomasse todas as med idas para . garantir ·(l 

gl'ande pensamento que Linha levado estes homens ao campo 
ela batalha. (Apoiados; im,uito be·m . . ) 

Mas então era uma quadra excepcional, extraordinaria 
(Apoiados) ; e querer applicar á viela normal do pa iz os mes
mos princípios que r egeram esse domínio, é, simple:3mente, um 
erro gravisismo e d() fataes consequcncias. (1Vhí'itos c~po'iados.) 

Porén! encaremos o argumento, que se apresenta, da ille
galiclade da moção, isto é. infraccão elo decrelo do Governo . 

Eh1 primeiro Jogar, digo que esse decreto é que é ill egal 
ou, rwlo menos, in correcto . · 

E' illegal e incorreeto, porque, desde o momento em cruc 
o Poder clictatorial convocou a Nação para tomar conta elos 
~ ~· us destinos, o seu c1ever era esperar que o Congresso, r e-
11Lic/o e representado pelos homens que a Nação aqui man
dava em nom e de sua auctoridade e soberani a, se pronun
ciasse a respeito elas medidas que tinham ele seguir-se a este 
ultimo acto ele sua existencia ele facto. (Muito bem .) 

O SR. SALDANHA l\1AHINno - Não ha contestação pos
sive l a isso. 

O Sn.. ARJS'l'Im;s LoBo - Mas imaginemos que esse de
creto foi expedido pelo Poder dictal.orial no pleno exercicio 
de su as Jaculrlaeles; aclclicionemo's a esta razão a circumstan
cia rle Lrr o :C'ongresso, por actos seus. posteriormente a este 
fac to, investido o Poder dicl.atorial de faculdades executivas e 
l r;gislal.i \ias. e, ainda ass im, o argumento não tem procedencia. 
}, maleria el e que nos occupamos ó, inconlesLavclmenle, consti
tuint e, porque a organizar,.;\.o dos estados nã.o se destaca nem 
se rli sl.ingue ela organiza\.~[tu fe.del' al. (Apuitulos; muito be·m.), 
nstá presa por lar,.o intimo de rnutua dependencia. (Mu'it os 
apoiados; muito bem.; muito be·m.) 

Ora, desde que estamos aqu i reunidos para organizar o 
paiz, não podemos cl ei.xar ele parte os processos legítimos ela 
organização dos estadog. 

Mas, qual é o meio ele Jazer- se essa organização e qual o 
processo a segu ir ? 

Não ha clous - o mandato é o unico, porque sem elle tudo 
i'icaria dependente do Pod er dictatorial, que succumbiu, ou 
p ermanecer ia perpetuamente em estado embryonario. 
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Sr. Presidente, esta é ma teria constituinte, essencial
mente constituinte, e nem, podia deixar de ser, porque o di
I'cito politico do cidadão que nclla se envolve, em todas as 
constituições do mundo assim o é considerado. 

PeTante o DiTeito Publico univcTsal, é materi>a consti
tuinte, ninguem jámais o paz em duvida, tudo quanto se re
fere á representação da soberania dos povos. 

Quem desconhecerá isto '! 
Não ha uma so organização, mesmo a da Nação ameri

cnna do norte, que conseguiu fazer uma distincção profunda 
entre os dons poderes, -o Legislativo e o Executivo; mesmo 
ahi, verifi.ca-se que todos os poderes soffrem o influxo do 
voto popular e põem em jogo, portanto, os direitos soberanos 
da Nação. 

Que motivo levar ia o Congresso, por outro lado, per-
gunto, a abrir mão ela organização dos estados '! , 

Porque deixaria es ta correr por conta dos actuaes gover
nadores ? Si um ou outro, senhores, está mais ou menos pre
parado para esta funcção, podendo desempenhai-a satisfa
ctoriamente, ll_a maioria não estão, l)Orque,· até a:lguns ha que 
ainda estão compromettidos com a ultima eleição. Porque 
motivo, Sr. Presidente, havemos de renunciar o direito de, 
desde já, regularizarmos este assumpto ? 

Declaro que não conheço uma só razão que legitime a 
extranha pretenção de manter-se uma lei defeituosa, a não 
ser que se tema o concurso garantidor elo Direito c ela liber
dade . na obra delicada e diffi.cil da organização dos es tados. 

Dir-vos-ei que quem receia o concurso legitimo das ga·
rantias que a lei consagTa, é porque prefere -ou confia nos re
cursos ela fraude. (Apartes.) 

Mas eu disse, Sr. Presidente, quando subi a esta tribuna, 
quo •or.' etenclia cingir-me, estrictamente, á materia do debate 

Não entram em duvida para ninguem as vantagens, aliás 
reconhecidas por todos, ela discussão e votação immediata da 
ConsLiLuiçfw, e ele se envi.clarem todos os recursos razoaveis e 
justos para accelerar a obra da constituição elos estados. 

iNão haverá meio, porém, ele conciliar esse desejo do Con
gress-o ·COm as garantias dos direitos populares, que nós outros 
queremos estabelecer ? 

Ha, sem duvida, e basta para o conseguirmos, que se abra 
mão elo injustificado empenho de se decretar de entuviada 
todo esse trabalho, que exige cuidado e eleve ter por base o 
maior escrupulo na escolh a ele seus representantes. Si assim 
o não :fizerdes, a grave responsabilidade que ides assumir vos 
l1a de pesa1· eruelrn cntc sobre os hombros. 

Si é vcrclac:c que pretendemos faz er uma obra digna de 
ncí~, então lcnl1amos um pouco de paciencia e façamos alguma 
cou8a urn pouco mais seria elo que aquillo que vimos el e des.
truir. 

Por que este açoclamento na organização dos estados ? 
Por que? 
Pois não é certo, que a_s constituições elos estados estão 

dependentes da Constituição Federal ? Não eshl isso escripto 
em suas paginas ? Como, pois, esse açoclamento, quando o pro
jecto ele :Constituição Federal ainda não está votado ? 

Não ser-á principiar por uma irregularidade, que inva
lida ess·c trabalho, que tem necessidade ele ser solido e es
tavel para .ser duradouro, inverter-se a ordem institucional 
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de sua fundação, violando a cl epenclencia em que elle deve 
emanar? 

Singular modo de consli.tu:ir uma Federação, esse, que co
Dl,Bça r ec·usand'o--<TI1 e c1::1 elementos essencia'i,s) de s'Ua fun
da<;ão 1 

Ma:s, senhores, esse Poder central, que r es idia nas mãos 
dos antigos governador es elas províncias por uma delegação 
desse mesmo Poder, eleve desappar·ecer ele facto: pot·que, des
appareceram elas mãos do Poder central as faculdades amplas 
e illimitaclas ele que fôra investido, ou não ? 

- Penso qu e ninguem sustentará a doutrina el e sua manu-
tenção. 

Mas, quando mesmo se considere que é legitima a .con
cessão feiba .pelo Poder central aos seus delegados, para de
cretarem constituições e organizarem esta.clos ... (Troca1n- se 
muitos apa1'tes. ) 

Onde está a conveniencia de faz el-o sem attenção á li~ 
berclacle elo voto ? 

Em todo o caso, o que tem em si essa demora, que no.;; 
eleva assustar ? 

Estamus, por acaso, em presença ele uma situação espan
tosa, ele instantes contados, ou ameaçados ele urgencia.s, que 
nos assoberbem ? 

Bate-nos á porta a ameaça de alguma nação ex trangeira ? 
I-Ia medo ele alguma r evolução ou ele alguma perturbação 

ela orclçm n o seio el-o paiz ? 
Mas, não é o propri.o Governo que veiu tranquilizar-nos 

n este Congresso ? 
Por outro lado, senhores, tenho visto a mai or corclura 

par a com os cavai heiros qu.e occupam as posições governa
mentaes. O C] LI e, pois, se t eme e por cru e nos precipitam ? 

Quasi todas a.s m edidas el e cunho governamental, elevo 
observar, têm sido votadas com grand e cel eridad e c, alé, com 
applauso ela m aioria, cruc as tem feito vingar . (Apoiados.) · 

De onde, pois, vem, insisto, es ta anciecladc de montar or 
gani zaçõ·cs sobre a base fal sa ele uma legislação eleitoral .con-
clemnacla ? (Apoiados.) · 

Até o dia 20 ou 25 deste mez, esp ero, o proj ec to consti
tu cional deve estar votado. 

UMA voz - Garante isso ? 

O '2R . ARISTIDES LoBo - Si tod os segui rem o m eu rumo, 
não fall a.r cm imp er Linentemen te sobre questões ele ord em, ga
ranto qu e n um prazo nu nca maior 1/ e 20 dias estará votada a 
Constituição. . 

Chego agora ao m eu principal empenho. 
Nas disposições t r ansitarias, reproduzirei uma emenda 

qu e foi apresentada pelo Sr. Saraiva, creio, r eformando a lei 
eleitoral simplesmente na parte elo processo qu e r egula o di
reito do voto; e então penso que r ealiza-se o ideal de todos 
nós , isto é, sem prejuizo ele tempo, conseguiremos o mesmo 
resultado sem darmo-nos ao espectaculo, qu e chamarei ricli
cu lo, ele um Congresso que passa por cima de brasas, assus 
tado não sei de que incompreh ensiveis terrores, e vota e de
creta sem reflexão e sem calma as medidas mais .serias ele 
quantas dependem clQ mandato que lhe :foi conferido. ( T1'o
cam-se muitos apartes.) 

Senhores, a parte principal da Constituição, todos sa
bemos, já foi mais ou menos discutida, os seus grandes ·ele-



....... 97 --

mentos, o éntravameuLo maior c mais con.:oiclenwel de sua !.':i·· 
tructura est,á formado. 

O que nos resta a fazer ? 
O que se poderia cbamar uma lavagem, un1a clarificação, 

que deve ter lagar na segunda discussão. 
Portanto, não é preciso que o CongTesso se precipite; le

vemos as causas regularmente, retoquemos a lei eleiLoral de 
modo que ·o:; estados se constituam desassombradamente. 

Mas é exactamente esse ·processo que reclamo, eliminan
·do-se as cliff'iculdades e abreviando-se tempo, tanto quanto 
deva ser abreviado. 

Não quero tomar. mais tempo ao Congresso; já disse o 
que tinha a dizer, e Lalvez dissesse mesmo n.ais do que devia, 
porque desagradei a muitos collegas. (Numerosos não apoia
dos.) 

0 SR. OLIVEIRA PINTO - V. Ex . fallou com a maior ele
vação que é possivel. (Apoiacíos.) 

O SR. ARISTIDES LOBo - Mas tenho por habilo dizer aos 
meus concidadãos aquillo que penso e proced er segundo as 
normas mais francas . porque entendo, senhores, que e.ão as 
que mais convêm á Nação e iái sinceridade popular. (Apoia
dos.) 

Concluo, portanto, Sr. Presidente, annunciando ao Con
gresso que na segunda discussão da Constituição apresentarei 
medidas que retoquem a legislaçCw eleitoral, no sentido de 
garantir o voto. 

A primeira parte ela moção póde e eleve ser votada, 
porque, si constituíssemos já os estados, ou consentissemos 
na organização clelles, se1:ia envolvermos a propria idéa que 
queremos resguardar nesse acto precipitado . 

A segunda parte ela moção não precisa ser votada . 
Antes, porém, ele terminar estas reflexões, que tomei a 

liberdade ele offerecer ao Congresso, tenho de tomar, rapida
mente, em_ consideração, uas emendas que foram apresentadas 
á moção que se discute. 

A primeira é esta. (LG . ) 

Esta é assiguada pelos Srs. Meira de Vasconcellos, An
nibal Falcão e João Barbalho. 

A outra é esta. (Lê.) 

Esta segunda moção tem um fundo commum com a apre~ 
sentada pelo Sr. Erico, mas, a meu modo de ver, offerecc 
uma clifficuldacle para sm· acceita, c é que :falla englobada
mente em todos os artigos vonsagraclos pela lei que quere
mos applicar. 

O SR. NILO PEÇANHA - Mas :fica ao Executivo separal-as. 
O SH. ARIS'riDES LoBo- Perclôe-me ; não queremos con-

fiar o Legislativo ao Executivo. 
Ou fazemos a lei, ou não a fazemos. 
O SH. OLIVE!HA PJN'ro - Não podem os fazei. 
U,;vr Sn. REPRESEN'l'AN'm - Por que? 
O SR. OLIVEIRA PIN'ro - Porque somos Congre:5so Consti~ 

tuinte, e não Congresso legislativo. (A:pm·tes. ) 
7 
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O Sn. AmSTIDES LoBo- Mas o Congresso não póde ac
ceiiar por menos verdadeira a proposição do meu illuslrado 
collcga. 

1\:Io ha nada mais constitucional, já o disse, do que a 
lei que doerei a sobt'C os direitos polilicos dos cidadãos. · 

A dirficuldade é outra. 
E' que o Congresso, volanclo esl.a emenda, teria diffi

culdade em discriminar de promplo laes disposições. 
Não está na memnria ele Lodo o Congresso o complexo 

dessas medidas e o immedialo exame dcllas para poder re
solver com plena segurança. 

O SR. ZAJ.-tA-Accrescenle-se alli qualquer cousa em re
laç:'io á OI'gan i zaçfi.o elas mesas c á apuração (Apoiados); 
fil[uo assim. (H a out tos apartes.) 

O SR. ARISTIDES LoGo- A segunrla emenda apresentaria 
á mo~ii.o do br. Erico, acho ainda menos acccilavel; csla dá 
a cada EsLado a preforencia da legislação que entender con
vcuicnLc. · 

bLo traria um aecumulo de pl'occssos diversos, anarchicos, 
talvez, onlre si, e dando resultados allermtivos (Apoiolios), 
qu:.JIIllo, aliús, a cloiç:fto eleve ser feita por um processo só 
e decrcl a da por este Congresso. (A poiadus.) 

l'orlanto, Sr. Presidente, vou concluir, dizendo que o 
Congresso tem de acceilar um dos dois alvitres: ou lm de 
vular, e esta é a minha opinião, a primeira parte da moção 
do ::ir. Erieo, c eu mo compr·omelLo, a apresentar nas dis
posições Lransilorias da Con.oLiLuição a emcm.la relativa ao 
proc:esso eleitoral ... 

O SR. NrLo PEÇANHA diz em voz baixa algumas palavras 
ao orador . 

O SR. ARISTIDES LoBo -Mas o meu co !lega, represen
tante do Rio ele Janeiro, offcreeeu á moção uma segunda 
emenda, mandando applicar as disposições sobre o processo 
elciLural ela lei ele 9 de janeiro de 1881 ao regulamento n. 511. 
Esta medida pódc ser acceila, mas, si o Congresso quizer 
praticar um acLo mais medi lado, mais reflectido, de modo que 
não lhe escape circumsLancia alguma, enLüo ... 

O SR. ANTONIO EusEmo - Passando essa medida na 
moção, como se lla de c~nvcrter em lei ? (lla outros apartes.) 

O Sn. ARISTIDES LoBo - Nada impede que o Congresso 
lhe de sua fórma, isto é, lhe imprima o cunho legislativo com 
o seu caracler soberano e conslituinte, porque, effectiva
mcnle, como eu disse, a maleria é dessa natureza . 

Eu, porém, acllo mais cabida e applicavcl, como ia di
zendo, a medida, nas disposições transi Lo rias da Constituição, 
onde e lia não póde ser ele modo algum impugnada. 

Penso, Sr. Presidente, em conclusão, que o Congresso 
procederá, ref:ecticlamente, mas, de a~cô;-do com a prudencia 
c com a gravidarle :JUe lhe compele mant.er, aguardando as 
disposições transitarias, para incluir nellas as medidas com
plementares ou subs titutivas do processo eleitoral vigenle. 

Poço a V. Ex. que ponha a valos a emenda separada
menLe, pois ella consta de duas partes. 

O SR . ZAMA (pela ordem) requer o encerramento da 
discussão. 



Consultado, o Congresso rejeita o requerimento, 

O Sn. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr. Oliveira Pinto. 

O SR. CAETANo DE ALBUQUERQUE - Peço a palavra pela 
ordem. ,:_;;_ _:) 

0 SR. PRESIDENTE-T.em a palavra. 

O Sr. Caetano de Albuquerque (pela ordem)- A írida não 
contrahi o habito de pedir benevolencía a quem tenha em si 
uma parcella qualquer do Poder; mas Lenho o hahiio inve
terado de exigir de todo aquelle que tem um por:ler qual
quer, o cumprimento da justiça, isto é, equanimidar:le. O que 
quero de V. Ex. é, sómente, equanimidade para commigo. 

Com o maior constrangimento vou votar contra a indi
cação do Sr. Erico Coelho. 

Por felicidade ou por caiporismo meu, venho aqui para 
o Congresso representar os enormes inl.eres~r,s de um Esfarlo 
que durante o antigo regimen eslava lançado no ostracismo, 
lembrado tão sómenle pelo governo da Monarchia para trans
formai-o em bu1·ao pôdre. 

Hei de aqui, tanlo quanto puder a minha voz, fazer 
valer os interesses maU ogrossenses, que, por infelicidade, não 
são communs ao resto da União Brazileira. 

l'vleu Estado, longínquo como é, vê-se em circ11msfanrias 
aperladissirnas, porquanto a legislaçiío do Centro niío fHírle lá 
chegar a tempo de produzir os desejados effeilos. Acabei rle 
dizer aqui que valia mais a pena, si não fosse o regimen 
frclrr a t.ivo uma r ea lidade.· que nos desmembrassPmc,o. rla 
União, e nos reuníssemos á Bolivia, porque, assim, falYez 
tivessemos uma legislação mais eonsenfanra, mais expedita, 
e que mai s attendessc aos interesses elo Estado. 

Voto, pois, senhores, contra a indicação. 
Ainda hoje, no Diario Of(icial, surprehendeu-me ... 

O Sn. PRESIDENTE- O nobre representante não póde con
tinuar seu discurso nesse terreno. 

O SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Pedi a palavra, e V. Ex. 
concedeu-m'a. 

O Sn. PRESIDENTE- Quem tem a palavra sobre a mor,.ão 
é o Sr. Oliveira Pinto. V. Ex., pela ordem, não póde dis
cuLil-a, mas tão só mente falJar sobre a direcção da moção . 

Ü SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Então esfou com O ap
parelho aud i I ivo completamente estragado, porque ouvi que se 
me deu a palavra. 

O Sn . PR ES mENTE- Não sei si está, mas quem tem a 
palavra para discutir a moção é o Sr. Oliveira Pinto. 

O Sn. CAETANO DE ALBUQUERQUE-Já que se me tolhe a 
palavra, sento-me e aguardarei opportunidade de me fazer 
ouvir . 

O Sr. Oliveira Pinto sente profundamente achar-se em 
discordanci a com o illustre democrala cuja palavra foi ha 
pouco ouvida pelo Congresso, e tanto mais quanto ninguem 
mais o aclrnim e venera como um dos mais dislinctos pro
pagandistas da idéa republicana . 
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Antes de tudo, deve fazer sentir ao Sr•. Presidente que 
a moção do Sr. Erico Coelho não devia ser recebida por 
"' . .J!,x., e, menos, pos La em discussão. Esta mO"ç.ão é pura e 
simplesmente a revogação de uma lei, para o que não tem 
compeLencta o Congresso, porque o Governo Provisorio en
cerra em si o poder legislativo e executivo; o Congresso só 
eslá int.:umbido da Conslituição, nada mais. 

Si na occasião em que se procedeu á eleição para este 
Congresso, de CUJO resultado tivesse duvida, si acrediLasse que 
este resultado não era a manifestação da Nação, mas a de
signação de membros que compõem este Congresso; si, pos
tet·iormente mesmo, tivesse a convicção em que está ·o seu 
collega o Sr. Erico Coelho de que a eleição não i' oi uma 
cuusa seria, não representa legitimamente os estados, o orador 
declara que não se sentaria na cadeira que occupa; ser-lhe-ia 
um leito de Procusto, não a desejaria um só momento. 

A feição moral e intellectual deste Congresso é a prova 
mais evid•"nLe de que as eleições foram inteiramente livres e 
que elle se compõe de um pessoal tão habilitado como o dos 
pal'lamentos do extincto Imperio. Si as abstenções tiveram 
lagar, devem ser increpados das faltas os cidadãos que não 
cumpriram o seu dever, pois o voto nftO é só um direito, é, 
lambem, um dever. 

Aqui se disse ha dias uma grande verdade, que é: - da 
execução da lei é que dependem os seus resultados, legitimas 
ou não, e não Jla nenhum elos membros deste Congresso que 
ignore os resuítaclos que deu a lei de 9 ele ,janeiro, executada 
pelb seu auctor, o honestissimo Sr. Saraiva, e que ignore que 
a mesma lei deu, posteriormente, cainaras unanimes. 

Os governadores dos estados não têm Jeito mais do que 
cumprir o seu dever, executando a lei de !1 de outubro deste 
anno. 

Disse o Sr. Aristides Lobo que as constituições dos es
tados dependem desta que estamos discutindo; é certo; mas 
os governadores, promulgando as respectivas constituições, 
offereceram a base para esse estudo comparativo. 

Concluindo, repete que o Congresso não tem competencia 
para revogar leis do Governo .Provisorio. 

E, dando cumprimento ao dever, que lhe coube, de tomar 
parte nesta discussão, sente-se tranquillo em sua consciencia. 

O Sr. Ramiro Barcellos coherente com o pensamento que 
exhibiu á primeira vez que occupou a tribuna elo Congresso, 
vem analysar a moçrw e os seus substitutivos . 

Ao Congresso Constituinte, em materia eleitoral, o que 
é que compete '?-- Compete determinar a Jórmula geral pela 
qual se tem de realizar o suffragio para a constituição ele 
diversos poderes publicas. Ao CongTesso, po1·ém, não com
pete, e não consta ao orador que haja em Constituição al
guma elo mundo, um regulamento eleitoral. 

De que modo poderá o orador votar a favor desses sub
stitutivos, que podem a votação elo Congresso? Estas emendas 
tratam ele regulamentos eleitoraes, e na Constituição não ha 
tal regulamento. Como eleve, pois, votar ? pergunta nova
mente. 

O que desejam os nobres representantes ? Que o Con
gresso consulte o ·Poder revolucionaria, o Poder dictat.orial, que 



__,. 1. 01 

ahi está? Diga-se a verdade: o unico Pod er existe;:d.c e 
ainda revolucionaria ! 

A moção que apresentou determinava que o Governo 
· Provisorio continuasse á testa dos negocias publicas, reser
vando o CongTcsso para si aquillo a q1.1.e tinha direito . E.' 
logieo, (~ cohe1:ente, repeLe, impugnando estas moções. 

A pt'0Va el e que estú dizendo a verdade, é que o proprio 
aucLor da moçã.o que se discute disse que pretendia tratar, 
rle lb quando se clisc'uLisscm as disposições transitarias; ahi 
r\ que (· o lugar competentr) para essas emendas. 

O Congresso nCto pócl e tratar, .absolu t amente, ele u :;gula
mcnLos cleitoraes, c isto que se discute ni1o é outra cousa. 

A rlomoeracia n[w pr)cle ser um systema s i n;:'ta for um 
systema ele ore! em, e este systema tem exigencias. 

Desd e que o Congresso abandone este terreno, em que 
está, de votar a Constituição, de organizar a lei fundamental 
rlo paiz, para metter-se a fazer regulamentos eleitoraes, a 
clemocraeia está ferida profundamente. 

O orador é daquell es que, tendo feito , ela tribuna, oppo
siçiio ao Governo, neste momento não lhe faz opposição, pois 
ni\o quer oppôr embaraços ú passagem da Constituição. 

Concluindo, cleelara que votarú contra a primitiva, bem 
como pelas respectivas em0ndas, pois entre ellas militam as 
mesmas razões . 

O SR. PrmsJDEN'rE - A d iscussl'to Ji e a acli acla. pela hora. 

O SR. R\RBOSA Lnvu (pela onlenv) -Requeiro a V. Ex. 
que consulte o Congresso sobre si consente na prorogação por 
meia hora, para que se liquide, ele uma vez por todas, um as
sumpto tão capital e que já tem sido por demais prolelado. 

Consultado, o Congresso approva este requerimento. 

O SR. SEABIH (1Jela oTdem) -Sr . Presidente, pedi a pa
lavra vara manUestar minha opinião a resvl':lito ela moção que 
se discute. 

O SR . PRESIDEN'l'E - Pela ordem não pó de discutir a 
moção. 

O ·sn. 81\AnnA - Mas quero .iu stifierrr, apenas, meu YoLo. 

O SR. PRJ~SlDKN'J'E - Nã.o IJOSso conceder a palavra ao 
nobrr. represcnl.ante para .ius Lificar sen voto em relação ú 
moçã.o. 

O SR. SEAJ3RA - Então peço a palavra sobre o assumpto. 

O Sn. Nu~o PEç:AN HA requer o encerramento ela discussão. 

Consultado, o Congresso apvrova este recruerimento. 

O SR. VntGILlO PESSÔA (pela ordem) requer que a vo
tação rla moçi'ío seja nominal . 

Consultado, o Congresso rej e lia este requerimento. 

O SR . JFR~'rNTANO nE SERPA !pe la ordem) necle quo ~· e con
sig·ne na ada que votou a favor elo requerimento para vo
taçilo nominal. 

O SR. Jos1~ MARIANO (11rla O?'dem.) - Sr Pre~id ente . vr.nho 
fazer um requerimento para que se,iam destacados os termos 
drt moção, si. bem qu e es lc.ia conveneido ele que nes l~e mo-
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mento nada de util nem de proveitoso vamos auferir, por
que, qualquer que seja o acto do Congresso, não tem a sancção 
para R8 poder imnôr. (Apoiados: não apoiados. Protestos.). 

Não estou discutinrlo causa nenhuma, mas, uma vez que 
assim o fiz, tenho o direito de dizer que não devemos pro
duzir causas inut.eis, e quando asf'iim digo. querO prevenir 
a opinião do Congresso para quA não nos deixemos arrastar 
por enfhusiasmo de momento. (Grande vozeria encob1·e a voz 
do orador.) 

Devo dizer a V. Ex. e aos nohres memhros do Con
grrf'iso: quando o Estado ·que tenho a honra de rcnresenfar 
soffref'lse ao ponto de iulgar ignominiosa uma administraciio, 
eu teri::t só um conselho a rl::tr-que repellissem essa arlmi
nistra('iío, porque os novos siio dignos dos governos que têm. 
(Apoiados: nrio apoiados. Protestos.) 

Sr. Presidente, não estou discutindo a moção. 
O Sn. PnESTDEN'l'E- Per,o ao nohre Deputado que se 

restrinja ao seu requerim~nto de ordem. 
VozES- Vofos! Votos! 
n c:n. JosÉ MARIIINNO- Preciso fundamentar meu l'eque

rimrnto. 
Ni'ío r~fot1 aqui para nerlir favores an Governo; n ão rlevo 

nfHhl ::>o rtoverno, e hei-de aqui pronunciar-me com toda a 
franaueza. 

O meu illusfre collr.g-a de deputação acaba de referir 
que r11 ronvivo eom o Governo. 

Srmnre fui r ! e i to n::tra repref'lentar, no exf incto Tmnerio, 
a nrovin~ia rle Prrn::~mh11~o: a r::~rlrir::t que or>.rnno nrf'ife re
cinto fÍ uma manifestação rlo eleitorado rlo Esfarlo rle Per
n::~mhnco aue. como os nohres eollegas, 'represento, mas sem 
precisar dos favores do Governo. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Demetrio Ribeiro (pela ordem) -Sr. Presidente, 
quando, ha pouco, V. Ex. annunciou a prorog·ação da hora 
para discutir-se a moçiío do illustre represenlanle, o Sr. Erico 
Coelho, a Mesa demorou sufficienf.emente a declaração, que, 
me parece, devêra ser immecliata, de eu estar com a palavra. 

Por esta circumstancia, foi requerido e votado o encerra
mento da discussão, e eu fui impedido de reclamar a revisão 
do regulamento eleitoral, em nome do eleilorado rio-gran
dense, que legitimamente represento ... 

O SR. JULIO DE CASTILHOS- Não apoiado. ( 1) (Trocam-se 
apartes.) 

O SR. DEME'rnro RIBEIRO- ... e de protestar, cumprindo 
o dever de republicano, a favor da liberdade dos suffragios. 

O SR. 8EABRA- Prova a existencia della a presença de 
V. Ex. aqui. 

O SR. DrrME'l'RTO RIBEIRo-E' o que ninguem poderia im
pedir, e daqui ninguem me ha-de retirar .. . 

( 1) O orador não ouviu este aparte . 



0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 

O Sn. DEMETRTO Rmmno- Apenas queria que V. Ex . 
me concedesse o tempo necessario para a declarar.5o que deixo 
feita, já que ni'ío me foi permillido adduzir argumentos no 
debate encerrado, e levantar bem allo a bandeira da Repu
blica,, que não se compadece com um regimon em que a li
berdade elo suffragio e a fiscalização das urnas não sejam 
garanti elas. 

O Sn.. PRESIDENTE- O Sr. Deputado Dcmetrio Ribeiro, 
pedindo a palavra pela ordem, começou por dirigir uma cen
sura ao Presidente do Congresso. 

O Sn. DEl\H:Tmo RIBEIRO- Não fiz censura a V. Ex. 

O Sr .. PRicSTDENTE --V. Ex. disse quA, fJllando voton-se 
a prorognçflo ela hora para continuação da discussão da moção 
do Sr. Erico Coe! ho ... 

O Sn. DEMETRTo RmEmo- ... a Mesa .. . 

O Sn. PRESIDENTE- ... o Presidente .. . 

O 8n.. DEME1'R10 R mETRO- ... demorou sufficientemente 
a declaração, que devêra ser immecliala. 

O SR . PRESIDENTE- ... demorou em conceder-lhe a pa-

lavra, até que se requeresse o encerramento . 

O SR. DEMETRTO Rmmno- Foi uma questão de tempo . .. 

ü Sn. PRESIDENTE- Peço que consinta-me continuar. 

O SR. DEMETRTO Rmmno- V. Ex. ha-de permittir que 
forner,a os esclarecimentos inrlispensaveis para desfazer as 
duvidas em que se a~lla o espírito ele V. Ex. 

O Rn. Pnn:RIDENTE- Eu preciso defender a Mesa da 
accusação que V. Ex. faz. · 

O Sn. DEMETRTO Rmn:mo- Já declarei que não irroguei 
censuras. Mas , si esta declaração não basta, é proscguir. 

O Sn. PnRRTDENTE- A MPsa não deixou de dar a palavra a 
V. Ex., e, até, propositalmente. 

O Sn. DEMETnro RIBEIRO- Nem se disse isso. 

O Sn.. PnESTDENTE - Tllm-se claclo muitas vezes destes 
fac.fo'>. e ainrla ag-or·f1 o CongT r'lso é tr slemunha cli s lo: !<mrlo-se 
ele votar esla moção, cuja discussão já foi encerraria ha 
tempo, enlrrlanlo. alé agora, n ão foi anunciaria a vota~i'io. 
tal é o cslarlo de desordem e vozeria que se nola na sala. 

O Regimento ni'ío marca o prazo que eleve mediar entre 
a deelaraç::lo rlo uma di scu ssflo e a conccssfio rla palavra a 
um orarlor. Quantas vezes um orador f erm in a o seu ri iscurso 
e os applausos e ovar,ões que recehe ele seus collcg-as im
pedem o Presidente de dar a palavra ao orarlnr que rlcve 
sucerrler? E' is lo o que aconlrrcu ag-ora ; c a 1\!rsa esnora,·a 
apenas que o Congrrsso se manl ivcsse em silencio. para que 
o nohre Drpularlo tivesse a palavra c viesse rxnenrll~l' as 
suas opiniões; porque ncsla cadeira o meu unico interesse 6 
manter a cligniclacle elo CongTesso (Apoiarlos nemcs), para 
que elle possa sol'frer confronto com as camaras ela 1\lo-
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narchia, para que com calma e eom dignidade ouça todas as 
opiniões elos diversos or~ulo 1'es r; rlelihel'l' com eriterio e acedo, 
eomo espera o paiz. (Apoiados geraes; muito bem.) 

O Sr. Demetrio Ribeiro (para uma explicação pessoal) -
Senhores do CongTesso, as palavras que acabam do sr'r pro
feridas pelo Sr. Presidente f!Hsl:a Assembléa ll Jf\ nh•·i gam a 
tomar por alguns momentos a vossa at.ttrnçã.o. 

Das minhas palavras n::ío .sr; JlOderin. inferir r.rns JH'a al
gnma a S. Ex. 

O SR. PRESIDEN'rJC - Houve insinuaçã.o. 
O SR. DEMETRro RmEmo- Não houvr, ·insinuacrw. já o 

declarei. E, desde que no primeiro instantr, fiz cleclaraçi'í.o 
peremptoria de que não havia censurado ... 

O SR. AMARO CAvAJJCANTI - Bastava isso. (Mnitos 
apoiados.) 

0 SR. DEMETRTO RTBETRO- .. . bastava isso; e V. Ex. não 
tinha o direito ele duvidar ela minha lealdade. rla sinceridade 
elo meu pronunciamento. (Apoiados.) · 

Entretanto, o nobre Presidente proseguiu rk:frnrlr,ndo-se 
ele accusações que nã.o lhe foram feitas. 

O SR.. PRESIDENTE- Dando uma explicação. 

O Sn. DEMETRTO Rrm~mo- Exnlicaçã.o desnrccssaria; mas 
V . Ex. usou de um direito, fallando. e ha de agora per
mil.tir crue eu complr;te esta explicação, que se tornou · in
disprnsavel, :1 vista das reflexões que fez. (Apoiados.) 

Fallou V . Ex. em cotejo, no desemnenho das funcções 
que exerce e no esforço que faz para manter o Congresso 
na allura digna elos seus destinos. 

Não ponho em duvida as qualidades moraes. intellectuaes 
e políticas de V . Ex. · 

Mas, si V. Ex. se empenha em conduzir-se aqui com 
energia e prudencia, eu Lambem saberei ser energico e pru
dente. 

Si tem interesse em que o CongTesso vote uma Comd.i
l.niçã.o digna deste paiz e que facilito o desenvolvimento de 
nossa Patria, eu tambem tenho; si V. Ex. l em interesse em 
qne este trabalho seja feito com a maior brevidade, eu 
tan1bem tenho ; si tem interesse em que o CongTesso S8 faca 
digno elo respeito de todos, pela calma e pelo criterio de 
suas deliberações , eu tambem tenho. 

E' uma asp iração commum. Si V . Ex . ama a li herdade 
e a Republica. eu tambAm amo; si V . Ex. tem patriotismo 
e qualidades el e caracter, r; não receia cotejos, eu tambem 
asseguro que. no dia em que qualquer occurrencia me obrigar 
a ])assar J)Or esta prova, não recnarei e ni'í.o evitarei con
frontos. 

E' ceeto que, s i, em relação a V. Ex . , me Josse per
m ittida a opportuniclade de dar o meu depoimento, por elle 
affirmaria que V. Ex. se disting;ue por virtndes políticas 
apreciaveis e qual :icl acles emeritas. Mas, si a V. Ex. fosse 
Am qualqu er dia solicitado clenoimento iclentico em relação 
:·t minba viela política e privada, acrAdito que, salvo o caso 
rle V. Ex. não inspirar-se na propria consciencia, a minha 
obscura incliviclualiclaele nada teria a soffrer. 
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Termino, Sr. Presidente, declarando aind a llma vez ([110 
não fiz censuras, e V. Ex. deve acceitar esta declarar,.ão 
:franca c leal, cumprindo-me acerescentar que, como V. Ex., 
muito prézo a minba conclucla polHica. ( Mt~ito bem: mnitn 
bem.) 

O Sn .. Prmsrm~wm - V:1 i-sr. vo Lae . 
O 8r. Oliveira Pinto-Sr. Presidente, sinto profunda e 

sinceramente achar-me no mais perfeiLo desaccôrclo com o 
i\lustre democrata cuoia presLig·iosa palavra :foi onvi.cla l1a l1 em 
poucos momentos pelo Cong-resso. 

E sinto tanto mais achar-me nesse desaccôrdo, quando 
é certo que ninguem mais do que eu admira a intelligencia 
rlo illustre democrata, quando <\ erwto que o respeito e ve
nero como llm elos mais distincLos e intemeraLos propagan
distas rla icl éa republicana, que hoje se concret:isou em um 
facto. em uma realidade que se impõe. (Apoiados.) 

De longa data. Sr. Presidente, habituei-me a respeitar 
o illusl.re representante que acaba de fallar; avaliará. pois, 
V. Ex. quanto deve ser gTande o meu constrangimento 
vendo-me neste momento ohrigaclo a occupar a tribuna para 
declarar-me em completo antagonismo r.orn a mannira rle 
pensar de S. Ex. · 

81·. Presidente, devo antes ele tudo :fazer sentir a V. Ex. 
que a moção do Sr. Erico Coelho nem sequer podia ou devia 
se 1· sujeita á discussão no seio elo Congresso Constituiu! e. 

VozEs- Foi por deliberaçã.o do Congresso. 

O SR. OLIVEIRA PTN1'0 -A moçã.o não é mais do que 
pura e simples revogação de uma lei, e para tanto nã.o tem 
competencia o Congresso, porcrue, si o Governo Provisorio 
encerra em si n Poder Legislativo e Execuhvo . nã.o temos a· 
competencia que lhe está confiada. somos pura e simples
mente Congresso Constituinte. 

O SR. BARBOSA LnviA- O art. 2° das disposições tran
silorins dá-nos essa üwnlclacle. 

O Sn. 0LTVETRA PJN'l'O- Acred ito que só a Axcessiva be
nrvolrncin, rlr V. Ex .. qnr. rntretanto. 11ã.o s·e des•Ancomnat,i
hi liza con1 o csnirii.o ele justiça crue o c::n~acf .Pdza e nobilifa. 
:foi aue levou V. Ex . a tomar a deliheraçã.o de su.iclfar a 
moçi'í.o a debate. 

VozES- E' o voto elo Congresso. 
O Sn. Or.rvETHA PTNTO - Sr. Presidente, no exerclClO 

nleno elo Poder Legislativo. rle quP está de TJosse. o Governo 
Provisotio promulgon o decreto d8 li el e outulwo. que é lei 
nmanacla de um pocl e1' p crfc il amenl.r. leç;isla f,ivo: portanto. 
Sr. Presidente. ~" mocã.o elo Sr. Erico Coelho visa revogar 
um acfo levado a effniLo muito legitimamente nelo Governo, 
revogaçã.o para a Cillal o CongTPsso nã.o tem com]>etcncia. 

O SR. BAnnosA LTMA - Si tem cornpef.encia parn, clele.r:;ar 
o Porlcr Legislativo, como ni'ío frr;í narn mrnns" 

O SR. OLTVETRA PrN'l'o- Sr. Presidente, si; no oeriodo 
oue nrececl8u a eleicão ele Hí dr seterohro, me convencesse 
ela imliOSsibilidacle de Jazer-sr. uma eleir,ão livre: si aere
rlit.asRr, qne o processo eleitoral não poderia permittir a livre 
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manifestação da opinião; que a eleição não seria uma elei
ção, mas uma verdadeira des ignação de membros para este 
Congresso, eu , certamente, Senhores, não me humilharia até o 
ponto de ser candidato, si posteriormente á eleição viesse ao 
meu esp irito a convic<:ão, que tem um dos nossos co llcgas, 
o illustre Sr. Erico Coelho, de que a eleição não foi uma 
co usa séria (Não apoiados), a convicção ele que eu não re
p resento aqui muito legitimamente o Esfaclo elo Rio de Ja
neiro, eu consideraria desde logo esta cadeira como um ver
dadeiro leito de Procusto, e não a occuparia por mais um 
dia sequer. E' ad miravel, Sr. Presiden te, esse amor calo
roso, violento e arrebatado pela verdade e pe la leg itimidade 
dos votos, que dominou o esp irilo ele algu ns illuslres Dr.pu
taclos ! O que é verdade, senhores, é que esse decreto ele 4 de 
outubro, hoje tão repugnante a alguns membros do Ctm
gresso, deu o resultado consubstanciado na elevada estatura 
moral e intellectua l desta cm·poração, que, sem hyperbo le, 
póde-se dizer, sob o ponto de v ista intellectual, não receia 
o confronto com qualquer elas camaras da Monarchia, que 
sob o ponto de vista de moral não adm itte sequer seme
lhante confronto . A feição moral e intellectual do Congresso 
é, senhores, a prova mais evidente de que somos a expressão 
da opinião nacional, r não os filhos de uma designação do Go
verno dictatorial. Si abs tenções, e em larga escala, tiveram 
Jogar, altribua-se o facto á falta de civ ismo por parte 
daquelles que se esqueceram de que o voto não é sómente 
um direito que .se póde exercer ou deixar de exercer, mas, 
tambem, um dever imo.erioso, que deve ser cumprido . 
(Apoiados. ) ' · 

Os que si abstiveram são verdadeiros criminosos, por
que é mais um crim e de leso- patriotismo não concoerer-se 
com o vo to para a constitu ição do Congresso nes ta phase 
melindrosa ela nossa viela nacional, neste periodo melindroso, 
em que, cercada a Patria por todos os lados de per igos, a 
obrigação de todos, a preoccupação unica de todos os cida
dãos deveria ser o ffer ecer-llle amparo. 

Si as fontes das quaes provém o Congresso foram en
venenadas pela fraude e vic iadas pela vio lenc ia determi nadas 
pela lei eleitoral, então os nobres deputados devem aHirmar 
que não somos representantes ela Nação. E si não somos 
filhos legi Lirnos ela verdade ele ito ral, a conc lusão que se 
impõe é es ta- lavre o Congresso a sua propria cone! em nação, 
immecliat amente depois ele ler votado em favor ela moção 
do Sr. Erico Coe lho ; suic ide-se o Congresso, porque é essP 
o seu dever. (Não apoiados .) 
'hlL 

O Sn. ARISTIDES MAIA- Condemnúmos os manejos para 
as eleições dos estados. 

O 811. Errrco CoELHO - A prevalecer o seu argnmento, 
quem eleve começar r es ignando a cadeira é o ex-Mini stro elo 
Interior, porque, na sua exposição ao Chefe elo Esf a elo, ele
clara que o regulamento eleitoral tem vícios lamentaveis. 

VozEs -l\Iuito bem. 

O SR. OLrvErnA PrNTO- Sr. Presirlente, qual é a lei 
eleitoral, qual é esse bello ideal, só exislenle no espiriln elo 
nobre Depularlo. mas que nunca teve em qualquer paiz do 
Mundo realização pratica, e que pó de, inlemerato, re3islir á 
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deturpaçfío. qne désse sempre um resultado seguro, que seja 
a expressão pura e genuína ela vontade dos que votam ? 
Qu anrlo e em que paiz se viu lei eleitoral que não fosse 
rnysfificada, quando seus executores não são homens ho
n estos? Não ha. não houve e nem haverá lei eleitoral que 
possa dar resultados praticas sempre no sentido de photo
graphar a opini1ío, desde que ela execução é que tudo depende 
e a execução nóde ser confiada a homens que sejam hones
tos, ou qne não o sejam . O que é força confessar é que, 
com relacão a eleições, si a lei póde muito, a sua execução 
pócle ainda mais. 

Aqui se disse, ha dias, reproduzindo uma grande ver
dade. que do executor da lei eleitoral é que dependem os seus 
resultados, leg·itimos ou não, conforme a seriedade com que 
ella Á executada. 

Ha aqui quem ignore que foi brilhante o resultado que 
deu a lei dR 9 clr. ianriro exAcutada por seu Ructor. o ho
nestissimo Sr. Saraiva? Mas ha a,1guem que não saiba que 
a mec;ma lei den. posteriormente, camaras unanimes, sob a 
influencia de máos executores ? 

Urvr SR. REPRESENTANTE-O argumento de V. Ex. é 
perfritamente contestavel, pelo menos quanto ao Rio Grande 
do Sul. 

O SR. OLTVETRA PTNTO- Sr. Presidente, é admiravel que 
os nohres representantes, que se deixam arrebatar pelo fogo 
sagrado elo patriotismo, querendo. já e já, que entre a União 
no rr,g·imr,n ela lrgalirlRrle; com r~lar1ío Aos estados. se achem, 
entretanto, na mais f lagrante contraclicção ! · 

O SR . BARBOSA LTM A- E' norque acham que essa porta 
não lcvn, ao rcgimen ela legalidade . 

O SR. NTLO PEÇANHA- Queremos .a lei de 9 de janeiro ; 
não é preciso ret3rclar a org·aniz3ção elos estados . 

O SR. OLTVETRA PTN'I'O- Sr. Presidente, o quf' fizeram os 
governRdorrs elo s estados ? Unicamente. cumpr indo o seu 
clrvrr. convocarnm os congTAssos dos estarlos e mRrcRram as 
elri r:õcs. ele conformidade com o decreto de 4 de outubro, que 
orden:wa qu e os congr es~os nos estados se reunissem no mez 
de abril. o que lllRS impunha a obrigaçfío de subordinarem-se 
a es~a circumsfanci a ele temno. (Apnrtes.) 

Disse o nobre represrmtant.e, o Sr. Aristides Lobo, que 
RR constiluirfíes dos estados. para que possam ser votada~ . 
deprnnem . ahsol11tamente, da Constituição Federal, que aqui 
estamos di seu f in do . 

E' certo, Sr. Presidente, o que diz o illusfre represen- · 
tante: mns o~ governnclorrs elos estarlos nfío fizeram mais rlo 
quR. em ohcrliencia á ordem terminante do decrcfo de 4 de 
outuhro, nrmm.1lg·~r as consl ituir,õr,s dos respectivos ~;stados 
e ç,onvocar parn o mAz de ahril os r.on,RTessos. 

Ora. Rr. Presirlonte, que inconveniente ha nisto, si essas 
consi it.uic:;ões sfío simpl es pro.iectos, qu e serão su.i0i'tos á dis
cussiio. ele abril em clcanfe, época em que a r.onstiluição Fe
deral ,iá, ha muilo, será a nossa lei organica? 

Si em al.!:!'umas elas consf.ituir.õos elos estarlos 8ccorrem 
principias antinomico;:; com os que aqui prevalr>.cer,'m. os 
congressos terno de pól-as de harmonia com a Constituição 
Federal. (Apartes.) 
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Si essas constituições si'io simples projectos, que têm de 
9er sujeitos ú discussão dos congressos dos estados, dt;sde que 
ellas estejam em clesaccôrdo com a Constituiçã.o que sahirá 
clcs Lc Congresso, ser-ão modificadas, e Luclo se harmon:izarú . 

Sr. PresidenLe, o argumento para mim mais ponderoso 
no assnmpl.o, 1\ exaclamcnLn, aquolle qu n fm·mulri ao comrr:m: 
a enuncia()ã.o elas html.ilrl0s considerações qun, nJJedecenclo ao 
senlimr:nl.o do dever. Ji1i irnpel liclo a vie externar desta Lt·i-
huni . · . 

O Congresso nã.o Iom eompeLeneia na matcria; esLú chs
rml.inflo em v5.o; o Congresso nã.o é, nesta phase de sua exis
Lene.ia, uma eorporação legislativa, é, pura c simplesmente, 
um Congresso Cnnst.ituinLc; nfí.o pócle, portanto, r evogar ne
nhuma lei. (Apartes.) 

Supponha-se que o Congresso vota a favor ela moçã.o; e 
eu pergunto:- Que caminho seguirá a moção? Qual . será o 
procedimento ela Mesa ? (lia rnuitos apartes . ) 

Nilo tenham os nobres Deputados tanl o açodamenLo . Eu 
pergunto ao Sr. Presidente do Congresso: - Na hypol.hesc de 
ser approvada a moçã.o, o que se Jará? que desLi.no se lhe 
dará ? Produzirá e li a effeiLo d.c lei ? O que se s0:gu i 1o:í. á sua 
approvação ? 

UivrA voz - Hemell.el-a ao Cavemo Prnvism·in. (fio on
h'os ,apartes.) 

O SR. OLJVEJRA Prwro - O Congresso nã.o tem compe
teneia legislativa; o Goveeno Provi.sorio nfío poderia tomar 
em consideração uma deliberação emanada de urn Cu ngresso, 
que é tlm Poder Constitui.nl e, mas que nfio é ainda un Poder 
Legislativo. 

UM SR. Hn:PRESENTANTE- Uma decisão do Congresso não 
carece de sanc()ão de poder algum. (lia antros apm·tes . ) 

O SR. OLIVEIHA P1wro - O CongTesso mesmo está aqlü re
unido unicamente para discutir e votar uma Constituição, 
elegendo depois o Presiclenl.e e o Vice- Presidente da Hepu
hlica; para nada mais . Nã.o tem outra missão . (A.parte.>.) 

Sr. ]Jresiclente, eu acred ito, como disse ao começar, que 
V. Ex. nem sequer poderia ter sujeitado ú cliscnssi'ío a moção 
do S1· . Erico. (Apm·tes. ) O que significa uma rliscussã.o que 
n1í.o Dócle dar resultad o pratico algTim ? 

Tendo, Sr . Presidente, cumprido, como me foi. possível, 
o dever que me era imposto, ele dizer como penso na questã.o 
sujeita a debate, sento-me, trancruillo em minha consciencia. 
e convencido el e C!Ue, si co mbati opiniões, nem ele leve me
lindrei susceptibilidades . 

VozJ>s- Muito bem! Muito bem! 

O 8H. P1msJDEN'rE - A disc.ussão cslú encenada. 

E' posta a votos, por partes, a seguinte moção do Sr. 
Erieo Coelho e outros: 

«O CongTesso Constituinte declara inconvenientes os 
ensaios de org·aniz:u;ão elos estados. fieanclo <:~rliRrl::t olr ser 
votada a Constituição Federal e adoptacla pelo Poder Legis
lativo nova lei eleitoral. que assegure a comparticipação de 
todos os cidadãos na ohra ela fundação dos rstaclos rcRpe.:. 
01;ivos . » 



E' rej eitadu a primeira parte até a palavra- federal --, 
ficando prejudicados, não só a segunda parte da moção, corno 
os substitutivos offerecidos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDElVl DO DIA 

VO'l'AÇ.:\0 DA SECÇÃO 2" DO PROJEC'l'O DE CONS'l'l'I'UIÇií.O 

O SR. PRESlDEN'l'E declara que vai proceder-se á votação 
elo art. 39 do projecto. 

O SR. ALMEIDA NO GUElRA (pda ordem) -Tive a honra, 
Sr. Presidente, de apresentar uma emenda ao art. 39. En
tretanto, nas emendas impressas eu vejo essa emenda enca
beçada com o art. li/1 do proj ecto. 

Como o Congresso é testemunha, o objecto de minha 
impugnação foi, exactamente, o n. 1, § 3°, do art. 319', que é 
relerenle ú incapacidade absoluta elo extrangeiro para ser 
eleito Presidente ela Republica. 

Por isso peço a V. Ex. que por occasi[tO da votação .do 
art. 39 rectifique esse engano, que se acha na publicação 
da emenda e na inscripção elo autographo. 

E' posto a votos e approvaclo o art. 39 do projecto : 
«Exerce o Poder Executivo o Presidente elos Estados 

Unidos elo Brazi l, como chefe electivo ela Nação. 
§ 1.0 Substitue o Presidente, no caso de impedimento, e 

succede-lhe, no de falta, o Vice-Presidente, eleito simultanea
mente com elle. 

§ 2.0 No impedimenlo ou falta do Vice-Presidente, serão, 
succ essivamé~Í:rt.e, chamados á presiclencia o Vice-Presirlente do 
Senado, o Presidente ela Camara e o elo Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 3.0 São condições essenciaes para ser eleito Presidente 
ou Vice-Presidente ela Republica: 

L" Ser brazilciro nato. 
2.0 Estar no exercício dos direitos polfticos. 
3. 0 Ser maior de 35 annos. » 

E' tambem approvado o seguinte additivo ela Commissão 
ao art. 39: 

'' S.i, no caso•de vaga, por qualquer causa, da prcsidencia 
ou vice-presi clenc,ia, não houverem ainda decorrido dois terr:os 
elo per iodo presidencial, proceder-se-á a nova eleição.» 

São, successivamente, submettidas á vota0rw e rejeitadas 
as emendas offerecidas pelo Sr. Ferreira Pires e outros, pelo 
Sr. Justiniano de Serpa, pelos Srs. Bellarmino Carneiro e 
Meira de Vasc,oncellos, e pelo Sr. Almeida Nogueira. 

E' posto a votos e approvado o art. 40 elo projecto: 
«O Presidente exercerá o cargo por seis annos, não po

dendo ser reeleito para o período presiclenc,ial immediato. 
§ 1.0 O Vice-Presidente, que exercer a presiclencia pelos 

tres ultimos annos elo período presidencial, não poderá ser 
eleito Presidente para o perioclo seguinte. 



§ 2.• O Presidente deixará o exercício de suas funccões, 
improrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu 
período presidencial, succedendo-lhe logo o recem-eleito. 

§ 3.0 Si este se achar impedido, ou faltar, a substituição 
far-se-á nos termos do artigo antecedente, §§ 1 o e 2°. 

§ 4.• O primeiro período presidencial terminará aos 15 
de novembro de 1896.).) 

O SR. EsTEVES JuNIOR pede verificação da votacão. 
O SR. PRESIDENTE diz que não tem a menor duvida em 

attender ao que requer o nobre representante. 
Procede-se á verificação e reconhece-se haver sido ap

provado o art. 40 do projecto. 
São egualmente postas a votos e approvadas as seguintes 

EMENDAS 

Do Sr. Marcolino Moura, para que, em vez de seis annos, 
se diga quatro annos. 

Do Sr. Adolplw Gordo e outros, ao § 1 •: Substituam-se 
as palavras- pelos tres ultimas annos do período presiden
cial, pelas seguintes: - no ultimo anno do per iodo presi
dencial. 

E' rejeitada a emenda correctiva dos Srs. Meira de 
Vasconcellos e Bellarmino Carneiro, e são consideradas pre
judicadas as emendas dos Srs. Gabino Besouro e outros, do 
Sr. Atllayde Junior e dos Srs. Pedro Americo e Santos 
Pereira. 

E' posto a votos e approvado o art. 41 do projecto: 
«Ao empossar-se no cargo, o Pres idente pronunciará, em 

sessão publica, ante o Supremo Tribunal Federal, es ta affir
mação: 

« Promctto manter e cumprir com perfeita lealdade a 
Constituição Federal, promover o bem geral da Republica, 
observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e 
a indcpendencia . » 
. E' rejeilada a emenda additiva dos Srs. Meira de Vas

concellos e Bellarmino Carneiro, sendo considerada prejudi
cada a do Sr. Badaró. 

E' posto a votos e approvado o art. 42 do projecto: 
«O Presidente e o Viee-Presidente não podem sahir do 

territorio nacional sem permissão do Congresso; pena de per
derem o cargo.» 

E' rejeitada a emenda additiva do Sr . Badaró. 
E' egualmente approvado o art. 43 do projecto: 
«O Presidente e o Vice- Presidente perceberão subsidio, 

fixado pelo Congresso no período presidencial antecedente .» 
O Sa . PRESIDENTE annuncia a votação do art. 44. 
O SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Peço a V. Ex . que 

submetta á approvação do Congresso os differentes meios 
para a elei~::io do Presidente, na seguinte ordem: · 1°, o pro
cesso indicado pela Commissão dos 21; 2° .. a emenda offe-



recida pela bancada de S. Paulo; 3•, a idéa de suffragio, apre
sentada pela bancada do Rio Grande, e, em ultimo Jogar, o 
processo indicado pelo projeclo .eonslitucional. 

Consultado, p Congresso approva o requerimento do Sr .. 
Serzcde I lo. 

O Sn. JosÉ 1\fAnrANNO (pela ordem) diz que . trata-se de 

uma materia muito importante e que, por isso, requer que a 
votação do substiLulivo da 'Commissão seja feita nominal
mente. 

Consultado, o Congresso rejeita este requerimento. 
'São lidos os diversos substitutivos offerccidos aos arti

gos 4'1, 45 e 40. 
O Sn. ZAMA (pe.Za ordem) - Pedi a palavra para uma 

expliração. 
Si este artigo fôr approvado, V. Ex. julga as outras 

emendas prejudicadas ? 

O Sn. PRESIDENTE - São divers:Os os processos para a 
eleiç.iio, e cada um dcllcs tem o seu mecanismo proprio. O 
proccsoo da Conslifnição é este que acaba de ser lido. Elei
ção dirccla, consigna que cada Estado só terá urri voto . Si 
for adoplado este, ficam_ os outros prejudicados . 

O Sn. ZAMA - Sim, senhor, estou satisfeito . 
Sfío submelt idas á votação, na ordem approvada pelo 

Congresso, os substitutivos offerecidos aos arts. 41!, 45 e 46, 
sendo ~·cgeitados o da Commissão e o do Sr. Adolpho Gordo e 
outros. 
· E' approvado o seguinte substitutivo, offerecido pelo Sr. 
Moniz Freire e outros: 

«Substituam-se os arts. 44, 45 e 46 pelo seguinte : 
Art. O Presidente e o Vice-Presidente da Republica 

serão eleitos por sufiragio directo da Nação e maioria abso
luta de votos. 

§ 1.• A eleição terá Jogar no dia 1 de março do ultimo 
anno do período presidencial, procedendo-se, na Capital Fe
deral e nas capilaes dos estados, á apuração final até o ' dia 
20 de maio do mesmo anno, com qualquer numero de pre
sentes. 

§ 2.• Si nenhum dos votados hauver alcançado maioria 
os dous mais votados para cada um dos cargos, designando 
abso luta, o Congresso mandará proceder a nova eleição en'.re 
dia para essa eleiçãa, dentro dos tres mezes seguintes. A nova 
apuração se realizará em dia marcado pelo mesmo cidadão 
que houver presidido .ú primeir'a, sendo declarados eleitos os 
dous cidadãos que houverem oblido a maioria relativa. Para 
esse fim poderá reunir-se o Congresso em qualquer tempo e 
com qualquer numero . 

§ 3. 0 O processo da eleição e da apuração será dado em lei 
ordinaria. 

O Sn. MORAES BARROS (pela ordem) - Sr. Presidentf}, 
foi tão pequena a dii'fcrença de votos, que é possível ter ha
vido engano da parte dos Srs. secretarias na contagem que 
fizeram; é força, mesmo, reconhecer a difficuldade dessa con
tagem; e, por outro lado, é de tanLa importancia a emenda, 



l'u!npromette de tal fúrma a sorte :flttma d9 paiz (Nâo apoia
dos), que requeiro vo tação nominal. 

VozEs - Isso agora é surpresa. 
O SR. ZAMA - Não póde ser acceito esse requerimento. 
O SH., VIRGJLIO PESSOA - E' contra o vencido. 
VozEs - Não póde mais. (Apoiados e não apoiados . ) 

O SR. ZAMA - V. Ex. não póde acceitar este requeri 
mento; é ma leria vencida; agora guardem para ·a 2" discussão; 
é mais de0ente . 

(Cruzam-se nmne ?'OSO/S apartes.) 

O SR. PRBJSIIDENTE - Na contagem dos votos verificou-se 
que 88 :::>rs . membros tinham votado a favor do SL!bstitutivo 
e 83 <3ontra. O Sr. 'Nl,oraes 1Harros requer que se verifique a 
v.otação nominalmente . 

VozEs- E' materia vencida. (TumuUo; o S'r . Presidente 
toca a campainha.) 

O SR. PRESIDEN'l'E - O Congresso r esolverá . 
O SR. SERZEDELLO (pela ordem) -Sr. Presidente, pedi a 

p<~~lavra pal'a ponderar a V. Ex. que não deve su,jeitar á opi
nião elo Congresso semelhante <.tlvitr'e. 

V. Ex. acaba de confessar que o .subs titLltivo passou por 
pequena mawria. lVluitos elos Srs. membros que votaram, re
tiraram-se, ele modo crue a votação elo ·Congresso póde não ex
primir a realidade. 

O SR. ZAMA - E convido os nobres representailtes que 
votaram a favor, a retirar-se. (M~uitos apoiados. ) 

.vozEs - Ha a 2" discussão, em que se póde r equerer a 
votação nominal. 

OU'rH.AS vozEs - Ag-ora ser,:o't uma smpresa ! 

O SP,. lJitESWENTE - Sempre que se tem levantado con
tes tação sobre o resultado da,s vo tações, t em-se verificado 
uma, dua§ e tres vezes. 

VoLt suLmetLer á decisão elo Congresso, e este resol
verá . 

VozEs - E' uma surpresa ! Protestamos ! 

ü SR . SEHZBDELLO (pela onóem) - Sr. JJ J:esidentc, ver;o 
a V. Ex., com toda a deferenci:1 que merece, que re.flicta um 
pouuo .sobre o facto . 

O SR . JosÉ' lVIARIANNO - Peço a palavra pela 9rdem .. 

O SR. PH.EJSIDBNTE - Reflecti. Muitas vezes a Mesa tem 
annunciado vota.ções com differenças enormes, e desde que ha 
duvida, tem procedido :o't verificação . 

VozEs --- Mas não foi aclo continuo, e p r incipalmente 
agora, que ·a, ,cJiJferença é a,penas de cinco votos . 

O SR .. SmtzEDELLO - Exactamente. Houve perturbação; 
muitos membros retiraram-se; de modo que uma nova vo
tação nad<t cx:pt·irniria cn) relação ao resultado anterio. 
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0 '·SR. :MORAES BARROS (pela ordem) - A' vista ela con
testação que levantou meu requerim ento, retiro - o. 

O SH . JosÉ lVIAHIANNO (1Jela ordem) - Sr. Presiclenle, 
desde quo foi r etirado o requerimento elo nohre répresen.
tante ele S . .Paulo, nada t enho a dizer. Ia fazer um appello 
á grande sinceridade com cru e V. Ex. c.ontinúa a proceder 
neste Congresso, e como ainda ha poucos dias se deu em r8-
lação a mim . 

.Q SI1 . PnE'S'IDENTE - Repito ainda mais uma vez, nesta 
·cadeira, não tenho outro interesse a não ser fazer com que 
o Congresso delibere conv·en ien ternente . Entretanto, mais 
ele uma vez tenho annunciaclo resultados ele votações que se 
reaLizam com ,grande maioria. 

'J'em-se reclamado cons Lanten1ente vel'ificação. 
Ha pouco, cleLJ-se uma votação, seguiu-se a verificação, 

e a rlVIesa, attenclendo, como el e outras yezes, a fazer com que J 
Congresso decidisse, sujeitou a questão á sua deliberação. 
Mas, como o auctor retirou o seu requerimento, a questão 
está • finda. (Mu'ito bem.) 

E ' em seguida posto a votos e approvaclo o seguinte addi
tivo ao art. 44, offerecido pelo Sr. Bellarmino de Mendonça 
e outros: 

Accreseente-se: 
§ São inelegíveis para os .cargos ele Presidente e Vice-

Presidente os parentes consangumeos e affins, nos lo e 2" 
grãos do Presidente ou Vice-Presidente que se acb ar em exer
gráos, ·do Pres1i.dente ou V~ice-Presidente que achar em em 
exercício no momento ela eleição, ou que o tenha deixado até 
seis mezes -antes·. 

O Sn. PRESIDENTE declara prejudicados' os arts . H, 4.5 e 
4·6 do proj ecto e todas as emendas que foram offer ecidas aos 
mesmos artigos, não só pela Commissão, como por varios Srs . 
r epresentantes . 

O Sn. P'RESTDEN'l'E - Vai. proceder-se á votação d.o ar
tigo •.1:7: 

Compele, rrivativamenl.-e, ao Presidente ela Republica: 

1." Sancc ion ar, promulga:r e faz er publicaJ' as -l eis e reso
Ju.ções elo Congresso; expedir decretos, instrucçôes e regula
mentos para a sua fiel execução; 

z.o Nomear ·e demittir, livremente, os ministros ·de Es
tado ; 

3.0 Exercer o commanclo supremo das forças el e terra 0 
mar elos Estados Unidos do Brazil, assim como elas de policia 
local, quando chamadas ás armas em defesa interna ou externa 
ela União ; · 

4 o Administrar e distribuir, sob· as !·eis do Congresso, con
forme as necessidades elo Governo nacional , as forças de mar 
e tern .. ; 

5.0 Prover os cargos civis e militares de caracter federal, 
·salvo as r estriC\iÕes f3Xpressas na Constituição; 

6. 0 Indultar s eommuhtr a~ penas nos crimes sujeitos á 
jur isdicção federal, salvo nos casos a que se referem os 
arts. 3:3, n. 30, e 51, § zo; 

8 
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7. 0 Declarar a guerra e faz er a paz nos termos do art. 33, 
n. 12; 

8 o Declarar, immecliatamente, a guerra, nos casos1 de ' in
'liasão ou aggressão extrangeira; 

9. 0 Dar conta annualmente ela situação elo .paiz ao Con
gresso Nacional , r ecommenclanclo-lhe as providencias e re
formas urgentes .em uma mensagem, que remetterá ao Secre
tario do Senado no dia ela abertura da sessão legislativa; 

1 O. Convocar o Congresso extraordinariamente e proro
gar-lhe as .sessões orclinarias; 

11. rNomear os magistrados fecleraes; 
12. Nomear ·os membros cfo Supremo Tribunal Federal c' 

os ministros diploma Licos, m ediante . approvação do Senado; 
podendo, na ausencia do Congresso1 designal-qs em com
missão até que ·o Senado se pronuncre; 

13 . Nomear os demais membros elo corpo dipl'omatico e 
os agentes consulares; 

14. Manter as relações com os estados extrangeiros; 
15. Declarar por si, ou seus agentes responsaveis. o es

tado ele sitio em qualquer ponto do terri torio nacional, no& 
casos el e ag:;rressão r,xtrangeira, ou grave commoção intestina 
(Arts . 77 e 33, n . 22) ; 1 

16. Entabolar ncg·ociações internacionaes, celebrar ajus~ 
tes, convenções e tratados, sei11pre ad re(e1·endum elo Con
gresso, e approvar os que os esrtaclos celebrarem na confor
midad e elo arL. 64, oubmettenclo-os, quando cumprir, á au
ctoriclacle elo Congresso. 

O SR . AMPHILOPHIO (Jie.l a ordem) - Sr. Presidente, re
queiro que fique adiada a votação das materias contidas nos 
ns . 11 c :12 elo art. 47, porqnc. entenclericlo essencialmente com 
o systema da organização jucliciaria, que houver ele ser ada
ptada pelo Congresso, a votação daquellas disposições agora 
importariam prejulgamento. 

•GonsultadG, o Congresso approva o requerimento de adia
mento ela votação elos ns. 11 e 12 elo art. 47 elo projecto . 

Posto a votos, 6 approvado o referido artigo, menos 
quanto aos ns. 11 e 12, cuja votação ficou adiada. 

O Sn. PRESIDENTE anmmcia que vão ser submettidas á 
votação as clifferente3 emendas offerecidas ao art. 47. 

E' approvada a seguinte emenda additiva da Commissão 
ao n. 1: 1: Depois ela palavra - Congt-ess\J -- diga-se: salvas 
as restricções estabelecidas na Constituição. :1o 

O SR. PRESIDENTE diz que ha duas emendas ao n . 3. 

0 SR. GADINO BESOURO (p ela OTdcfmo) - pede que seja 
voLacla cde preferencia a sua emenda substitutiva: 

E' posta a votos a emenda substitutiva elo Sr. Besoúro. 
O SR. PRESIDENTE decl ara que votaram a favor da emenda 

55 Srs. representante~ e 37 contra . 
1N'ão havendo, por consequencia, numero, vai mandar pro

ceder á chamada. 
O SR. PRESIDENT,r<; - Responderam á chamada 160 e tan

tos Srs. representantes. Eu os convido a oecupar em as suas 
cadeiras, para se continuar a votação; do contrario, si não 
houver Casa, terá de proseguir a discussão elo proj ecto. 
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E' posta a v o Los e regei Lada a emenda elo Sr. Gabino 
Besouro. · · 

São, successivamentc, postas a votos e approvadas as se
guintes 

EMENDAS DA GoMMISSÃo 

Ao n. 3 

J~m vez ele - commando - diga-se - mando. 

Em vez de - recommendando - diga-se - indicando. 

Ao n. 15 

•Comprehencla-se Lambem no parenthesis o art. 5°, n. 3 . 
.São regeitados os additivos aos ns. ·17 e 18 do art . 47, 

apresentados pelo Sr . Nina Ribeiro. 
Em virtud e elo adiamento approvaclo elos ns. 11 e 12 deste 

artigo, fica, Lambem, adiada a votação da emenda correcliva i:la 
Commissão ao n. 12 e do substitutivo elo Sr. Rocha Osorio Cl 
outros ao mesmo numero.· 

E' posto a votos e approvaclo o art. 48 do projccto: 
«O Presidente da H.cpublica é auxiliado pelos ministros de 

Es Lael o, agentes de sua confiança, CJ u c lhe rcicrcriclan1 os acLos, 
c presidem cada um a uma elas secretarias, em que se divido 
a acln1inistração federal.» 

E' cgualmento poo ta a .votos c approvacla a seguinte 

El\ICEJNDA DA COMMISSÃO 

Em voz do - referendam. diga-se - subscrevem . 
E' rejeitada a emen da ela Commissão para que, no Capi

tulo IV c seus artigos, bem como em todas as disposições da 
Constituição em cruo se encontrar a palavra - Ministro - re
ferindo-se aos membros elo Poder )Executivo, soja substituída 
pelo voca.bu lo - .Secretario. 

E' submelticlo á votação e approvaclo o art. 49 elo pr:J
j ccto : 

«Os· ministros de Estado não poderão accumular ouLrn em-: 
prego ou :runcção publica, nem ser e leitos PrBsiclcnte ou Vice
Presidente ela União.» 

« Paragrapbo unico . O DcpuLado GU Senadoe, que acceitar 
o cargo ele Ministro el e Estado, perderá o mandato, proceden
do-se immocliatamente a nova eleição, na crua! não podor•á ser 
v·otaclo .» 

E' egualmente posta a votos e approvada a seguinte 

EMENDA AD[).ITIVA DA COMMISSÃO 

Accrescente-se - Deputado ou :Senador - depois da pa
lavra - União . 

E' tambem approvacla a seguinte emendá do Sr. Almeida 
Nogueira:, 
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«Em vez de - accumular outro emprego ou funcção pu,
blica - cliga-.se - accumlJiar o exercício de outro empregl' 
ou funcção publica,» 

Fica prejudicado o substitutivo do Sr. Frederico Borges 
ao art. 49 e paragrapho uni co. 

O SR., PRESIDENTE diz que vai votar- se o art. 50: 
«Os minislros ele Estado não poderão comparecer ús ses

sões do Congresso, e só se communicarão com elle por e.scripto, 
ou, pessoalmente, ~em conferencias · com as commissões das c a-
maras. , ~ 1 

Os relatorios annua.es dos ministros serão dirigidos ao Pre
sidente da Republica e eom:nuriicados por este ao Congresso.;> 

O SR. JosÉ MAHIANNO (pela m·dem) - Pede ao· Sr. Pre
sidente qu e faça votar destacadamente o artigo, visto ter dou.s 
trechos. 

O SR., OLIVEIRA PINTo (pela ordem) pede que a votação 
sobr<e a emenda substitutiva, apresentada pelos Srs . Francisco 
Veiga, Costa rM1achado e outros, sej a dividida em duas partes. 
porquanto ess·e substitutivo é ele alta significação, pois 11ão 
parece ac-ceitavel que os ministros, quando convidados, deixem 
de comparecer ao Congresso. 

O SR .. PRESID:FINTE observa ao orador que não ·póde dis
cutir a ma teria. 

O SR. OLIVEIRA PINTo diz que não queria, nem quer clis
cutir a materia; queria, apenas, chamar a attenc.;ãn do Sr. Pt'c
sidente do Congresso para a importancia ela emenda .su bstitu
tiva. 

O SR. PRESIDENTE diz que o Sr. José 1\farianno já pediu a 
divisão, mas, antes, vai pôr à votação a emenda suppress iva do 
Sr. Frederi·co Borges . 

.Submettida á votação a emenda suppressiva do art. 50', 
offerecida pelo IS1r. Frederico Borges, é rejeitada. 

Sendo, successivamente, postas a votos\ as duas partes do 
art. 50, são ambas approvadas . 

E ', tambem, submettido á votação, por partes, o substitu
tivo elo Sr. Francisco Veiga e outros, sendo rej citadas ambas 
as partes. 

E' posto a votos e approvaclo o art. 51 elo proj ecto: 
«Os ministros ele Estado não são responsaveis ao Con

gresso, ou aos Tribunaes, .pe los conselhos dados ao Presidente 
ela Republica . 

§ 1.0 Respondem , p·orém, quanto aos seus actos, pelos cri-· 
mes qualificados na lei criminal. 

§ 2. 0 Nos c-rimes de responsabiliclacle, serão processados e 
julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e, nos connexos com 
os do P.nesidente da Republica, p·ela auctoridade competente 
para o julgamento deste.» 

E' em seguida approvada a seguinte emenda da •Commis
são ao § zo: 

« Accrescente-se, depois da palavra - crin: ~ es - a pa
lavra- communs.» 
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E' submettida ú vot:wão a seguinte emenda da Commissão 
ao mesmo § zo: 

« Dep·ois de - responsabilidade - accrescente-se: - de
finida em lei especial.:» 

Tendo havid.o empate, fica adiada a votação desta emenda. 
E' post.o a votos e approvado o seguinte artigo additivo da 

Commissão, para ser conocado onde convier: 
«Artigo additivo, para ser colloc.aclo onde convier: 
íE' instituído um Tribunal de Contas, para liquidar as con

tas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de 
serem prestadas ao Gongresso. 

Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presi
dente da Republica, com approvação do Senado, e sómente per
derão os seus lagares por sentença.» 

Posto a votos, é rejeitado o additivo do Sr. Moniz Freire 
ao capitulo 1 o da secção 2", titult:> 1• . 

Ficam prejudicados os substitutivos do :Sr . Frederico Bor
ges e dos Srs. Moniz Freire e Monteiro de Barr.os. 

E' posto a votos e approvaclo -o art. 52 do projecto: 
«O Presidente elos Estados Unidos do iHrazil será sub

mettido a processo e ,julgamento depois que a Camara decla
rar procedente a accusaçã:o, perante o Supremo Tribunal Fe
deral, nos crimes communs, e nos de .responsabilidade, perante 
o Senado.» 

E' egualm ente posto a votos e approvado o seguinte addi-
tivo da •Commissã·o: · 

« A·ccrescente-se: Paragrapho uni co - Decretada a pro
cedencia da accusação, ficará o Pr' sidente suspenso de suas 
fu n0ç.õ es . )> 

E' submettido á votação e appro raclo o art. 53 elo pro
jecto: 

.São crimes d.fl responsabilidade no residente da Repu .. 
blica, os que attentam contra: 

1. 0 A existencia política ela União; 
2." A Constituição e a fórma elo Governo Federal; 
3.0 O livre exel'cicio dos poderes políticos; 
•-\:.o O goso e exercício legal elos direitos pol iticos ou in-

dividnaes; 
5. 0 A segurança interna do paiz; 
6. 0 A probidade da administração; 
7." A guarda e emprego constitucional elos dinheiros · pu-

blicas. . 
§ 1.0 Esses delictos serão definidos em lei especial. 
§ 2. 0 Outra lei lhes regulará a accusação, o processo e o 

julgamento. 
§ 3.0 Ambas essas leis serão feitas na primeira sessão do 

primeiro Congresso. 
E', finalmente, posto a votos e approvaclo o seguinte 

ADDITIVO DA COMMTSSÃO 

Accrescente-se : 
8.0 As leis orçamentarias votadas pelo Congresso. 
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Vêm á Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

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

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

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

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

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

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

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

. 1 n parte, . até 1 llz hora: 

Discussão da indicação elo Sr. Almeida Barreto. 

2" parte, á 1 ~':! hora, ou antes: 

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

Constituição . - Do Poder Judiciario. 

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

21t" SESSÃO, ÉM 5 DE JANEIHO DE 1891 

PflESfDENCIA DO SR. PRUDENTE DE MORAES 

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

E lysm1 Martins. Joakim Katu.nda, Bezerra de Albuquerlque 
Junior, José Bernardo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Al
meida Barreto, Firmino ela Silveira, José Hygino, José Simeão, 
Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Hosa Ju
nior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz, Virgílio Damasio, Theo
clure lo Santo, Domingos Vicente, Gil Goulart, Monteiro de 
Barros, Larér, l\lofaes Carneiro, Campo~ Sall es, Ubalclino do 
Amaral, Santos Andrade, Generoso Marques, Haulino I-Iorn, 
Estm-es Jun ior, Luiz Delfino, Pinbeiro Machado, Julio Frota, 
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